
Зі святом Вас, дорогий читачу!

Гарні традиції живуть довго, тому що в них
є воля Божа і вони приносять користь.  

Минув рік, як почала видаватись наша
газета. Хоч це і невеликий строк, але маємо
надію, що в ній є воля Божа. Сьогодні її
читають не тільки в Зазим’ї, а також і в
деяких приходах Броварського благочиння та
Києва.  Дякуємо за підтримку!

Нехай Божий Дух зповна наповнить і
освятить ваші серця. Будемо разом
трудитися на ниві нашого спасіння.

З повагою, редакція.

В  Н О М Е Р І

Парафіяльна газета Свято-Воскресенського храму с.Зазим’є УПЦ   +   http://zazimye.info

Священик, який віддав
Зазим’ю 25 років життя.

Всі, хто його пам’ятають з
великим задоволенням розкажуть
наскільки він був позитивною
люди ною, цікавим спів розмов -
ником, справжнім пастиром.
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“Бо троє свідчать на  небі: 
Отець, Слово і Святий Дух; і Ці троє - єдине” 

(1Ин 5,7)

№7
травень
2009р

Після Вознесіння Христового наступив десятий день: це
був п'ятидесятий день після Воскресіння Господнього.
Євреї відзначали велике свято П'ятидесятниці, влаштоване
на згадку про отримання Синайського законодавства. Всі

апостоли разом із Божою Матір'ю й іншими учнями
Христовими одностайно перебували в Єрусалимській
світлиці. Була третя година дня, за єврейським часом,
тобто, по-нашому — дев'ята година ранку. Раптом
зробився шум з неба, ніби від сильного вітру, що несеться,
і наповнився ним увесь будинок, де перебували учні

Свято П’ятидесятниці.
День Пресвятої Трійці.

Церковне сім’я:
мучеництво як всесвітнє
покликання
Страждання стають творчими, а
смерть — мученицькою, коли
вони заступають один одного.
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Про хресне знамення
Ми називаємося християнами,

тому що віруємо в Бога так, як
навчив нас Сам Син Божий, Господь
наш Ісус Христос.
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Отець Олександр
відсвяткував 60-літній
ювілей

Не помітити 60-літній ювілей
нашого настоятеля було не
можливо...

Що означає бути святим?
Апостол Павло називав святими

всіх християн без винятку. Ці
слова можна розуміти як імпе -
ратив: «Кожен християнин зобо -
в’я заний прагнути до святості».

стор.4



Христові. І з'явилися вогненні язики й почили
(зупинилися) по одному на кожному з них. Усі
сповнилися Духа Святого й почали прославляти
Бога на різних мовах, яких не знали. Так Дух
Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на
апостолів у вигляді вогненних язиків, у знак того,
що Він дав апостолам здатність і силу для проповіді
Христового вчення всім народам; зійшов же у
вигляді вогню в знак того, що має силу обпалювати
гріхи й очищати, освячувати й зігрівати душі.

У Єрусалимі в цей час було багато євреїв, які
прийшли з різних країн на свято. Апостоли вийшли
до них й проповідували на їхніх рідних мовах
воскреслого Христа. Проповідь так подіяла на
слухачів, що багато хто увірував й почали
запитувати: «Що ж нам
робити?». Петр відповів
їм: «Покайтеся й
хрестіться в ім'я Іісуса
Христа для прощення
гріхів; тоді й ви отримаєте
дар Святого Духа».

Ті, що увірували в
Христа, охоче прийняли
хрещення, й виявилося
таких у цей день біля
трьох тисяч чоловік.
Таким чином, почало
облаштовуватися на землі
Царство Боже, тобто
Церква Христова.

У день свята
П'ятидесятниці, відразу
після Божественної
літургії, служиться вечірня
в пам'ять про зішестя на
святих апостолів Духа
Утішителя. Під час цього
богослужіння читаються
смиренні молитви про
дарування й нам Духа Святого, Духа премудрості,
Духа розуму й страху Божого (молитва уклінна після
сугубої ектенії). Свята Церква молиться про
дарування благодаті Духа Святого всім присутнім, а
також покійним батькам і братіям нашим та іншим
сородичам по плоті, щоб і вони вдостоїлися бути
учасниками Царства Слави в країні живих... «зане ни
един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще
един день живота его есть» (молитва уклінна після
«Сподоби, Господи, в вечер сей»).

Без благодаті Духа Святого немає спасіння, немає
справжнього християнства. Сам Господь Іісус
Христос неодноразово говорив, що для Нього
необхідний цей Божий дар. Дуже виразно сказав
Він про це в бесіді з праведним Никодимом, котрий

прийшов до Нього довідатися, що потрібно робити
заради спасіння. «Істинно, істинно говорю тобі, —
учив Никодима Господь, — якщо хто не народиться
згори... від води й Духа, не зможе ввійти в Царство
Боже: народжене від плоті є плоть, а народжене від
Духа є дух» (Ін. 3, 3–6). Зміст слів Спасителя ясний:
якщо не відбулося духовного народження, якщо не
отримані благодатні дари Духа Божого, неможливо
успадковувати Царство Боже.

Але як можна здобути благодать Святого Духа?
Потрібно, насамперед, мати щире, серцеве бажання,
поєднане з твердою й непохитною вірою.
Потрібно уникати всякої неправди, гріховної
скверни й творити добро. Засоби для здобування
благодаті подаються в Церкві Божій, у святому

храмі, у церковних
таїнствах, у молитві.

Здавна існує традиція
прикрашати в цей день
будинки й храми зеленими
гілочками та квітами.
Звичай цей успадкований
від Старозавітної Церкви,
коли в день П'ятидесятниці
будинки й синагоги
прикрашалися зеленню на
згадку про те, як при
Синайській горі все квітло й
зеленіло в день отримання
Моїсеєм скрижалей Закону.
Сионська світлиця, де на
апостолів зійшов Святий
Дух, у той час, згідно
звичаю, теж була
прикрашена гілками дерев і
квітами.

У цей день ми також
згадуємо явлення Трійці у
вигляді ангелів Авраамові, в
Мамврійській діброві. Тож

прикрашений зеленню храм нагадує нам і ту
діброву.

А ще, квітучі зелені гілочки нагадують нам, що під
дією благодаті Божої людські душі розцвітають
плодами усіляких чеснот. 

Всеукраїнський журнал «Мгарскій колоколъ»
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Якщо почуваєш, що гнів обійняв тебе, зберігай
мовчання і до тих пір не говори нічого, поки
безнастанною молитвою і самодокорюванням не
стихне твоє серце.

преподобний Іларіон (Пономарьов)

Мудрість святих:



Про всі три іпостасі Святої Трійці ми знаходимо в
"Символі віри" - коротке вчення про те, в що повинні
вірувати християни. Символ віри поділений на
дванадцять частин.

"У першій частині йдеться про Бога, особливо про
першу іпостась Святої Трійці, про Бога-Отця, і про
Бога як про Творця світу ...

Слова Символу Віри "во єдиного Бога" вказують на
єдиного істинного Бога. Бог - один і нема іншого,
окрім Нього. Він єдиний по суті, але троїчний в
особах (іпостасях): Отець, Син і Святий Дух - Трійця
єдиносущна і нероздільна.

Ця таємниця незбагненна для нашого розуму. Але
ми віримо словами воскреслого Христа, який,
посилаючи апостолів на проповідь, сказав: "Ідіть, і
навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і
Святого Духа".

Наш видимий світ носить в собі печатку Троїчності
Творця. Час буває минулим, теперішнім та майбутнім;
стан матерії буває твердим, рідким та газоподібним;
все різномаїття кольорів у світі складається із трьох
основних: червоного, синього і жовтого; людина
проявляє себе через думку, слово і дію, і сама по собі
вона теж є триєдність тіла, душі і духу; спасіння
наших душ складається з трьох християнських
чеснот: Віри, Надії та Любові ... 

"У другій частині Символу Віри говориться про
другу іпостась Святої Трійці, про Іісуса Христа, Сина
Божого ...

Ми віримо, що Син Божий "равночестный" Богу
Отцю, тобто нічим не відрізняється від Нього за
Своєю природою, подібно до того, як вогонь,
запалений від іншого вогню, зовсім не відрізнити від
нього. Тому ми сповідуємо Сина Божого "Світлом від
Світла, Бога істинного від Бога істинного"...

"У восьмій частині Символу віри йдеться про третє
Лице Святої Трійці - про Духа Святого ...

Святий Дух шанується християнами нарівні з Богом
Отцем і Богом Сином, при цьому, на відміну від
Сина, який народжується від Отця, Дух Святий, за
свідченням Церкви, "виходить" від Отця, хоча і
зізнається, що людськими словами не зможна
відобразити таємницю Осіб Святої Трійці.

Н е д і л і  п і с л я  П ’ я т и д е с я т н и ц і

Після Пятидесятниці слідує ціла череда неділь які
так і називаються “Неділі після П‘ятидесятниці”.
Тягнеться ця череда аж до підготовчих неділь
Великого посту, а саме до неділі про митаря і
фарисея. Таких неділь нараховується 33. Кожна з цих
неділь відзначається в богослужінні особливими
молитовнимим текстами (канонами, тропарями,
кодаками), уривком з Євангелія, апостольським
читанням.

Все це для того, щоб оживити в нашій пам’яті події
священної історії, правильно молитовно настроїти і
освятити життя християнина.

д е н ь  с в zто і  т р ї й ц ї 3
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Бог Трійця в Символі віри

Через тиждень після Трійці починається Петрівський
піст, який закінчиться на свято свв. апостолів Петра і
Павла 12 липня. Цей літній піст, що зараз ми називаємо
Петровим, або апостольським, раніше називали постом
П'ятдесятниці. Церква призиває нас до цього посту за
прикладом святих апостолів, які, прийнявши Святого
Духа в день П'ятдесятниці, у пості й молитві готувалися
до всесвітньої проповіді Євангелія. 

Подвиг Петровського посту менш суворий, ніж
Чотиридесятниці: під час Петрівки (так у народі
називають цей піст) устав Церкви передбачає
утримуватися від риби, вина й олії лише у понеділок,
середу і п'ятницю. В інші ж дні утримуватися тільки від
риби.

У суботу та неділю цього посту, а також у дні пам'яті
великого святого або дні храмового свята також
дозволяється риба.

Церква, вшановуючи апостолів Петра й Павла, які
просвітили західний морок, прославляє Петрову
твердість і Павлів розум і вбачає у них образ навернення
грішників: в апостолі Петрі – образ того, хто відвернувся
від Господа й покаявся, в апостолі Павлі – образ того, хто
спочатку противився проповіді Господній, а потім
увірував. 

П е т р о в с ь к и й  п і с т

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

Допоможіть діткам!
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Що таке святість? 
Святість Православ’я розглядає як найвищий ступінь

духовного розвитку людини. Але ця категорія включає
і два попередні ступені: початковий, який умовно
можна назвати спасенністю, і другий - праведність.
Тому перш ніж говорити про святість, необхідно
сказати про два попередні ступені. 

Перший, нижчий, яскраво зображений в Евангелії,
коли Христос розбійникові, праворуч від Нього
розіп’ятому, каже: нині будеш зі Мною в раю (Лк. 23,
43). Як зрозуміти ці слова Христа? Адже розбійник не
тільки нічого праведного не зробив, але, навпаки, у
нього, образно кажучи, руки по лікоть були в крові?! 

Проте якщо ми подивимося на євангельський
контекст, то зустрічаємося не
раз з тим же вражаючим
явищем. Так фарисеям Христос
ставить у приклад митаря,
збирача податків, який наліво і
направо одурює своїх
побратимів. А хто такі фарисеї?
Їх можна за прийнятими обітницями порівняти, щоб
це було зрозуміло для сучасної людини, з чернецтвом -
і ті, та інші за мету свого життя ставлять ретельне
виконання всього закону Божого. 

Христос виправдовує блудницю, взяту в явному гріху,
а фарисеям каже: «Істинно кажу вам, що митарі і
блудниці вперед вас підуть в Царство Боже» (Мф. 21,
31). Фарисеїв за їх гордість, за їх лицемірство
Спаситель називає єхидними, зміями, які зовні
здаються святими, а всередині наповнені мерзотою.
Що Христос називає мерзотою? Бачення себе
праведним. 

Ця самозакоханість, що закриває від людини її гріхи,
перш за все внутрішні, такі, наприклад, як зверхність,
заздрість, лукавство, гордість і так далі, робить людину
нездатною до сприйняття Божественної чистоти і
святості. Для спасіння ж людині, виявляється,
потрібно зовсім інше — усвідомлення своєї духовної і
етичної нечистоти. Лише здатний побачити і
усвідомити свою мерзоту і внутрішньо відкинути її,
розкаятися, набуває стану спасенності і отримує
порятунок, як бачимо це з випадку з розбійником. 

У цьому і полягає перший і найважливіший ступінь

духовного розвитку людини, який веде її до
повноцінної святості. 

Який же другий ступінь, праведність? Ми бачимо
людей, що прагнуть жити по совісті, нікого не
кривдити. Всі ці люди, які щиро прагнуть жити по
совісті і виконувати золоте правило людського життя:
як хочете, щоб з вами поступали люди, так поступайте
і ви з ними (Мф. 7, 12) і є праведні. 

Проте таке життя до тих пір, поки в людині ще
живуть пристрасті, не може мати досконалої духовної
чистоти. Пристрасті неодмінно спотворюють
поведінку і примушують одних любити більше, інших
менше, гніватися і гарячкувати, засуджувати,
проявляти скупість і так далі. Тому, праведність ще

далека від того, що іменується в
Церкві святістю. 

Святою є тільки та людина, яка
не лише не порушує етичних норм
життя (тобто живе праведно), але
і набула того, що іменується
чистотою серця і є плодом

правильного духовного життя. Духовне життя полягає
в боротьбі зі своїми пристрастями, в постійній увазі до
своїх думок, почуттів, бажань, настрою з метою
очищення розуму і серця від всього злого, поганого,
осоружного заповідям Христовим.

Що означає бути святим? 
Це життя вимагає старанного вивчення Святого

Письма і творінь святих Отців, переважно аскетичних,
і зв’язане з постійною молитвою (переважно
Іісусовою: «Господи, Іісусе Христе, помилуй мене»), з
постом і стриманістю всіх своїх почуттів тілесних і
душевних. Духовне життя вимагає і особливих
зовнішніх умов, які завжди створювали собі ті, що
шукали духовної досконалості: відмови від сімейного
життя, майна (окрім найнеобхіднішого), від зв’язків з
мирською діяльністю і мирськими людьми — взагалі
від всього, що розсіює розум, заважає молитві,
внутрішній зосередженості. Таке життя здавна
називається чернечим.

Саме ченці-подвижники і досягали такої
безпристрасності, досконалого смирення і
богоподібної любові, які робили їх причасниками

Святою є тільки та людина, яка не
лише не порушує етичних норм життя
(тобто живе праведно), але і набула
того, що іменується чистотою серця і є
плодом правильного духовного життя. 

Апостол Павло називав святими всіх християн без винятку. Ці слова можна розуміти як імператив: «Кожен
християнин зобов’язаний прагнути до святості».

Але зустрічаючи просто порядну людину, ми теж кажемо: «Ось подивіться, просто свята людина!» Чи про
цю святість проповідував апостол? Що означає — бути святим? 

На наші питання відповів професор МДА, відомий апологет і богослов Олексій ОСИПОВ. 

Що означає бути святим?  



№7, червень 2 0 0 9  р .
5ш л z х  д о  с в zто ст ї

Духа Божого. 
Церква канонізує і деяких, які не досягли подібного

досконалого стану. 
Але вона це робить, щоб показати віруючим приклад

або подвигу страждань і смерті за Христа (мученики),
або доброго християнського життя тих, хто серед світу
зумів зберегтися від спокуси і гріха (праведники). У
останньому випадку, звичайно, завжди присутня
велика обережність, щоб не помилитися, не піддатися
мирським оцінкам життя людини, надавши
невластиве значення її зовнішньоцерковної або
соціальної діяльності, забувши про духовні критерії.
Бо у такому разі святці можуть перетворитися на
пантеон, в якому «святими» стають славетні світу
цього: царі, князі, вищі ієрархи, політики, полководці,
письменники, художники, музиканти. Але це вже
інша тема. 

Навіщо моляться святим?
В стані святості багато хто отримує

дари чудотворіння, прозорливості,
зцілень. І часто, виходячи з цих ознак,
людину починають вважати святою.
Але необхідно відмітити, що це
глибоко неправильно - самі по собі
ніякі дари ще не є показником
святості. Христос попередив:
«Поста нуть лжехристи і лжепро -
роки, і дадуть великі знамення і
чудеса, щоб спокусити, якщо
можливо, і вибраних» (Мф. 24, 24-
25). 

Особливо це потрібно мати на увазі
у наш час.Чому? Зараз, на жаль, дуже
багато віруючих шукають саме чудес,
прозорливості, прогнозів, а не
спасіння і святості. Тому звертаються до чаклунів,
екстрасенсів, лжестарців, отримуючи в результаті
шкоду і душі, і тілу. Християнинові потрібно шукати
не чудес, а зцілення від пристрастей. В даний час
випускається безліч книг, які буквально рекламують
окремих святих як помічників і цілителів від
конкретних хвороб: хтось допомагає від печінки, хтось
від селезінки, хтось в придбанні квартир - і так далі.
Все це дуже нагадує язичество, що пропонує допомогу
того або іншого бога-фахівця залежно від виниклої
проблеми. У Православ’ї молитви святим носять
абсолютно інший характер. Кожен святий, до кого ми
щиро звертаємося, є нашим співмолитвеником Богові.
І кожен з них може бути нашим помічником. Не
можна спеціалізувати святих, як лікарів і адвокатів —
це ознака явного марновірства. 

Чому і навіщо ми молимося святим?
Якщо я звертаюся до друга: «Помолися, завтра мене

чекає важка справа», то чому ж не можу звернутися з
таким же проханням до святителя Миколая? У Бога
немає мертвих, у Нього всі живі. І до святих ми
звертаємося, бо їх молитви дієвіші, ніж у нас, грішних.
Але при цьому важливо пам’ятати, що святі - це наші
співмолитвеники Богові, а не «спасителі» самі по собі.
Якщо ми забудемо про це, то перетворимося на тих
же язичників. 

Кожен п’ятий - святий!
Отже, є три ступені духовного розвитку людини. Але

на шляху до святості є важлива обставина, без
урахування якої людина, що навіть праведно живе,
може опинитися в згубному стані. 

Дуже часто у нас є стійке почуття, що ми хороші,
праведні. Я ж віруючий, православний, ходжу в церкву,

сповідаюся, причащаюся. Я
нікого не вбив, не пограбував, що
ще потрібно?! Справді, святий, та
й годі! 

Ось таке нерозуміння зараз
дуже глибоко заразило христи -
янське суспільство у всьому світі.
Недавно в США було опитування,
яке дало вражаючі результати:
двадцять один відсоток амери -
канців назвали себе святими -
тобто кожен п’ятий! А спробуйте
зачепити самолюбство чи
гаманець цього «святого»? Пере -
важне число християн помічають
лише найгрубші свої етичні
падіння, тобто великі гріхи. Вони
не бачать ні глибини пошкод -

ження самої природи людини, ні сили своїх
пристрастей, ні свого безсилля викоренити їх. 

Але придивившись до своїх слів, бажань, почуттів і
зіставивши їх з голосом совісті, з ученням Євангелія,
ми починаємо бачити і щось інше. Виявляється, я не
можу не засуджувати, не заздрити, не переїдати.
Навіть коли роблю, як здається, добру справу - і то
оскверняю її гордістю, розрахунком. 

Залишається одне - вигукнути разом з преподобним
Макарієм Великим: «Боже, очисти мя грешного, яко
николиже (ніколи) сотворих благое перед Тобою». Це
є і початком, і критерієм правильного духовного
життя. Преп. Петро Дамаскін тому і сказав: «Першою
ознакою здоров’я душі є бачення гріхів своїх,
незліченних як пісок морський».

Эвенкия Православная
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Священик Кирило Омел’янович Булавчик
народився 30 березня 1909 р. в с. Свором’є
Остерського повіту Чернігівської губернії у
родині селян ремісників. Батьки були віруючими,
священиків у роду не було. З батьками любив
ходити до храму. У зрілому віці о.Кирило
частенько згадував історію з дитинства, з якої
почалось його бажання стати священиком. 

Коли він ще хлопчиком випасав корови на
пасовищі, бувало зробить з залізної банки кадило
і давай кадити навколо копиці з сіна зі співом
«Господи, помилуй!» Люди сміялися, а батько
Омельян жартував: «Нехай грається дитина –
заодно і комах відганяє!»

Сім’я жила дуже бідно,
хоч і була роботяща. В домі
було дуже багато книжок, в
тому числі і церковних.
Закінчив він початкову
школу (4 класи), а потім, як
і більшість сільських жи -
телів, працював столярем,
кожем’яком, бондарем.
Юний Кирило любив
багато читати.   Улюбленою
книгою хлопця була
“Кайдашева сім’я”, він
вивчив її на пам’ять і далі
на протязі всього життя
міг в будь-який момент її
переказати.  Любив читати
“Кобзар”, також не мало
знав творів Шевченка.

4 лютого 1931 року
одружився з Левковець Марфою Мартинівною. 

В кінці 30-х років рідні помітили, що Кирило
дуже часто почав їздити до Києва, особливо на
великі церковні свята. Виявилось, що він ходить

на службу до Володимирського собору та на
Подол, зустрічається і розмовляє зі священиками.
А одного разу перед самою війною він зібрав свою

сім’ю і сказав, що збирається стати священиком,
навіть поздавав всі іспити. В сім’ї його бажанню не
заперечували. Так він став священиком. Не встиг
молодий ієрей почати своє священицьке
служіння, як його забирають на фронт. Дивна річ
– священик з рушницею, але якщо згадати
безбожну владу, яка тоді була, то стає зрозумілим,
що святого для безбожників немає нічого.

Коли о. Кирило розповідав про війну, маленький
внучок питав: 

- Діду, а як же ти стріляв на війні з рушниці?  
Священик відповідав: 
- Та от так, внучок, помолюся Господу Богу,

закрию очі і стріляю в небо...
- Діду, так ви ж могли пташку поранити!

Божим промислом о. Кирило залишився живим.
В Гомелі він потрапив у полон з якого під час
грози вдалось втекти разом з кількома
полоненими. Йшов пішки. Повернувся до сім’ї в
1943 році. Київ ще не був звільнений від німців.
Будинок  спалили німці, тому сім’я, побоюючись
фашистів, переховувалась в лісі і жила в куріні.
Одразу після поверненя він пішов в місцевий
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Священик, який 25 років життя віддав Зазим’ю
диякон Анатолій СЛИНЬКО

Історія не стоїть на місці, Господь Своєю промислительною десницею направляє долю кожного
Свого творіння. Був у нашому селі священик, який прослужив  настоятелем храму 25 років. Цього
року 30 березня виповнилося 100 років від дня народження о.Кирила, а 25 квітня - 25 років з дня його
смерті. Всі, хто його пам’ятають, з великим задоволенням розкажуть, наскільки він був позитивною
людиною, приємним і цікавим співрозмовником, справжнім пастиром. Пропонуємо читачеві
ознайомитися зі сторінками біографії цього чудового настоятеля храма. 
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військомат відмітитись, розповісти про полон і
якщо того потребує держава, готовий знову піти
на фронт. Але в військоматі сказали, що війна вже
іде до свого завершення. А от тут потрібні
священики, на цілий район немає ні одного і
краще буде, якщо він залишиться служити у
с.Воропаєві. 

На першу службу в Воропаєві зібралось дуже
багато люду, чи не з усіх околись і сусідніх сіл,
подивитисть і послухати
молодого священика. 

Незадовго до визволення
Києва у сім’ї священика
сталась трагедія. У жовтні
того 1943 року від снаряду
загинув його син Сергійко
разом з двоюрідною
сестрою. Тяжко священику
було служити панихиду по
своєму сину. Тяжкий хрест -
втрачати власну дитину.

Після завершення війни
о.Кирила направили до
с.Хотянівка. Тут він
власноруч будує дерев’яний
храм в честь святителя
Миколая. Село Хотянівка на
той час було не велике і
тому священик Кирило, щоб прогодувати сім’ю,
займався рідними ремеслами: бондарством,
столярством, кожемяцтвом, риболовством.    У
вільний від богослужіння час можна було

побачити, як він допомагає комусь із односельців
будувати будинок. Кажуть, відмінним був
майстром. Працювати він не соромився і тому,
мабуть,  о.Кирило користувався великою повагою
серед місцевого населення.  Ніхто не соромився
вінчатися чи хреститися у нього.  Час від часу серед
гостей священика можна було помітити
викладачів і студентів Семінаріі, інших
священослужителів. Вони приїздили, щоб
відпочити, поспілкуватись з цікавим священиком
в серці чудової природи.  

Хотянівка знаходиться на березі р.Десна, яка
майже щовесни щироко розливалася і
підтоплювала багато сіл. У батюшки був власний
човен для риболовлі. Після тривалої лютої зими
навесні танув лід. Отець Кирило частенько любив
спостерігати за Десною, коли по ній починав з
тріском йти лід. Бувало, сядуть біля нього діти і він
їм розказує: «Погляньте, дітки, на ці крижини,
вони дуже схожі на хмари, що пливуть по небу –
так само підштовхують одна одну. Вони всі між
собою пов’язні тому, що в них один Творець.»

В Зазим’є батюшку перевели в 1949 році перед
Пасхою. Зазимці запам’ятали його як
авторитетного пастиря з сильним гарним голосом:
«Бувало, як скаже слово на проповіді, так в саму

душу западає,» - говорить Петро Яковенко.  
По характеру о. Кирило був дуже доброю

людиною, відкритим для всіх і відзивчивим до
будь-якої нужди. На той час до складу Зазимської
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Випускники Київської Православної духовної Семінарії,
в центрі о.Кирило

Хор Свято-Воскресенського храму під керівництвом Степана Приходько (Сорока),
жінка зправа - матушка Серафима, дружина священика Михаїла Под’єльського



Газета “Зазимський Благовісник”
8 Ї с т о р ї z  р ї д н о г о  к р а ю

парафії входили, крім Зазим’я, ще й Погреби,
Пухівка і Рожівка. Бувало й так, що треба було йти
пішки, навіть в негоду, в ці села, щоб помолитись
за хворого чи похрестити
новонародженого.  

На початку 50-х років отець
настоятель  отримує диплом
Київської Духовної Семінарії. 

При протоієреї Кирилі був
відремонтований і освячений
правий приділ храму в честь
Св.Архистратига Михаїла. Був
організований сильний хор під
керівництвом Степана
Приходька, якого прозивали
Сорокою.  В Зазим’ї батюшка
прослужив 25 років, на протязі
яких не стільки він став
частиною села, скільки село
стало частиною його душі.
Його поважали навіть вчителі
Зазимської школи, тим більше,
що єдина дочка Мотрона гарно
вчилася. Парафіяни були вдячні своєму
священику за його доброту. Але знаходились і
“добродії”, які заздрили авторитету о.Кирила.. Це і
стало причиною його переводу в 1974р. в с. Бзов,
потім в с.Підгірці Київської обл. Обухівського р-
ну. Так він прослужив ще 10 років, а 2 березня
1984р. «настоятель Михайловской церкви села
Подгорцы Обуховского р-на Киевской обл.

протоиерей Булавчик Кирил Емельянович,
согласно прошению, увольняется за штат».
Батюшка був тяжкохворим. 25 квітня 1984 р. він

помер від раку шлунку на
Світлій седмиці. В похороні
брали участь священики, з
якими він товаришував:
о.Василій Возний, о.Володимир
Левчук, диякони: о.Миколай
Хоменко і о.Миколай
Климчук, а також численні
прихожани і друзі. Захоро не -
ний на зазимському кладо -
вищі.

За усердне служіння
о.Кирило отримував нагороди
від духовної влади: в 1947р.
отримав набедреник, в 1978р.
- грамоту від митрополита
Київського і Галицького Іоана,
в 1950р. нагороджений
скуфією, в 1953р. отримав
камілавку, в 1956р. - право

носіння жовтого протоієрейського хреста, а в
1967р. - сан протоієрея.

Зі святими упокой, Христе, душу усопшого раба
Твого протоієрея Кирила.  

Вічна тобі пам'ять, служителю Божий!

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

Ця будівля має стати центром церковно-приходського
життя. Тут буде бапцистерій (хрестильный храм) для
дорослих і малих, аудиторії для лекцій, бібліотека,
церковний музей, просфорня, трапезна, кімнати для
паломників.

На сьогоднішній день з Божою допомогою
перекривається дах, незабаром треба переходити до
внутрішніх робіт. І це тільки початок, далі ще дуже багато
роботи і капіталовкладень. Надіємося на Вашу посильну
допомогу в добрій справі православного просвіт ництва.

Реквізити для пожертвувань: 
КРД  “Райффайзен Банк Аваль” м.Бровари МФО

322904 рахунок 26006697142867 ЄДРПУ код.23569866
тел.: 8 068 127 69 35,   8 050 441 55 52

Б УД І В Н И Ц Т В О  Д У Х О В Н О Г О  Ц Е Н Т Р У
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Єдність
Друга характерна риса мучеництва, на противагу

звичайному актові насильства, полягає у
співпереживанні і співучасті, які Чарльз Вільямс
називає "заміщена любов", "спільне достояння" або
"спосіб обміну". "Я візьму на Себе будь-який
найменший твій тягар", — запевняє Юлію
Христос, і говорить далі про "глибокий жаль". Ми
стаємо співмучениками Христа, Протомученика,
"людини для всіх", коли з любов'ю об'єднуємо свої
страждання з Його стражданнями і стражданнями
всього людства. Словами Книги убогих духом,
"любов приймає чужі страждання як свої власні, не
одного, а всіх". Страждання стають творчими, а
смерть — мученицькою, коли вони заступають
один одного.

Поняття заступництва, єдності в стражданні
становлять головну тему "Оповідок хасидів"
Мартина Бубера. Ось що говориться про одного з
найкращих хасидських учителів, равві Зуся: "Він
відчував, що гріхи людей, яких він зустрічав, — це
його власні гріхи, і обвинувачував
себе за них". Його почуття
тотожності з іншими було таким
сильним, що про грішника він міг
сказати: "Я опускався на кілька
рівнів, доки не був разом з ним і не поєднав коріння
своєї душі з корінням його душі". А про равві
Мойше Лейб, який важко хворів два з половиною
роки, скутий болем, говорили, що "він дедалі
більше впевнювався, що страждає за Ізраїль, його
біль не послаблювався, але ставав іншим".

Прийняв чужі гріхи, спустився до рівня
найбільшого грішника, з'єднав коріння його душі з
корінням Своєї душі, постраждав за Ізраїль, Новий і
Старий, — ось що чинив Христос; мученики
можуть зробити те ж саме, адже вони переконані,
що Христос страждає в них і з ними. Спираючись
на критерії католицтва, які визначив о. Олександр
Єльчанінов, ми можемо визначити мученика як
головну постать Церкви: "І як страждає один член,
страждають усі з ним члени" (1 Кор 12,26), —
говориться про Церкву. Якщо ми цього не
відчуваємо, ми не є членами Церкви".

Єдність особливо увиразнена у молитві мученика
про заступництво. "Отче, відпусти їм", —
заступається Христос, коли Його розпинають (Лк
23, 34). Коли солдати приходять, щоб заарештувати
св. Полікарпа, він молиться дві години без перерви,
"згадуючи імена тих, кого він зустрічав, молодих і

старих, знаних і незнаних, усю Вселенську Церкву
світу". Новомученик Йоан Трапезундський
Сочавський був страчений у 1650 році; коли його
забирали на місце страти, "він по дорозі просив
прощення в усіх, кого він зустрічав на шляху:
молодих і старих"; інший новомученик, Яків
Артський, якого повішено в 1520 році, перед самою
смертю пропонує своїм товаришам стати на коліна:
"Помолімося Христові за цілий світ і за Церкву".
Коли мученик помирає, це заступництво триває і
набирає дедалі більшого розмаху й більшої сили у
спільноті святих.

Іноді солідарність набирає форми реального
заступництва, як це було з матір'ю Марією у
Равенсбруці. Таке ж заступництво здійснює у III ст.
мученик Никифор, історія якого справила особливе
враження на матір Марію. Його багатолітня дружба
з отцем Саприкієм була розірвана через дрібну
сварку, і, незважаючи на всі зусилля Никифора,
Саприкій відмовлявся помиритись. Коли настали
часи гонінь, Саприкій відрікся християнства, а

Никифор, його друг, якого
він знехтував і принизив,
прийняв мученицьку
смерть замість нього і
заради нього. До іншого

заступництва вдалася черниця Олена Мантурова.
Вона за благословення св. Серафима Саровського
померла замість її хворого брата Михаїла, який ще
не завершив своїх справ на землі; Михаїл одужав, а
Олена захворіла й померла.

Солідарність, взаємне заступництво — головні
риси добровільного мучеництва чернечого життя.
Чернець, живучи у чернечій общині, не лише
розділяє з іншими свою денну роботу, денну
молитву і все, що йому належить, а й покликаний
виявляти свою солідарність і на значно вищому
рівні. Як нам розповідає св. Симеон Новий
Богослов, він молився до Бога "всією душею,
обливаючись гарячими слізьми", щоб його браття
могли увійти в рай разом із ним, — або ж нехай
йому буде присуджено пекло разом із ними, бо
"пов'язаний з ними духовно святою любов'ю у
Святому Дусі, він не хотів входити до Царства
Небесного, якщо це означатиме, що його заберуть
від них".

Пов'язаний у такий самий спосіб зі своїми
братами чернець — як і Зуся — бере їхню вину на
себе і кається разом з ними. У Сказаннях отців
пустелі є багато таких історій, як-от:

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)

(продовження, початок в попередньому номері)

Страждання стають творчими, а
смерть — мученицькою, коли вони
заступають один одного.
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"Два ченці їхали на базар продавати своє
рукоділля. У місті вони пішли різними шляхами, і
один з них учинив перелюб. Через деякий час
другий чернець зустрів його і сказав: "Ходімо назад,
до нашої келії, брате". Але перший відповів: "Я не
піду". Другий чернець тоді запитав його: "Чому,
брате мій?" А той відповів: "Коли ми розійшлися, я
згрішив перелюбом". Тоді другий, щоб повернути
його, сказав: "Коли я тебе залишив, те ж саме
сталось і зі мною. Але ходімо, й будемо важко
спокутувати наш гріх, і Бог пробачить нам". Тоді
вони повернулися й розповіли старцю, що з ними
трапилося; і старець призначив їм покуту. Отже,
один покутував гріх від особи іншого, немовби він
сам згрішив. Побачивши його покуту заради
любові, Бог за кілька днів відкрив про це одному зі
старців, і з великої любові до невинного брата Він
пробачив другому, який згрішив. Саме це й означає
віддати своє життя заради свого брата".

Останнє речення має особливе значення,
завершальне щодо мучеництва.

Пустинник IX ст. св. Іоанікій Великий заходить
ще далі, приймаючи не лише спокуту, а й спокусу
іншого. Зустрівши молоду черницю, занепокоєну
"хтивістю", він
покликав її до себе і
наказав їй покласти
руку йому на шию.
Коли вона зробила як
він наказав, він почав
молитися, щоб вона
звільнилася від зла, що
її непокоїть, а кара ця
щоб упала на нього. І
вона звільнилася від
плотської боротьби,
що завдавала їй болю,
та повернулася до
свого чернечого
життя; але страшні
спокуси тепер почали наступати на святого. Ця
історія також особливо сподобалася матері Марії.

Ідея, що один християнин спроможний — у
прямому й переносному значенні — нести тягар
страху і спокуси іншого, є головною темою роману
Чарльза Вільямса "Сходження у пекло". Поліна
Анструзер стає вільною, коли дозволяє Пітерові
Стенхоупу взяти на себе тягар її таємничого страху;
Лоуренс Вентворт, навпаки, відмовляється від цього
"способу заступництва" і спускається самотою все
нижче і нижче у пекло.

Несіння тягаря — важливий аспект служіння
духовного отця чи матері, як його розуміють у
традиції православного чернецтва. Для прп. Йоана
Лествичника або ж св. Симеона Нового Богослова,
так само як і для російських старців XIX ст.,
духовний наставник — це не лише радник, який

пропонує відокремлені на безпечну відстань поради
або проголошує виправдання виключно з
юридичної точки зору, а й — найголовніше —
гарант або anadochos, який поручається за своїх
дітей, беручи на себе тягар їхнього страху та вини,
відповідаючи за них на Страшному суді,
об'єднуючи себе та їх у любові. Як запевняв св.
Варсануфій Газький своїх послідовників: "Я
піклуюся про вас більше, ніж ви самі про себе
піклуєтесь... Боже, приведи мене разом із дітьми
моїми до Царства Свого, або ж зітри мене з книги
Своєї... Я тримаю вас під своїм крилом, я несу ваш
тягар і ваші образи... Ви немовби сидите під
деревом у тіні... Я б із задоволенням віддав своє
життя за вас". Як зображено на іконі Христа
Доброго Пастиря, духовний отець віддає своє життя
за овець (Йн 10,11 ): отже, духовне наставництво —
це також форма мучеництва.

Всесвітнє покликання
Отже, ми говорили про мучеників, які є такими не

лише у прямому, а й у переносному значенні цього
слова: про тих, хто помер за Христа в гоніннях, і
про тих, чиє мучеництво є внутрішнім та

прихованим, — про
ченців та духовних
отців і матерів.
Мучеництво — це
всеохопна категорія,
всесвітнє покликання.
Якщо мучеництво
означає разом з
Христом нести хрест,
добровільно його
п р и й м а ю ч и ,
поєднуючи свої
страждання зі
стражданнями Христа
і всього світу, то це
означає, що таким є

покликання кожного християнина. Усі несуть хрест,
усі до певної міри є мучениками. Чи покликані ми
відкрито померти за Христа — на полі битви, у
газовій камері або ж в ув'язненні, — здебільшого
залежить від зовнішніх чинників, які ми не
спроможні контролювати, від політичної ситуації, в
якій живемо. Але чи візьмемо свідомо ми на себе
хрест — залежить саме від нас.

Християнська спільнота швидко оцінила
важливість внутрішнього мучеництва. "Щодня я
наражаюся на смерть," — говорить св. Павло (1 Кор
15,31). Мучеництво, смерть Христа — це не лише
основна можливість, а й невід'ємна частина кожного
дня. Ще на початку III століття Климент
Александрійський стверджував, що "істинний
гностик" буде постійним і безнастанним
мучеником: "Він буде мучеником уночі, мучеником

Ш к о л а  п од в и г у  х р и ст и z н с ь к о г о
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удень, мучеником у своїй промові, своєму
повсякденному житті, своєму характері". Оріген
пише на цю тему у своїй "Настанові мучеництва".
Ще змолоду він бачив, як його батько помер у
гоніннях в Александрії у 202 році, і його
пристрасним бажанням було розділити долю
батька. Коли у нього це не вийшло, він розпочав
аскетичне життя, вважаючи його підготовкою до
майбутнього покликання стати мучеником і
водночас заміною мучеництва, якщо це майбутнє
покликання не справдиться.

Він розрізняє "відкрите мучеництво" і
"приховане мучеництво", або мучеництво совісті.
Перше — лише для деяких, друге — для всіх.

Св. Кипріан Карфагенський у середині того ж
століття вбачав ще більшу різницю між видами
мучеництва, говорячи про "червоне" та "біле"
мучеництво. "Червоне" мучеництво — через кров,
пролиту в часи гонінь, "біле" мучеництво — через
самозречення задля співчуття та милосердя в мирні
часи. Ірландці розвивають цю
ідею далі, говорячи про
трикратне мучеництво:
"червоне", "біле" і "зелене".
"Червоне" — це віддавати
свою кров за Христа; "біле" —
це "віддати все, що ти любиш,
заради Бога", погодитися
подорожувати, стати паломником, добровільно піти
у вигнання заради Бога; "зелене" — це "звільнити
себе від злих бажань постом і працею", ведучи
аскетичний спосіб життя кожного дня.

Орігенове поняття таємного мучеництва втілено
у чернецтві IV століття. Близько 311 року "отець
чернецтва" св. Антоній Великий за часів гонінь при
імператорі Максиміні Дайя іде з пустелі до
Александрії для того, щоб підтримати й
підбадьорити мучеників у їхніх стражданнях, і якщо
треба — постраждати самому. Але такої потреби
немає; і тому коли гоніння закінчуються, він
повертається у пустелю і заглиблюється в аскетизм,
"у глибині душі страждаючи щодня як мученик", за
словами його біографа св. Афанасія. Серед ранніх
ченців був поширений завіт: "Віддай свою кров і
прийми Духа": дар Утішителя можна стяжати через
мучеництво совісті, через аскетичну "щоденну
смерть". Св. Варсануфій стверджує: "Зректися своєї
волі — пролити свою кров". Святість, як зазначає
Євагрій Понтійський, потребує внутрішнього
мучеництва: "Не думайте, що ви здобули
праведність, доки не постраждаєте для цього аж до
пролиття крові". Ченці є мучениками у
сформованому християнському світі, вони вже
непідвладні зовнішнім переслідуванням держави.

Проте аскетичний шлях до таємного мучеництва
належить не лише ченцям і черницям. Ті, хто живе
подружнім життям, теж покликані бути мучениками.

Спільне життя чоловіка, дружини й дітей завжди
передбачає придушення свого бажання, яке св.
Варсануфій називає пролиттям крові. Внутрішня
любов, радісна й самодостатня, має бути також
жертовною. Про все це говориться під час
православного обряду вінчання. У молитвах йдеться
про радість, але це радість хреста, "радість, яку
благословенна Олена відчула, знайшовши
дорогоцінний хрест". Під час кульмінації таїнства
— вінчанні молодого й молодої — корони
виступають символом перемоги, нагороди,
призначеної для тих, що довели свою перемогу над
гріховними пристрастями. Але вони водночас є
мученицькі корони; без внутрішнього мучеництва,
без добровільного страждання не може бути
справжнього шлюбу. Коли щойно вінчана пара з
процесією три рази обходить коло, священик несе
хрест напроти них, а хор співає гімн на честь святих
мучеників: "Ви добре страждали й отримали
корони".

Подружжя, так само як
ченці та черниці, несуть хрест
і є мучениками совісті. Так
само й ті, хто неодружений, ті,
хто, так би мовити, несвідомо
прийняв покликання дівоцтва
і прирік себе на целібат,
оскільки можливість

одружитися так ніколи і не випала. У сучасному
західному суспільстві чисельність цієї групи
постійно збільшується, ця група широко
представлена в нашій церковній спільноті.
Православ'я має багату теологію чернечого життя і
так само багату, хоча й часто забуту, теологію
шлюбу; але поки що православ'я дуже мало дало
теології самотніх. Що ж тоді ми маємо говорити
третій категорії?

Спочатку ми можемо розкрити два аспекти
мучеництва, на яких наголошувалося раніше:
співучасть і солідарність. Самотній чоловік чи жінка
не обов'язково з самого початку вирішили бути
самотніми, але коли він чи вона в душі вирішує
прийняти цей стан, тоді те, що спочатку видається
позбавленням, може стати здобутком. Так само явна
ізоляція самотньої людини може перетворитися на
співучасть. Звільнення від безпосередніх сімейних
уз, якими він чи вона зазвичай насолоджується,
видається, на перший погляд, втратою, але на це
можна поглянути з іншого боку: цей вільний час
можна використовувати для справжнього співчуття
іншим, для служіння особистого або громаді.
Маючи багато друзів (але не обов'язково ведучи
"суспільне життя" у світському значенні), надаючи
особливої уваги молитві про заступництво, людина
може бути самотня. За висловом Цицерона, жодна
людина не є такою малою, як самотня (numquam
minus solus quam cum solus). Але інколи це

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

Подружжя, так само як ченці та
черниці, несуть хрест і є мучениками
совісті. Так само й ті, хто неодружений,
ті, хто, так би мовити, несвідомо
прийняв покликання дівоцтва і прирік
себе на целібат...



Газета “Зазимський Благовісник”
12

надзвичайно важко. Без страждань немає нічого
цінного; як застерігає нас св. Серафим: "Без
страждань немає спасіння". Свт. Феофан Затворник
стверджує те ж саме: "Душа, невипробувана горем,
не придатна ні для чого".

Між "червоним" мучеництвом й іншими
формами мучеництва існує чітка різниця. Мученик
під час гонінь покликаний жертвувати заради всіх,
його жертва неподільна і всеохопна. Мученик
совісті — чернець або людина одружена чи самотня
— покликаний жертвувати собою усе життя,
приносячи не одну велику жертву, а безліч
маленьких. За словами св. Мефодія Олімпійського,
дівоцтво є мучеництвом, "не в один короткий
проміжок часу, а протягом усього життя". Як
написано в Євангелії від Луки, ми мусимо нести свій
хрест щодня (9,23).

Висловлена У такий спосіб перспектива може
злякати. Але щоденна смерть — це водночас
щоденне воскресіння. "В мені щось померло", отже,
"в мені щось ожило". Як говорить св. Павло, "як ті,
що вмирають, а все живі... як сумні, та завжди веселі"
(2 Кор 6,9-10).

Радісний смуток
Отже, зробимо висновок. Мученик — це свідок,

свідок не лише розіп'яття, а й воскресіння.
Мучеництво містить у собі надзвичайно гострий
біль, як фізичний, так і духовний; але страждання
мучеників — це смуток, який викликає радість як
для інших, так і для них самих. Існує багато
свідчень, що мученик прямує назустріч смерті не з
похмурим, наляканим обличчям, а з готовністю й
сподіванням. Коли проконсул засуджує св.
Полікарпа до спалення живцем, він відповідає:
"Чому ти чекаєш, роби, що хочеш"; а потім "він був
натхненний відвагою й радістю, а обличчя його
було сповнене благодаттю". Новомученик Миколай
Великий ішов на страту "із виглядом, немовби йшов
на весілля, а не на смерть"; коли великомученика
Йоана Трапезундського вели на смерть, він "радісно
біг по вулиці, немов спраглий олень, що шукає
джерело з водою".

Церква має достатньо підстав починати більшість
своїх гімнів мученикам словом "Радійте!"

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

О с н о в и  п р а в о с л а в н о і  в ї р и

Ми називаємося християнами,тому
що віруємо в Бога так, як навчив нас
Сам Син Божий, Господь наш Ісус
Христос. Ісус Христос не тільки
навчив нас правильно вірувати в
Бога, але й спас нас від влади гріха та
вічної смерті.

Син Божий, Ісус Христос, з
любові до нас, грішних, зійшов з
небес і, як звичайна людина,
постраждав замість нас за наші гріхи,
був розіп`ятий, помер на хресті і на
третій день воскрес.

Так безгрішний Син Божий
хрестом Своїм (тобто стражданнями
і смертю на хресті за гріхи всіх
людей, усього світу) подолав не
тільки гріх, але й саму смерть –
воскрес із мертвих, і зробив хрест
знаряддям Своєї перемоги над гріхом
і смертю.

Як переможець смерті –
воскреслий на третій день – Він спас
і нас від вічної смерті. Він воскресить
усіх нас, померлих, коли настане
останній день світу, воскресить для
радісного, вічного життя з Богом.

Хрест є знаряддя чи знамено
перемоги Христової над гріхом і
смертю.

Один учитель, щоб краще
пояснити учням, як Ісус Христос міг
хрестом Своїм подолати зло у світі,
навів такий приклад:

Довгий час швейцарці боролися
проти своїх ворогів – австрійців.
Нарешті обидва ворожі війська

зустрілися в одній долині, щоб там
дати рішучий бій. Австрійські воїни,
вдягнені в залізні панцирі,
виставивши вперед списи, утворили
щільні лави, і швейцарці,
розмахуючи своїми палицями,
безуспішно намагалися прорвати
лави неприятеля. Декілька разів
швейцарці кидалися вперед на
ворога з надзвичайною відвагою, та
щоразу відкочувалися назад. Вони
були неспроможні прорвати
частокіл списів.

Тоді один із швейцарських воїнів
Арнольд Вінкельрід, жертвуючи
собою, вибіг уперед, схопив обома
руками кілька виставлених навпроти
списів і дав їм устромитися собі в
груди. Завдяки цьому шлях
швейцарцям було відкрито, вони
увірвалися в лави австрійців і
здобули вирішальну й остаточну
перемогу над ворогами.

Так герой Вінкельрід, пожертву -
вавши своїм життям, помер, але дав
можливість своєму народові
перемогти ворога.

Подібно до цього і Господь наш
Ісус Христос страшні й нездоланні
для нас списи гріха й смерті прийняв
Своїми грудьми, помер на хресті, але

Про хресне знамення
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воскрес, як переможець гріха і смерті, і цим відкрив нам
шлях до вічної перемоги над злом і смертю, тобто
відкрив шляхи до вічного життя.

Тепер усе залежить від нас самих: якщо ми хочемо
позбутися влади зла, – гріха і вічної смерті, – то ми
повинні йти за Христом, тобто вірувати у Христа,
любити Його і виконувати Його святу волю, в усьому
слухатися Його (жити з Христом).

Ось чому, щоб засвідчити нашу віру в Христа,
Спасителя нашого, ми носимо на тілі хрест, а під час
молитви зображуємо на собі правою рукою знак
хреста, тобто осіняємо себе хресним знаменням
(хрестимося).

Для хресного знамення ми складаємо пальці правої
руки так: три пальці (великий, вказівний і середній)
складаємо разом пучками рівно, а два інші (безіменний
і мізинець) пригинаємо до долоні.

Складені три перші пальці разом засвідчують нашу
віру в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, як у
Єдиносущну і нероздільну Тройцю, а два пальці,
пригнуті до долоні, означають, що Син Божий, після
зішестя Свого на
землю, будучи Богом,
став людиною, тобто
означають Його дві
природи – Божу і
Людську.

Осіняючи себе хрес -
ним знаменням, ми
кладемо складені так
пальці на лоб – для
освячення нашого
розуму, на черево
(живіт) – для освяче -
ння наших внутрішніх
почуттів, потім на праве і на ліве плечі – для освячення
наших сил тілесних.

Хресне знамення дає нам велику силу відганяти та
перемагати зло і творити добро, але ми повинні
пам`ятати, що хрест слід покладати правильно і
неквапливо, інакше буде не зображення хреста, а
звичайні помахи рукою, від чого біси тільки радіють.
Недбало чинячи хресне знамення, ми показуємо свою
непошану до Бога – грішимо, гріх цей називається
блюзнірством.

Осіняти себе хресним знаменням, чи хреститися, слід
на початку молитви, а також при наближенні до усього
святого: входячи в храм, прикладаючись до хреста, до
ікони тощо. Хреститися слід і в усіх важливих випадках
нашого життя: в скруті, в горі, в радості тощо.

Коли ми хрестимося не під час молитви, то подумки,
про себе, кажемо: "В ім`я Отця, і Сина, і Святого Духа,
амінь", засвідчуючи цим нашу віру у Пресвяту Тройцю
і наше бажання жити і трудитися на славу Божу.

О с н о в и  п р а в о с л а в н о і  в ї р и

П р и т ч і

Гусениця провела велику частину свого життя
на землі, заздрячи птахам і нарікаючи на свою
долю і форму. «Я найнещасніша зі всіх створінь,
- думала вона. - Потворна, бридка і змушена
повзати по землі». 

Одного разу на -
став час, і Господь
Бог повелів гусе -
ни ці зробити
кокон. Вона диву -
валася (ніколи не
робила до цього
коконів).

Подумала, що їй на ле жить побуду вати собі
могилу, і почала готуватися до смерті.

І хоча гусениця відчувала себе найнещаснішою
в житті, яке вона провела до цих пір, вона
поскаржилася Богові: «Як тільки я звикла до
цього стану речей, Господи, Ти забираєш те
невелике, що у мене є». 

У відчаї вона загорнулася в кокон і почала
чекати кінця. 

Через декілька днів гусениця побачила, що
перетворилася на прекрасного метелика. 

Вона почала літати в небі і це їй сподобалось. 
Тоді гусениця здивувалася задумам Божим.
Так і ми весь час чимось незадоволені в житті,

нам здається, що наші біди найбільші, а скорбота
найтяжча. Важливо не хвилюватися, бо у всьому
- в кожній події, що трапилася, - є Премудрість
Божа. І Господь дійсно робить нам, Своїм
улюбленим дітям, тільки благо, поступово
вирощуючи добре насіння в нашій душі.

Г у с е н и ц я

Коли не маєте спокою — знайте, що не маєте в собі
смирення. Це Господь виявив такими словами, які
разом з тим показують, де шукати спокою. Він сказав:
Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем,
тож знайдете полегшу душам вашим. (Мт. 11, 29). 

Намагайся більше слухати себе, а не аналізувати
діла, вчинки і поводження з тобою інших, якщо ж ти
не бачиш в них любові, то це тому, що ти сам в собі
любові не маєш. 

преподобний Лев (Наголкін)

Мудрість святих:
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Пути Господни неисповедимы:
Студент с портфелем дивным петь на хор пришел,
Как вера и Любовь неотделимы
Так юношу с надеждой Бог привел.

Прислужник в алтаре, владычний посох нес
Он в семинарию в Загорске поступает,—
И Там духовной силою возрос
Дорогу священнослужителя вдруг избирает.

Вот регент-матушка и батюшка отец,
По жизни рядом Божьм промыслом объяты,
Их дружними устами славословится Творец
Всемилостивый Господь и истины Его все святы.

В Покровском храме служба к службе
Еще не настоятель, к прихожанам добрый пастырь,—
Он уважение снискал, и многих к крепкой дружбе
К себе он привлекал,—«Духовный пастырь»—

—Врачевал незримо души заблудших,—
Долгой дорогой терпеливо ожидая,
Когда духовный свет невидимо освятивших
К воцерковлению приведет,—молитв не оставляя

Он молился за них, и нет молитв тех срока
Ведь пастырь придется дать ответ пред Богом
Такая ведь у всех священников дорога…

Неугомонный Батюшка Борец за правду
Защитник леса, не только агнцев словесных…

Час испытаний для батюшки настал
Устроил враг коварные душевные терзанья,
Но в сей борьбе с врагом еще он крепче стал
На волю Божью полагаясь с упованьем…

Уж 20 лет минуло с той поры
По воле Божьей он теперь в Зазимье служит
Наш батюшка доволен всем—не тужит
Обходит «иорданом» все сельские дворы.

Духовных чад собрал вокруг себя не мало,
Для церкви сколько сделал он добра:
Расписывает храм все боголепней стало
И золотом играют купола с утра.

Духовный центр заканчивает строить—
Воскресной школы будут процветать дела,
А жителям зазимским всем пора усвоить
Что батюшка «из кожи лезет» для села.

Давайте дорогому юбиляру пожелаем,
Чтоб многолетие ему Господь послал,—
И с верою на милость Божью уповаем,
Что он сподобится и в горнем мире всех похвал!

Вера ГЕНЕРАЛЕНКО

М н о г а z  л i т а  ю в i л z р у

Отець Олескандр відсвяткував 60-літній ювілей
Не помітити 60-літній ювілей нашого настоятеля було не можливо, тому що ця подія стосувалася,

безперечно, всього села і не тільки. Як і планувалось, в день народження  21 квітня настоятель відслужив
Літургію, в кінці якої приймав поздоровлення від прихожан, духовних чад. В кожному з привітань звучали теплі
й щирі слова подяки і побажання міцного здоров’я, довгих років служіння. 

Друга частина привітань звучала в актовому залі  Зазимської школи 24 квітня. Це був духовний концерт, на
якому був вісвітлений життєвий шлях, величезний досвід і становлення Олександра як настоятеля і
справжнього пастиря. 

Несподівано для всіх, зокрема і для самого о.Олександра, матушка Віра до ювілею свого чоловіка-священика
написала цілу поему:



№7, червень 2 0 0 9  р .
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Вітання Вам і щирі й гречні,
Багатослів’я — не доречні.
Ви—Пастор наш. Ми—вівці Ваші,
Отара, скажемо, не з кращих.
Та наші радощі і болі
Приймаєте по добрій волі
На себе, й спрагло хрест несете,
Бо християнство—Ваше кредо
Ви сієте зерно духовне
В прошите злом життя потворне,
І в наші душі: кволі й грішні.
Та молитеся щоб, Всевишній
Простив гріхи, загоїв рани,
Ми ж—особистостю постали
У вірі Божій православній.
А шлях Ваш світлий, многотрудний
Цінують люди. В свята й будні
Ідуть до Вас парафіяни
Почути Боже слово в храмі.
Ви в ньому сильний наш вельможа,
Де благодать літає Божа
Умілі й мудрі в керуванні,
Традиції села в пошані,
Оновлюєте храм пречудний
«Уклін низький Вам!»—кажуть люди.
Духовні чада вас вітають,
І злетів Божих всі бажають,
Пораднику в святій молитві,
Здоров’я, щастя й многоліття.

Ольга Щиголь.
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Молодий чоловік елегантно одягнений підійшов до
старенького чоловіка і почав розмову про Бога. В його
руках була Свята Книга, яку він цитував, показуючи
свою майстерність у пошуках потрібної цитати і
дивуючи своєю начитаністю.

Дідусь мило слухав і час від часу дивувався: Ох, а у
моїх роках не було такої можливості, навіть цю Книгу
бачити, моя бабуся лише час від часу
мені витягувала стареньку
фотографію, де було зображено Ісуса
Христа і Богородицю, та й розказувала
про любов, про заповіді, про
прощення і про те, що коли Син
виріс, то віддав своє життя за нас. В кінці вона ставила
цю фотографію на стіл і ми молились. Коли вона ховала
образок, то наказувала дуже строго, щоб я нікому не
говорив ні про їхню розмову, ні про молитву, ні про
образок. А то міліція може прийти і може нас
наказати, а образок знищити знищити. Коли бабуся
померла, я забрав це образок і тепер він є завжди зі
мною.

Молодик із чемності дослухав історію, а потім, щось
цитуючи, сказав, що не можна молитися до ікони і не
можна взагалі їх почитати, бо ідолопоклонство Біблія
заперечує.

Тоді старенький чоловік витягнув цю стареньку
іконку і простягнув її юнаку, кажучи: “Тоді візьми і
порви її, потім потопчи і плюнь на неї або спали… “
Юнак аж скривився від почутого, і лишень сказав:

“Чому я? Я не можу цього зробити ….”
За мить дідусь промовив спокійно, дивлячись у

перелякані очі юнка: “Якщо не можеш зробити сам,
тоді не роби це моїми руками”. Ти дуже розумний і
начитаний та все ж дав звести себе. Злий дух хотів
силою знищити Бога і те, що Боже через советський
режим і не зміг, хоч багато тоді люди понищили. А

тепер хочуть знищити через підступність
і через таких, як ти.”

Є вітер, котрий приносить прохолоду і
відсвіжує те, що з часом десь почало
всихатися, а є вітер, котрий, як смерч,
знищує все, залишаючи пустоту.

Можливо хтось і хотів щось відсвіжити, але чомусь
щось знищилось, а щось стало незрозумілим.

Просімо у Господаря жнив, щоб послав правдивий
вітер, що животворить і все наповняє і остерігаймось
того, що нищить і бунтує.

Блог "Духовні роздуми"

Євангелізація, яка не від Бога
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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

Просимо допомогти дівчинці!

Ти зможеш знищити те,
що Боже? Якщо ні, то не
змушуй, щоб це зробили
інші після твоєї
“Євангелізації”

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.


