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ЦЕРКОВНЕ

ЖИТТЯ

з ж и т т я ЄПАРХІЙ
Відправи екзарха. З січня 1971 року. Неділя перед Різдвом. Всеношну і Бо
жественну літургію Екзарх України, митрополит Філарет правив у Володнмирському кафедральному соборі. Під час Служби Б ож ої він рукоположив ієродиякона Арсенія (Гоєнка) на ієромонаха.
6 січня. Навечір’я Різдва Христового. Божественну літургію Екзарх України
відправляв у кафедральному соборі і висвятив диякона Николая Дягілева на пре
світера.
7 січня. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Хрнста. Напередодні велике повечір’я і утреню митрополит Філарет відправляв у кафедральному соборі: в саме свято
йому на Божественній літургії співслужнв епіскоп Переяслав-Хмельннцькии Савва.
8 січня. Собор Пресвятої Бо
городиці. Напередодні, на все
ношній у Володнмирському со
борі
митрополитові
Філарету
співслужнв владика Савва. Б о
жественну літургію високопреосвященний Екзарх правив у Пок
ровському
жіночому
монастирі
м. Києва. Вечерню владика від
правляв у Володнмирському со
борі в співслужінні міського д у 
ховенства. Після відправи Екзарх
приймав святкові поздоровлення
від духовенства і православних
киян.
9 січня. Пам’ять св. апостола
первомученика і архідиякона Стефана.
Божественну
літургію
Екзарх України відправляв
V
Вознесенському соборі Флоровського жіночого монастиря м. Києва.
10 січня. Неділя по Різдві.
Божественну літургію і напере,
додні всеношну митрополит Фі
Митрополит К и ївськи й і Г алицький Ф і
ларет при йм ає р ізд в я н і п оздоровл ен н я у
ларет відправляв у кафедрально
св.-В ол оди м и рськом у соборі м. К и єва.
му соборі в співслужінні вікарія
Київської єпархії, епіскопа Савви.
14 січня. Обрізання Господнє. Св. Василія Великого, архієпіскопа Кесарії Кал
ії адокійської. Напередодні всеношну Екзарх України відправляв у Володнмирському
кафедральному соборі, а в самий празник Божественну літургію митрополит Філа
рет відправляв у Вознесенській церкві на Деміївці.

І

18 січня. Н авечір’я Богоявлення. Бож ественну літургію і чин великого освячен
ня води Е кзарх У країни відправляв у В олодимирському соборі у співслужінні пре
освященного Савви, епіскопа Переяслав-Хмельницького.
19 січня. Святе Богоявлення. Н апередодні всеношну і в самий празник Б о ж е 
ственну літургію, а після літургії чин великого освячення води високопреосвящ енний Ф іларет відправляв у Володимирському каф едральном у соборі у співслужінні
преосвященного Савви, епіскопа Переяслав-Хмельницького, вікарія К иївської єпархії.
На відправах високопреосвященний Ф іларет виголош ував проповіді і благослов
ляв молящих.
Канадські патріарші парафії. 6—9 листопада 1970 року преосвященний епіскоп
М акарій відвідав найдальш і північні патріарш і п ар аф ії, розташ овані в селищах
Норт Стар і Опіріт Рівер.
7 листопада о 10 годині біля входу до церкви владику М акарія зустрічали п а
рафіяни з настоятелем, лрот. Іоаном Борча.
Відповідаючи на привітання настоятеля храм у і п араф іян, преосвященний М а
карій подякував за теплу зустріч і підкреслив: «Єпіекопи і священики, яких приси
лає наш а свята Ц ерква, є свідченням того, що Р уська Ц ерква не заб у ває своїх д і
тей, які прож иваю ть далеко від рідного краю. Ц ерква благословляє їх, спрямовує
їх духовне ж иття на виконання заповідей Бож их. П рийміть ж е це благословення,
дорогі браття і сестри...»
П ісля цього преосвященний епіскоп М акарій відправив Б ож ественну літургію ,
лід час якої виголосив проповідь на євангельську тему. По закінченні літургії п а 
рафіяльний церковний комітет улаш тував обід на честь епіскопа М акарія та його
супутників.
Ц ього самого дня о 3 годині пополудні в невеликому містечку
М анінг, за
ЗО км від селища Н орт Стар, було організоване ознайомлення з духовним кіноф іль
мом «Руська П равославна Ц ерква сьогодні».
П ісля перегляду фільму знову в дорогу. Н а цей раз у Спіріт Рівер, розташ о
ваний за 150 км на південь від Н орт Стар.
П арафіяни св.-Троїцької церкви у Спіріт Рівер зібрались біля
готелю і з а 
прош ували нас до себе в гості, бо вваж али, що відвідання епіскопом і свящ енника1
ми приносить Б ож е благословення для них та їх родин. Щ асливим, виявився один з
найактивніших членів параф ії псаломщ ик П авло Вавренюк. З а столом зібрались не
тільки парафіяни, але і п риїж дж і богомольці, які в братній атмосфері провели цей
вечір.

В інчання. Едмонтон, Канада.
Ранком 8 листопада, параф іяни св.-Троїцької церкви зустрічали
владику.
П реосвященний М акарій відправив Бож ественну літургію в цьому невеликому х р а 
мі. Після
читання Є вангелія владика виголосив
проповідь, в
якій при
ділив багато уваги відношенню параф іян до свого храм у — дому Господнього, міс
ця молитви і духовного відпочинку.

Ц я літургія була сповнена духом молитви і духовного єднання всіх, що від
правляли й молились; всі були вдячні за хвилини душ евної радості і миру.
П ісля літургії в новому холі при храмі влаш товано обід на честь
богомольців. Ц я трапеза пройш ла в дусі християнської любові.

приїж дж их

Як і в селищі Норт Стар, у Спіріт Рівер також показано кінофільм «Руська
П равославна Ц ерква сьогодні». Особливо приємно відмітити той ф акт, що для озна
йомлення з фільмом адм іністрація дом у перестарілнх Спіріт Рівера відпустила свій
клуб, і багато мешканців цього будинку і п араф іян св.-Троїцької церкви втіш а
лись чудовим фільмом, який яскраво й правдиво відобразив духовне ж иття нашої
Церкви.
П ісля кінофільму член п ар аф ії М икола Осишок і його сім’я влаш тували при
йом на честь епіскопа М акарія. «Ваш і відвідини — для нас празник», — сказав го
сп одар, вітаючи владику.
Ц я подорож щ е більше з.міцнила віру наших північних парафіян,
лю бов до своєї М атері — Р уської П равославної Церкви.

утвердила їх

15-го листопада 1970 року епіскоп Уманський М акарій, керуючий парафіями
М осковського п атріархату в К анаді, відправив Бож ественну літургію в С вято-Трої
цькому храмі селищ а Смокі Л ейк (провінція А льберта). Ц я параф ія, після перебу
вання в карловацьком у розколі, знов повернулася в обійми М атері— Церкви. По за 
кінченні літургії відбувся молебень і загальна трапеза, а тоді було показано фільм
«Р уськ а П равославна Ц ерква сьогодні».
Того ж дня ввечері при С вято-В арваринськом у кафедральном у соборі м. Едмон
тон а відбувся церковний базар. Виручені кошти від нього пішли в недавно створений
М ісіонерський ф онд Р ад и патріарш их парафій. Цей базар і, особливо, кінофільм
« Р у ськ а П равославна Ц ерква сьогодні» привернули увагу церковної громадськості
м. Едмонтона. Фільм подивилися не тільки члени параф ій Руського патріарш ого пре
столу, але й християни інших деномінацій: католики, протестанти, українські като
лики т а віруючі, які входять до складу УАПЦ, всього близько 300 чоловік. Вечір
пройшов з великим успіхом.
З 23-го по 26 листопада 1970 року преосвященний М акарій, в супроводі свого
секр етаря свящ еника В іктора Пєтлю ченка, перебували в столиці К анади — м. О ттаві.
24-го листопада епіскоп М акарій і священик В. П етлю ченкз були присутні на
засідан н і К анадського парламенту.
25-го листолада епіскоп М акарій, у супроводі свого секретаря, зробив візит лі
деру консервативної п артії п. С тендфілду, а потім був з візитом у міністра ем ігра
ції К анади п. Отто Л енга.
26-го листопада епіскоп М акарій, у супроводі свящ еника Віктора Петлюченка,
ск л ав візит генерал-губернаторові К анади п. Р оланду Мічнеру.
29-го листопада 1970 року преосвященний М акарій відправив Божественну л і
тургію в С вято-В арваринськом у каф едральном у соборі м. Едмонтона. Після літургії
владика звернувся до п араф іян із закликом про допомогу народові Східного Пакістан у, який п остраж дав від стихійного лиха. Зібрано й відправлено до П акістану
200 канадських доларів.
20-го грудня 1970 року в каф едральном у соборі параф іяни Святкували храмо
вий день. Бож ественну літургію правив керуючий парафіям и П атріарш ого престолу
в К анад і епіскоп Уманський М акарій. Н а літургії були присутні представники брат
ніх та інославних церков: від п ар аф ії Константинопольського П атріархату — архі
мандрит П етрос К аррас і староста С в.-Георгіївської грецької церкви в м. Е дмон
тоні п. Н іколас Іоаннідіс, від К атолицької Церкви — монсеньйор Е. Донахью ; від
А нгліканської Церкви — пастор д-р Вільсон з дружиною ; від О б’єднаної Ц еркви —
д -р Томпсон.
Н а відправі католицький монсеньйор Е. Д онахью , прочитав
ською мовою.

Євангеліє

англій

Н а прийомі, який відбувся після служби, з привітаннями виступили: епіскоп
М акарій, архім андрит П етрос К аррас, монсеньйор Е. Донахью , д-р Вільсон та
д-р Томпсон.
Закарпатська єпархія. 14 ж овтня 1970 р. в селі М алий Раковець,
району, З ак арп атськ о ї області, відбулося посвячення обновленої церкви.
ц ерква збудована в 1885 році на честь П окрова П ресвятої Богородиці.
сини побожних предків восени цього року відремонтували цей храм
зовні.

Іршавського
Раковєцька
Боголюбиві
усередині і

З

В день П окрова П ресвятої Богородиці вж е з раннього ранку звідусіль почали
сходитись богомольці на урочисте посвячення обновленої церкви.
З
благословення високолреосвященного Григорія, архієпіскопа М укачівського і
Ужгородського, на це торж ество прибув з м. Берегова благочинний, митрофорний
протоієрей Велемир Д унда. Він з собором священиків відправив водосвятний моле
бень, а тоді, після урочистого обходу та окроплення храм у святою водою всередині
і зовні, почалась Бож ественна літургія. П роповідь про святість Б ож ого храм у т а
його значення в ж итті християнина виголосив митрофорний прот. В. Д ун да.
Ю.

Н априкінці
Петровцій.

літургії

про П окров

П ресвятої Богородиці

проповідував свящ .

С вяткову відправу о. настоятель закінчив словами щ ирої подяки свящ еннослу
ж ителям і богомольцям та проголошенням многоліття церковній ієрархії, урядові,
духовенству, богомольцям т а всім православним християнам.
Цьогорічний храмовий празник в с. М алий Р аковець залиш ив чудовий і р адіс
ний. спомин на д о в гі роки. Тепер віруючі, входячи до своєї церкви і споглядаю чи на
нові ікони та молячись перед ними, ще більше зростатимуть у любові до св. П раво
славної Церкви.
Кіровоградська єпархія. ІЗ грудня 1970 р., в неділю, в день пам ’яті
святого
апостола Андрея П ервозванного, преосвященний епіскоп К іровоградський і М и колаї
вський Боголіл відправив Бож ественну літургію в параф іяльном у храмі м. Д олинської, К іровоградської області. При вході до церкви архіпастиря зустрів староста з
хлібом-сіллю, а в храмі — настоятель священик Л е в Рудчик. П ід час Б ож ественної
літургії владика рукополож ив на диякона місцевого псаломщ ика Д онченка О лек
сандра П етровича. В проповіді епіскоп Б оголіп особливо підкреслив як християнрьа у чесноту захист миру. «Хто не д б а є про мир і спокій, в кого немає любові, того
не мож на назвати християнином. Заколотники, порушники миру не м ож уть бути н а
звані «синамИ Божими», вони не є чистою пшеницею на ниві Бож ій», — сказав п р е
освященний.
19
грудня, в день святителя Н иколая Ч удотворця, преосвященний Боголіп від*
відав парафію м. П ервомайська, М иколаївської області. С в.-П окровська церква
в цьому місті побудована поміж двом а річками, Бугом і Синюхою, я ка недалеко від
церкви впадає в Буг. (Минулого року п араф іяльна рад а перекрила новим м атеріалом
головну баню церкви і побудувала горож у довкола церковного цвинтаря. При цьо
му особливо потрудився церковний староста
О. И . Ярмурський. Він і зустрів в л а 
дику з членами церковної ради хлібом-сіллю. В храмі архіпастиря вітав настоятель
п араф ії протоієрей В італій М альчук.
Н а літургії епіскоп Боголіп висвятив на пресвітера диякона
ченка, довголітнього псаломщ ика.

О лександра

Д он

У своїй проповіді владика докладно розповів про ж иття С вятителя Н ико л ая,
підкресливши стійкість і чистоту його віри, засвідчену ділам и благочестя, закликав
наслідувати його чесноти. П ісля літургії параф іяни щиро вітали новоттоставленого
ієрея о. О лександра, приймаючи від нього перше пастирське благословення.
Сумська єпархія. Н апередодні празника Введення во храм П ресвятої Б огоро
диці епіскоп Чернігівський і Н іж инський Володимир, керуючий Сумською єпархією ,
служив всеношну в Сумському каф едральном у П реображ енському соборі. В день
самого свята преосвященний Володимир відвідав старовинне місто П утивль і в ід 
правив Бож ественну літургію в П реображ енській церкві, де є приділ на честь В ве
дення. Архіпастиря зустрічали парафіяльний староста І. П. С тельмаш ов з хлібомсіллю, а настоятель протоієрей Г. К озаченко — вітальною промовою.
Н а літургії
владика виголосив повчання на тему празника, закликаю чи віруючих в міру сил і
здібностей своїх наслідувати чистоту й чесноти Богоматері.
Увечері епіскоп Володимир відправив у цьому храм і вечерню з читанням а к а 
фіста Бож ій М атері і проповідував про Б ож ественну радість, до якої закликає в ір 
них Апостол П авло, каж учи: «Радуйтеся в Господі, і знов к аж у •— радуйтеся». Н а
закінчення проповідник п обаж ав усім слухачам, щоб О брадован а Д іва М арія щ ед
ро обдарувала всіх людей Божественною радістю .
У неділю 25-ту по П ’ятидесятниці преосвященний Володимир напередодні від
правив всеношну з читанням акаф іста Святителю Н иколаю , а вранці Бож ественну
літургію в св.-Миколаї,вській церкві м. С ередина-Б уда, де настоятелем свящ еник
Арсеній Мельник. Н а літургії архіпастир, пояснюючи апостольське читання, повчав
богомольців, як треба пізнавати волю Б о ж у і будувати своє ж иття так, щоб воно
відповідало спасенній волі О тця Небесного. В оля Б о ж а — це вічне благо й постійне
добро. Чим більше християнин приносить в ж и ття добра своєю працею, вчинками,
словами і навіть думками, тим тісніш е він єднається з Богом, Д ж ерелом усякого
добра. Після літургії владика відправив молебень і благословляв молящих.
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У день п ам ’яті св. великомучениці Єкатерини, 7 грудня 1970 р., епіскоп Воло
димир правив Бож ественну літургію в Благовіщ енській церкві м. Тростянця, де є
приділ в ім’я великомучениці. Н а літургії преосвященний проповідував про святих
мучеників, як свідків істини Христової, вш анованих нетлінним вінцем вічної слави.
П ісля літургії був відправлений молебень з святковим обходом навколо церкви.
П ісля цього владика привітав богомольців з престольним празником і подав усім
архіпастирське благословення.
17 січня 1971 р., в неділю перед Богоявленням , Бож ественна літургія архієрей
ським чином відп равлялася у св.-Вознесенській церкві м. Л ебедина. Н а літургії
епіскоп Володимир виголосив повчання про пришестя в світ Христа Спасителя і
благословляв богомольців.
У навечіір’я Б огоявлення вечерню з літургією св. Василія Великого та велике
освячення води преосвященний Володимир відправив у св.-Іллінській церкві в
м. Суми.
Всеношну напередодні Богоявлення і Бож ественну літургію з водосвяттям у
день празника владика правив у каф едральном у П реображ енському соборі.
20
січня, собор Предтечі і К рестителя Господнього Іоана. Божественну літур
гію цього дня преосвященний Володимир відправив у Предтеченській церкві з
м. Суми.
24 січня, неділя 32-га по П ’ятидесятниці, по Богоявленні. Бож ественну літургію
владика правив у каф едральном у П реображ енському соборі. Н а відправах він про
повідував і благословляв богомольців.
Харківська єпархія. 1 грудня 1970 року Священний Синод Руської П равослав
н ої Ц еркви призначив високопреосвященного Л еонтія архієпіскопом Берлінським і
С ередньоєвропейським, П атріарш им Е кзархом у Середній Європі. 6 грудня, в неді
лю 25-ту по П ’ятидесятниці, владика прощ ався із своєю харківською паствою.
Три роки і три місяці архієпіскоп Л еонтій керував Харківською
єпархією, ба
гато сил і енергії віддаю чи головній стороні архіпастирської діяльності: служінню в
храм ах єпархії, служінню Ботові і людям.
Н апередодні владика відправив всеношну, а в неділю — Бож ественну літур
гію з духовенством каф едрального собору. П ісля літургії був відправлений напут
ній молебень з проголошенням многоліття. Н априкінці відправи високапреосвященний
Л еонтій виголосив прощ альне слово, п обаж ав усім миру й братерської любові, д я 
к у вав духовенству і п араф іян ам за молитви, закликаю чи на всіх Б о ж е благословен
ня. В ід імені духовенства і віруючих відповідав ключар собору свящ еник П. Лапоногов. Він д як ував архіпастиреві за його молитви й труди, п обаж ав здоров’я і великих
успіхів на новому місці його святительського подвигу. Величний храм був переповне
ний богомольцями, які прийшли попрощ атися і помолитися з улюбленим архіпасти
рем.
12
грудня 1970 р. до нашого міста прибув новопризначений на Харківську к а 
ф едру високопреосвященнии Никодим, колишній архієпіскоп Аргентінський та П ів
денноамериканський, П атріарш ий Е кзарх у Ц ентральній і Південній Америці. Н а
головному вокзалі нового архіпастиря зустрічали: секретар Харківського єпархіаль
ного управління прот. Н . К ухарук, ключар каф едрального собору свящ . П. Лапоногов, настоятель п араф ії в м. Ізюмі ігумен Никанор (А брамов) та представники цер
ковної ради собору.
Того ж дня ввечері архієпіскоп Никодим відправив у кафедральном у соборі
всеношну. Н а другий день, у неділю 26-ту по П ’ятидесятниці, архієпіскопа Никодима на паперті собору зустрічали члени церковної ради, а в храмі — соборне духо
венство. П ривітальне слово виголосив протоієрей Н . Кухарук.
Поклонивш ись ш анованій О зерянській іконі Б о ж о ї М атері т а мощам Святителя
А фанасія «Сидящого», п атріарха Константинопольського, архієпіскоп Никодим від
правив першу в Х аркові Б ож ественну літургію й подячний молебень. П еред молеб
нем він звернувся до своєї нової пастви з повчальним словом. Розповідаю чи про
себе, владика згад а в про своє перебування й служ іння в Єрусалимі, в Аргентїні й
Південній Америці та закликав усіх віруючих в однодумності й згоді щиро працю 
вати на благо наш ої М атері— Руської П равославної Ц еркви в її євангельському слу
ж інні оправі миру й братерства на землі, на благо рідної Вітчизни. Після відправи
владика благословляв численних богомольців, які заповнили собор.
Увечері архієпіскоп Никодим читав акаф іст Благовіщ енню Богоматері. З а міс
цевим звичаєм його співають усі учасники відправи.
16 грудня ввечері, напередодні свята великомучениці В арвари, високопреосвященний Никодим відправив у соборі всеношну з читанням акаф іста великомучениці,
а на саме свято — Б ож ественну літургію.
17 грудня ввечері владика читав акаф іст Святителю А фанасію , Патріархові
Константинопольському. Цей акафіст читається в соборі щ очетверга перед мощами
Святителя.
18 грудня високопреосвященнии Н икодим
всеношну з акафістом
Святителю
Н иколаю М ірлікійському правив у соборі.

5

19
грудня, в день пам'яті Святителя Н;іколая. Божественна літургія архієрейсь
ким чином правилася в церкві селища Ж ихор. Перед входом до церкви архіпастиря
зустрічали члени парафіяльної ради з хлібом-сіллю й квітами. В церкві його вітав на
стоятель прот. І. Євдокимов. Після відправи з молебнем Святителю Николаю вла
дика привітав парафіян з престольним празником. закликаючи їх любити
святий
храм, любити ближніх, наслідуючи Святителя Николая.
Увечері того ж дня архієпіскоп Никодим правив всеношну, ранком 20 грудня—
Божественну літургію, а ввечері читав акафіст Божій Матері — в кафедральному
соборі.
Чернігівська іпархія Неділя, 27 вересня 1970 року. Свято Воздвнження Чес
ного і Животворящего Хреста Господнього. Божественну літургію і молебень епіс
коп Чернігівський і Ніжинський Володимир відправив у храмі Різдва Пресвятої Бо
городиці с. Хибалівка, Куликівського району, де настоятелем ігумен Никифор. На
прикінці служби владика проповідував про силу Животворящого Хреста і про міі|>
Христовий.
Неділя, 22 листопада 1970 року. Преосвященний Володимир відправив Службу
Божу і молебень у храмі св.-Архістратнга М ихаїла с. Брусилова, Чернігівської єпар
хії, де настоятелем ієромонах Іринсй Воронков. Під час відправи епіскоп Володимир
рукоположив диякона Сергія Майдана на священика до Свято-Покровської церкви
с. Заудайка, Чернігівської єпархії. Владика проповідував і благословляв віруючих.

Єпіскоп Ч ернігівський і Ніж инський В олоди м ир п ід час Служ би
Бож ої у св.-В оскресен ськом у со б о р і м. Ч ернігова.

ЗІ
грудня. Переддень Нового, 1971 року. Після вечірнього богослужіння епіс
коп Володимир відправив у кафедральному Воскресенському соборі м. Чернігова Н о 
ворічний молебень. Перед ним владика сказав коротке слово, закликаючи всіх ві
руючих помолитися, щоб Господь благословив наступаючий рік Своїми милостями,
щоб дарував місту. Вітчизні нашій. Церкві Руській і всьому світові благодатний
мир. Після молебня архіпастир благословляв усіх молящих.
У дні передпразиика Різдва Христового епіскоп вечорами молився в своєму ка
федральному соборі, де читав на повечір’ях і утренях канони передпразника.
7
січня 1971 року. Різдво Христове. Різдвяну всеношну, а потім ранню Б ож е
ственну літургію преосвященний Володимир відправляв у кафедральному соборі вно
чі, почавши о двадцять третій годині. На другий день Різдва після вечерні владика
приймав святкові поздоровлення від своєї пастви.
9 січня 1971 року. Третій дель Різдва. Преосвященний Володимир відправив
Божественну літургію в Свято-Василівському соборі м. Ніжина. На літургії влади
ка проповідував про благодатні плоди Боговтілення, поздоровив присутніх з праз
ником і благословляв їх.
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Чернівецька єпархія. П реосвящ енний Феодосій, епіскоп Чернівецький і Б уко
винський, 21 листопада в день храмового свята на честь св. Архістратига М ихаїла
від в ід ав селище Берегомет на Буковині,
О
10 годині ранку дзвони оповістили про приїзд епіскопа. Церковний староста
з а старим народним звичаєм підніс хліб-сіль. Н астоятель о. Сергій Бутейко звернувся
д о владики із словом привітання.
Гарно співали хори як архієрейський, так і місцевий.
П ісля св. Є вангелія преосвящ енний Феодосій звернувся до віруючих із словом.
По закінченні Бож ественної літургії відбувся урочистий, хресний обхід дов
к о л а церкви з читанням св. Є вангелія. Наприкінці молебня виголошено многоліття.
П ри чудовій асф альтованій трасі Чернівці— К иїв леж ить буковинське село Боян.
В першу неділю Р іздвяного посту, 29 листопада, епіскоп Феодосій завітав до
церкви с. Боян, де відправив Б ож ественну літургію. Віруючі зустрічали преосвя
щ енного з квітам и і свічками в руках, а церковний староста підніс хліб-сіль.
У церкві привітав владику отець настоятель.
Велично й урочисто відп равлялась Бож ественна літургія. Ч удово співали архіє
рей ськи й та місцевий параф іяльний хори. У відправі брали участь, крім о. настояте
л я , священики сусідніх парафій.
П ісля читання св. Є вангелія владика звернувся з пастирським повчанням до
віруючих. Більш у частину своєї проповіді він присвятив роздум ам про те, як вірую
чі повинні любити й ш анувати свій храм, повинні ним піклуватись, повинні також
лю бити й ш анувати свої оселі, своє село чи місто. Єпіскоп говорив про щирі почут
т я любові й пош ани до зем лі наших предків, до наш ої Батьківщ ини. Ми, почуваю
чи себе віруючими православними християнами та вільними громадянами нашої
Батьківщ ини, повинні прагнути до того, здоб спільними зусиллями, молитвою та
посильною працею вкладати свій внесок у оправу здійснення благородних прагнень
усіх людей доброї волі, у справу збереж ення миру на землі. Д о цього спричиняють
с я і наш а молитва, і наш повсякденний труд.
П ісля закінчення служ би Б о ж о ї владика поблагословив усіх віруючих.
ПРАЗНИК СВ. АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО,
РІЧНИЙ АКТ ОДЕСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ
О деська духовна семінарія відм ітила річний акт т а 25-річчя свого відродження
день п ам ’яті святого апостола Андрея П ервозванного.
Очолити ювілейне торж ество архієпіскоп Херсонський і Одеський Сергій запро
с и в голову Учбового комітету при Свящ енному Синоді високопреосвященного мит
рополита Таллінського і Естонського Алексія.
Д о участі , в семінарських то р ж ествах запрош ено так о ж колишнього ректора
■Одеської духовної семінарії, нинішнього епіскопа
П олтавського і Кременчуцького
Ф еодосія та представників М осковських і' Л енінградських духовних шкіл.
'в

Торжество почалось 11 грудня 1970 р. відправою акаф іста перед чудотворною
Касперівською іконою Б о ж о ї М атері в каф едральном у соборі м. Одеси.
У цей ж е день митрополит Алексій був н а уроках у всіх класах семінарії, де
с л у х а в відповіді учнів та пояснення викладачів. У кож ному класі митрополит зв ер 
т авс я до вихованців з коротким словом повчання. П ісля відвідання уроків високопреосвященний митрополит оглянув приміщення нового і старого будинків семінарії,
бібліотеку, зали читальний і музичний, археологічний кабінет і кімнату пам ’яті С вя
тіш ого П атріарха А лексія.
12 грудня, о 13 годині ректор семінарії у співслужінні семінарського духовен
с т в а , відправив у св.-Успенському монастирському храмі панахиду за померлих
наставн иків. С півав хор .вихованців семінарії.
В цей ж е день і в цьому ж храмі була відправлена урочиста всеношна, яку
‘очолир митрополит Алексій, архієпіскоп Херсонський і Одеський Сергій та епіскоп
П олтавський і Кременчуцький Феодосій.
13 грудня, о 9 годині
ранку,
в св.-Успенському
каф едральном у соборі
-м. Одеси Б ож ественну літургію відправляли: високопреосвященний митрополит Алек
с ій , архієпіскоп Сергій і єпіскоп Феодосій у співслужінні семінарського й соборного
духовенства.
П еред початком літургії, під час читання часів, митрополит Алексій, згідно з
заведен им звичаєм у семінарії, відправив чин посвячення на читців вихованців 4-го
ж ласу.
Н а Бож ественній літургії високолреосвященний митрополит Алексій рукополож и в на свящ еника, вихованця 4-го класу семінарії диякона М иколу Сисонюка, а на
д и я ко н а — вихованця 3-го класу С тепана Пирога.

П ісля запричасного стиха ректор семінарії архім андрит А гафангел виголосив
проповідь, в якій охарактеризував апостольську діяльність і великі подвиги св. ап о 
стола Андрея — сівача слова Б ож ого на Руській землі.
П отім відправлено празвичний молебень і проголош ено многоліття.
Після молебня митрополит Алексій і архієпіскоп Сергій обмінялись привітан
нями.
О 14 годині в актовому залі семінарії відбувся акт.
Перед початком акту архієпіскоп Сергій звернувся до присутніх із словом, в
якому закликав уш анувати п ам ’ять у Бозі спочилого П атр іар х а Алексія і запропо
нував проспівати йому «вічную п ам ’ять».
Д оповідь про ж иття та діяльність духовної школи в минулому 1969— 1970 н ав
чальному році зробив інспектор семінарії О. Н. Кравченко.
Після звіту актову промову «Архієпіскоп Херсонський і Одеський Д имитрій
(М уретов) та його архіпастирське служіння» прочитав викладач семінарії І. Я. Тихоновський. Д оповідач докладно висвітлив заслуги визначного святителя і духовного
письменника XIX століття.
Голова Учбового комітету митрополит Алексій оголосив текст телеграм и П ат
ріаршого М ісцеблюстителя Високопреосвященнішого П имена, М итрополита К рутицького і Коломенського: «Високопреосвященного архієпіскопа Сергія,
отця ректора,
вчителів і вихованців О деської духовної семінарії вітаю з празником і двадц яти п ’я 
тиліттям з побаж анням Б ож ої допомоги в праці і щ астя».
Після цього високопреосвященний митрополит Алексій звернувся до зібраних а
промовою, в якій говорив про принципи виховання й богословської підготовки м ай
бутніх пастирів Христової Церкви, якими повинна керуватися духовна ш кола в своїй
діяльності.
Привітальний адрес від М осковських духовних шкіл зачитав професор
М ос
ковської академ ії І. Н. Ш абатін. М осковська академ ія подарувала Одеській семіна
рії ікону Б о ж о ї М атері «Знамення» (X V II ст.).
Від імені Л енінградських духовних шкіл вітав Одеську семінарію
секретар
Р ади академії ієромонах Іриней (С ередній). Л енінградська академ ія подарувала се
мінарії два томи книги «Септуагінта».
Б ула оголошена вітальна телеграма, н ад ісл ан а Екзархом У країни, митрополи
том Київським і Галицьким Ф іларетом: «В день двадц ятип ’ятиріччя О деської духов
ної школи . сердечно вітаю начальників, вчителів т а учнів з цією знаменною датою .
Первозваннии апостол Андрей, який просвітив Руську землю світлом Христової істи
ни, хай зміцнить своїм молитовним заступництвом працівників на ниві духовної осві
т и : для добра наш ої святої Ц еркви і Батьківщ ини. Закликаю Б о ж е благословення,
на дальш у працю вчителів та учнів».
О держ ано тако ж телеграми від колишніх ректорів семінарії та її випускників.
Після оголошення телеграм архієпіскоп Сергій звернувся до семінаристів і всіх
присутніх, «У цьому році, — говорив він, — сповнилось чверть сторіччя з дня від
род ж ен н я. в , Одесі духовної семінарії. Н аш а духовна ш кола готує освічених служ и 
телів Бож ого Слова, служ ителів православної богословської науки в дусі віддано
сті Ц еркві й Батьківщ ині. М айбутнім пастирям Руської П равославної Ц еркви п о
винна бути особливо близька благородна й відповідальна місія служ іння справі миру.
Н аш а духовна школа завж д и пильно н агад ує своїм вихованцям про цей свящ енний
обов’язок в їх пастирській діяльності»...
Н а закінчення святкового акту відбувся концерт хору вихованців семінарії під
керівництвом Викладача співу Н. Г. Вирановського.
Урочистий акт закінчився співом молитви: «Достойно єсть».
Архімандрит АГАФАНГЕЛ,
ректор Одеської духовної семінарії.

ВІЧ Н А П А М ’ЯТЬ Ж Е Р Т В А М Ф А Ш И ЗМ У !

Смерть, страждання й руїну принесла всьому світові друга світо
ва війна. Важко заліковувати все це ще й тепер. Самих тільки дітей
українського народу за період тимчасової окупації фашистські кати
вигубили понад чотири мільйони чоловік. Людей заганяли в концта
бори, розстрілювали й вішали по всій Україні, зокрема і в Криму — в
Севастополі й Керчі, в Ялті й Алушті, Феодосії та Бахчисараї.

ЗО
вересня 1970 року випадково б у л о виявлене місце кривавого
зл о ч и н у фаш истських нелю дів та їхн іх прислужників, зрадників Бать
ківщини, на зе м л я х радгоспу «Красний», Сімферопольського району.
При вийманні грунту в районі др у гого кілометра шосе С ім ферополь—
М иколаївка робітниками будуп равл ін ня № 621 були знайдені останки
заги блих.
Сімферопольським міськвиконкомом у жовтні була створена місь
ка комісія дл я розслідуванн я фактів масового нищення
радянських
громадян під час окупації К рим у німецько-фашистськими за га рбн и к а
ми в 1941— 1944 рр. Д о комісії був залучений і преосвященний Антоній, єпіскоп Сімферопольський і Кримський. К омісія приступила до
роботи 2 листопада і закінчила ї ї 2 грудня 1970 р.
З а цей п еріод були розкопані й о б с т е ж е н і вс; місця, які звертали
па с е б е увагу на території, прилеглій д о зга дан ого району. З 28 ям
б у л о д о б у т о останки 1480 чоловік. У кожній ямі бу л о закопано від 21
д о 183 чоловік. Трупп розстріляних бул и на глибині від 1 д о 2,5 метрів,
деяк і з них були просто заси п ані сміттям. У деяких ямах разом з тр у
п ами л е ж а л и лопати й кайла. Як видно, за с у д ж е н і на смерть самі го
тували собі могили. З ям видобуто трупи дітей від 4 д о 15 років, ж і 
нок. інвалідів, стариків і калік. Більшість розстріляних н алеж али до
цивільного населення, про що свідчать речові докази:
взуття, одяг,
дзерк альц я, гребінці, шпильки для волосся, гудзики, жіночі годинники,
алю м ін ієві ло ж к и , кухлі.

Є піскоп К рим ський і С ім ф еропольський
б іл я останків зам уч ен и х гіт лерівськими
1944 рр. Район р а д го сп у вК расн и й ».

Лнтоній з гр у п о ю духовенстви
загарбн и кам и в п еріод 1943—
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Переважна більшість видобутих черепів мають кульові отвори. В
деяких черепах було від 2 до 4 зяючих пробоїн. Розташовані вони зде
більшого в потиличній частині, отже це д ає підставу для висновку, що
розстрілюваних ставили на коліна в ямі або на її краю. Комісія від
значила, що більшість черепів мають пробоїни в потиличній частині,
але в деяких ямах кати вбивали свої жертви в скроні, що викриває
особливий садизм нелюдів. Знайдено багато стріляних пістолетних
гільз. Це свідчить про те, що розстріли відбувалися безпосередньо біля
місця страти. В деяких ямах люди перед розстрілом були розуті, бовзуття лежало окремо від останків. Під час розкопування знайдено
також взуття, гудзики, пояси, залишки форменого одягу воїнів Р а д я н 
ської Армії та Військово-Морського Флоту. Отже, слід гадати, що се
ред розстріляних були і військовополонені.
Незабаром після заснування міської комісії Урядом У РС Р була
створена Республіканська комісія для розслідування злочинів гітлерів
ців у районі радгоспу «Красний» Кримської області.
В заяві Республіканської комісії говориться: «Ми не можемо до
пустити безкарності воєнних злочинців та їх прислужників за мотива
ми «давності» їх злочинів або з інших приводів. Усі ці виродки, чи'Г
руки обагрені кров’ю радянських громадян, повинні стати перед судом
і зазнати суворої кари. Ми робимо це не з почуття помсти. Це наш
обов’язок перед замученими, ні в чому неповинними радянськими
людьми, їх посиротілими родинами, перед усім людством»...
Член міської комісії для розслідування кривавих злочинів ф аш из
му епіскоп Сімферопольський і Кримський Антоній поділився своїми
враженнями й переживаннями з духовенством Кримської та Дніпро
петровської єпархій.
26 грудня 1970 р. настоятелі всіх парафій Криму, духовенство к а 
федрального собору і представники Дніпропетровської єпархії, на чолі
з преосвященним Антонієм, відвідали місце мученицької страти наших
співвітчизниківЗ січня 1971 р., в неділю Святих Отців, по всіх храмах Кримської
^пархії та в м. Дніпропетровську правилися панахиди «о всіх вождях
і воїнах, на полі брані жизнь свою положивших, всіх замучених... за
віру і Отечество вінець мученический приявших». У кафедральному
соборі м. Сімферополя преосвященний Антоній звернувся до числен
них богомольців з архіпастирським закликом помолитися Вседержите
лю Богу за упокій усіх замучених на Кримській землі. «Нехай Господь,
Праведний Суддя, — говорив владика, — відплатить братовбивцям
за кров наших рідних братів, а спочилим нашим братам дарує Ц а р с т
во Боже».
Із сльозами щиро молилася вся Кримська Церква за всіх, хто
віддав своє життя за нашу свободу і щастя. Вона твердо вірить, що
«душі їх во благих водворяться і пам’ять їх в род і род...»

Прог. Н. Д З ІЧ К О В С Ь К И Й ,
секретар Кримського є п а р х і
ального Управління.
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П Р О П О В І Д І

слово
НА П Р А З Н И К Б Л А Г О В ІЩ Е Н Н Я
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРО ДИЦІ
«Днесь спасенія нашего главизна і
єж е от віка таїн ства явленіє: Син Б о 
ж ий Син Д іви биваєт, і Гавриїл бла
годать благовіствуєт» (тропар празннка)...

«Сьогодні початок нашого спасення» — день, якого нетерпеливо
чекало людство впродовж тисячоліть; день, коли виявляється спасенне
д л я світу діяння всієї Святої Тройці: «Дівича утроба Сина приємлет,
Д у х Святий ниспосилаєтся, Отец свише благоволит, і ізміненіє обі щ и м творится совітом»
(стих, на стиховні).
З моменту благовістя Архангела Гавриїла Пресвятій Діві про
майбутнє народження від Неї Спасителя світу починається виконання
лриречень Предвічної Ради Божої.
«Совіт предвічний откривая» (стих, на Госп. воззв.), став перед
Пречистою Архангел Гавриїл, сповіщаючи: «Радуйся, Благодатна, Гос
подь з Тобою; благословенна Ти між жонами... от, зачнеш в утробі і
породиш Сина... Він величний буде і Сином Всевишнього назоветься»
(Лк. 1,28, 31, 32).
Здавалося б, що благодатна вістка про прихід на світ Месії, віст
ка про наближення того часу, коли справдиться обіцяння, що «Н ащ а
док жони зітре голову змія» (Бут. З, 15), повинна була б насамперед
пролунати в Єрусалимі •— зосередженні книжників і мудреців, бо ж
вони уважно вивчали пророкування про Нього, постійно міркували про
й о го майбутнє царство і все чекали, коли воно прийде.
Проте, ні в Єрусалимі і ні в якому іншому великому місті П ал е
стини, де гомінливим потоком вирувало громадське життя, не пролу
нало це спасенне благовістя, а прийняла його смиренна Діва в убо
гому Назареті Галилейському.
Таємниця спасення була відкрита не проводирям єврейського н а
роду, які вихвалялися своєю вченістю й знанням закону, а незнаній
Д іві, яка непомітно ж ила в бідній хатині тесляра. Ця вість про вті
лення Бога Слова, яка покладала початок християнства, премудрістю
Божою була захована від могутності, мудрості, багатства, слави й по
честей тогочасного світу. Захоплений земними інтересами, він не міг
.зрозуміти величності Божої таїни, незбагненної для розуму людського.
Премудрий у Своїх присудах Господь благоволив відкрити таїну
■спасення в маловідомому Назареті, настільки маловідомому, що він,
.здавалося, був приречений на повне забуття в історії. Господь благо
волив відкрити цю таємницю такій самій маловідомій Діві.
Мимоволі постає питання, в чому заслуга Пресвятої Діви перед
усім людством, перед його історією? Що піднесло її на недосяжну ви
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сочінь величчя як «Честнійшую херувим і славнійшую без сравненія
серафим»?
Тихістю й смиренням знайшла Діва М арія благодать у Бога. З г л я 
нувся Господь «на смирення Раби Своєї» (Лк. 1, 48), послав Арханге
ла з доброю вісткою про втілення від Неї Сина Божого.
Перебуваючи в Єрусалимському храмі, а потім живучи в правед
ного Иосифа в Назареті, Пресвята Діва не переставала навчатися б л а 
гочестя і всім Своїм боговгодним життям була підготовлена почути
благовіщення Архангела.
Богообрана Отроковиця могла прийняти або не прийняти благовістя. Благодать, яка осіняла її, ніяк не з в ’язувала волю її примусо
вою силою. Сила Б ож а завжди дає можливість людині виявляти сво
боду своєї волі.
Завж ди заглиблена в читання Божественного Писання, Пречиста
Діва, як свідчить Передання, коли став перед Нею Архангел, читала
книгу пророка Ісайї. Увагу її привернули слова пророка: «Ось Д ів а
прийме в утробі й породить Сина» (Іс. 7, 14). Роздумуючи про прише
стя Еммануїла від Діви, Вона захопилася полум’яним бажанням по
бачити Його Матір. У Своєму смиренні Вона не сміла молитися про
наближення до Самого Еммануїла, а тільки благала, щоб Господь Б о г
удостоїв її бути служницею Його Матері.
Наче у відповідь на її молитву Вона почула привітання Арханге
ла: «Радуйся, Благодатна! Господь з Тобою, благословенна Ти м іж
жонами!» (Лк. 1, 28).
Зростаючи духовно в безмовності Єрусалимського храму, П ресвя
та Діва засвоїла велику чесноту мовчання і жодним словом не вияви
ла Свого подиву. Мовчки зустріла Вона привітання Архангела, її'
збентежило не з ’явлення його, а незвичайне привітання. Цього Вона»
в Своєму смиренні, вваж ала
Себе негідною, а може її стур
бувало і те, що відразу Вона не могла пізнати, чи від Бога цей віс
ник, чи не підпадає Вона під таке зваблення, якого колись зазн ала
Єва, повіривши облесним словам спокусника. Пресвята Діва не від
повідає на привітання. «...Стурбувалася від слів його та й подумала,,
що б то було за привітання таке» (Лк. І, 29).
Словами — «не бійся, Маріє, бо Ти знайшла благодать у Бога»
(Лк. 1, ЗО) — небесний Вісник завершує відновлення її внутрішнього
спокою, вертає душі тишу, порушену його привітанням.
Миром мала бути сповнена душа Пресвятої Діви, бо їй н а л еж ал о
почути вість про народження від Неї Того, Кого названо Князем миру
(Іс. 9 ,6 ), чиє народження, вітали Ангели, сповіщаючи про мир на зем 
лі (Лк. 2, 14), Хто, завершуючи Своє земне служіння, оставив мир Свій
людям (Іоан. 14, 27).
Мир зійшов вдуш у Пречистої Діви. Спокійно прийняла Вона вість
Архангела, яка, здавалось, ще більш повинна була збентежити її сми
ренну душу, ніж перше привітання Архангела: «І от, зачнеш в утробі,,
і породиш Сина... Він величний буде і Сином Всевишнього назоветься»
(Лк. 1, 31, 32).
Смирення не стало перешкодою для Неї прийняти з повною вірою
слова Архангела про її високе призначення. Все сказане Архангелом
про «Святе, що народиться» (Лк. 1, 35), було вже відоме їй з писань
древніх пророків. Усім Своїм життям Вона наперед була підготовле
на для цієї вістки і прийняла її чистою душею, повною глибокої віри»
без усякого вагання, сумніву та недовір’я.
Вона не зваж увалася вивідувати про таїну, не розпитувала ні про
що і не перервала б Свого мовчання, коли б не думка про те, як до
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тримати їй обітниці непорочного дівицтва. Без порушення цієї обіт
ниці, здавалося їй, неможливо бути матір’ю. Ось чому і виникло в Неї
запитання: «Як станеться це, коли Я мужа не знаю?» (Лк. 1, 34). Це
запитання свідчить не про маловір’я, яке вимагає знамення, не про
заперечення можливості здійснення слів Благовісника. Це — природ
не здивування людини, яка не знає таємниці зачаття від Духа Свято
го.
У цьому запитанні виявилася тверда воля Пресвятої Діви дотри
мати обітниці дівицтва і незмінна любов до чистоти. Найчастіше дівицтво й смирення піднесли її на висоту обрання і дали їй змогу стати
М атір’ю Сина Божого. Вони привернули до Неї благодать Святого
Духа. Архангел відкриває їй тайну Боговтілення: «Дух Святий найде
на Тебе, і сила Всевишнього осінить Тебе; тому і Сзяте, що народить
ся, назоветься Сином Божим» (Лк. 1, 35).
Н астав рішучий момент у житті не тільки Богообраної Отрокови
ці, але і в житті всього людства. В цей момент могло виникнути чимаг
ло хоча б і ледве відчутних рухів у потаємності людського серця, і во
ни перешкодили б справдженню Благовіщення. Скільки стояло перед
людиною спокус у таку рішучу хвилину: і спокуса маловір’я, яке не
може повірити в народження без чоловіка; і спокуса гордості, що при
звела б до самолюбування; і, нарешті, страх перед високим обранням,
страх перед подвигом і хресним шляхом.
Навіть у гадці не торкнулася чистої душі Прнснодіви жодна з цих
спокус. Плодом її глибокої віри був цілковитий послух, послух без
усякого сумніву в незбагненному покликанні, послух без вихваляння
при безприкладно високому призначенні. Покликана бути М атір’ю Б о 
жою, Вона не міняє смиренної думки про Себе і бачить, що Вона тіль
ки «раба Господня». «Ось, Я раба Господня», відповідає Вона Архан
гелу, «нехай буде Мені по слову Твоєму» (Лк. 1, 38). В цій відповіді
ї ї зливаються воєдино голоси всіх, хто ж а д ає відкуплення, всіх, хто
чекає визволення від гріха й вічної смерті.
Цілковитою відданістю Себе Богові Преблагословенна придбала
ласку Божу: Дух Святий осінив її, «і відійшов од неї Ангел» (Лк. 1,
38). Справа його посланництва закінчилася. Тайна Благовіщення
справдилася. І справдилася вона не тільки виреченням волі Творця,
але й вільною згодою розумної волі. Без цієї згоди не могло б стати
ся возз’єднання з Богом чоловіка, відторгнутого від Нього своїм непо
слухом.
Воля первозданних людей пошкодила природу чоловіка, заразив
ши її гріхом і смертю. Воля Преблагословенної Діви Марії цілковитим
втіленням у Собі Бож ої волі, без найменшого обмеження, вільно ско
рилась волі Творця і тим самим зруйнувала збудоване гріхом середо
стіння між Небом і землею.
Послух віри, вільна відданість серця й безмовна покора вседіючїй
волі Творця стали запорукою здійснення Його обіцянь. Дух Святий
зійшов на Пресвяту Діву Марію, сила Всевишнього осінила її, зачат
тя Сина Божого і Сина Чоловічеського сталося, небо поєдналося з
землею.
«Диесь спасенія нашего главнзна і єже от віка таїнства явленіє:
Син Божий Син Діви биваєт, і Гавриїл благодать благовіствуєт».
Амінь.
Л Е О Н ІД
а р х іє п іск о п Р и зь к и й
і Л атвій ськ и й .
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З А Х ИС Т

МИРУ

МАТЕ РІАЛИ ХРИСТЯНСЬКОЇ
МИРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Учасникам IX с есії Ради орган ізації
солідарності народів А зії
і Африки в Тріполі
Д о р о г і браття і друзі!

Християнська Мирна Конференція багато років з великою увагою
стежить за зміцненням солідарності народів Азії і Африки в їх бо
ротьбі за визволення від колоніалізму та імперіалізму, за свободу, су
веренітет і незалежність народів, які населяють ці два великі конти
ненти, за мир у всьому світі.
У Християнській Мирній Конференції працює багато представни
ків християнства з африканських і азіатських країн. Будучи всесвіт
нім християнським Рухом, наша Конференція приділяє серйозну у в а 
гу таким важливим проблемам, як припинення агресивної війни СШ А
у В ’єтнамі та Індокитаї, подолання близькосхідної кризи й загрози
для африканських народів і народів усього світу, яка створилася вна
слідок расистської політики режимів Південно-Африканської Республі
ки і Родезії. Разом з релігійними й цивільними мирними рухами наша
Християнська Мирна Конференція повна рішимості й надалі служи
ти мобілізації миролюбних сил у християнстві для протистояння силам
війни й агресії, силам імперіалізму. Н аш а Християнська Мирна Кон
ференція безкомпромісно виступає за виведення військ СШ А та їх со
юзників з В'єтнаму і за надання в’єтнамському народові й народам
інших країн Індокитаю можливості самим визначити шлях дальшого
свого розвитку, за відхід ізраїльських військ з окупованих територій
сусідніх арабських держав, за права народів португальських колоній
на незалежне й вільне життя, за повноправну участь в державному
житті та за соціальні права африканського населення в ПАР і Родезії.
Християнська Мирна Конференція надає важливого значення м ай
бутній Конференції по В ’єтнаму, Л аосу й Камбоджі, яка відбувати
меться у Стокгольмі наприкінці листопада 1970 року.
Ми бажаємо успіху вашій Конференції в Тріполі й сподіваємось,
що вона сприятиме посиленню згуртованості народів Азії й Африки,
разом з народами інших континентів, для боротьби за національну
свободу й незалежність, соціальну справедливість та економічний
розвиток, за всебічний розквіт країн Азії, Африки і всього світу. Б ож е
благословення на труди ваші!

10 листопада
1970 року,
м. М осква.
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НИКОДИМ, митрополит Ленінградський і Новгородський,
голова Комітету продовження роботи Християнської Мирної
Конференції
ЯНУШ МАКОВСЬКИЙ, виконуючий обов’язки Генерального
секретаря Християнської Мирної Конференції

К О М Ю Н ІК Е
З А С І Д А Н Н Я М І Ж Н А Р О Д Н О Г О С Е К Р Е Т А Р ІА Т У
Х РИ С ТИ Я Н С ЬК О Ї М И РН О Ї К О Н Ф ЕРЕН Ц ІЇ

Міжнародний Секретаріат Християнської Мирної Конференції
провів своє, передбачене планом, засідання в Празі 23 і 24 листопада
1970 року. Н а підставі повідомлень преси, листів і відношення до
■стану в Русі Міжнародний Секретаріат дійшов виснозку, що Христи
янська Мирна Конференція виходить з труднощів і зміцнюється.
Міжнародний Секретаріат займався підготовкою Християнської
Конференції з питань європейської безпеки. Крім того, обговорювало
с я майбутнє спільне засідання Християнської Мирної Конференції з
видатними католицькими діячами, яке відбуватиметься під девізом
«Богослов’я і стратегія миру».
Міжнародний Секретаріат із задоволенням вітає Московський і
Варшавський Договори, укладені урядами С Р С Р і Польської Н арод
ної Республіки з урядом Федеративної Республіки Німеччини, а т а 
кож і дальший прогрес в галузі європейської безпеки. У зв’язку з
цим Міжнародний Секретаріат підкреслює вклад прогресивних хри
стиян у Федеративній Республіці Німеччини, який послужив створенню
сприятливої для переговорів атмосфери. Це стимулює Християнську
Мирну Конференцію до її дальшої діяльності.
Наскільки заслуговує на схвалення прогрес у європейській полі
тиці, настільки ж викликають обурення далі триваючі спроби імперіа
лістичних кіл загострювати міжнародну обстановку.
Оскільки ми засуджуємо відновлення варварських бомбардувань
північно-в’єтнамських областей літаками Сполучених Штатів Амери
ки, ми знову виступаємо проти агресивних актів американського імпе
ріалізму в Індокитаї. В цьому розумінні Християнська Мирна Конфе
ренція бере участь у Стокгольмській Конференції по Індокитаю.
Так само ми заявляємо про нашу повну солідарність з гвінейським
народом і засуджуємо вторгнення в цю країну військ колоніалістів.
У зв’язку з підготовкою IV Всесвітнього Мирного Конгресу, який
відбуватиметься в середині жовтня під девізом «Наша спільна відпо
відальність за справедливий мир», Міжнародний Секретаріат опрацю
ва в рекомендації для Підготовчого Комітету віце-президентів. Вони
зберуться в середині лютого 1971 року в Ленінграді. Далі М іжнарод
ний Секретаріат обговорив роботу преси Християнської Мирної Кон
ференції, що стосується підготовки IV Всесвітнього Мирного Конгре
су.
Міжнародний Секретаріат заслухав також декілька доповідей. Се
ред них, доповідь про участь в. о. Генерального секретаря ХМК у з а 
сіданні регіональної конференції ХМК в Сполучених Ш татах Амери
ки, про Міжрелігійну Конференцію «Релігія і мир» у Кіото, про Кон
ференцію організації солідарності з народами Азії та Африки в Лівії,
про засідання Екуменічного робочого гуртка інформації в Європі, про
регіональну діяльність у Ф РН і Н Д Р та про засідання Відділу вивчен
ня ХМК.
З нагоди 75-річчя президента ЧССР Людвіга Свободи в. о. Гене
рального секретаря Християнської Мирної Конференції Януш Маковський надіслав ювілярові сердечну привітальну телеграму.
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ІЄ Р А Р Х И У К Р А ЇН И
НА М И Р О Т В О Р Н И Ц Ь К И Х З А С І Д А Н Н Я Х

18 грудня 1970 року з приміщенні Будинку композиторів України
(вул. Гіушкінська, 32) відбулось засідання представників громадсько
сті та комісій сприяння Радянському Фонду миру.
З доповіддю про діяльність українських організацій на захист
миру виступив голова Республіканського Комітету захисту миру
В. П. Комісареико.
На зборах з промовою виступив митрополит Київський і Галиць
кий Філарет, Екзарх України.

Штаб-квартира ООН. Митрополит . Л енінградський і Н овгородський Н и
кодим, єпіскоп Уманський М акарій та прот. М. Стаднюк з візитом у Г е
нерального секретаря У Тана.

На закінчення голова Радянського Фонду миру письменник Борис
Полевой нагородив активних діячів Радянського Фонду миру почесни
ми грамотами та пам ’ятними медалями.
В числі нагороджених був митрополит Київський і Галицький Фі
ларет, Екзарх України.
*
*
*
22
січня 1971 року в приміщенні П ал ацу культури ім. Горького в
м. Одесі відбулось поширене засідання Обласного комітету захисту
миру.
В засіданні взяв участь архієпіскоп Херсонський і Одеський Сер
гій, член комітету.
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З Н А Ч Е Н Н Я П О М ІС Н О Г О С О Б О Р У
В ЖИТТІ РУСЬКОЇ П РАВО С ЛАВН О Ї ЦЕРКВИ

Найвищим законодавчим органом Церкви е собор. Головний прин
цип церковного управління становить начало соборності як істотна,
відмітна й невід’ємна властивість Церкви. Це соборне начало в хри
стиянській Церкві виявляється і в системі церковного управління, і в
церковному законодавстві. Те, що так наполегливо проводилось у цер
ковному законодавстві, не менш послідовно здійснювалось і в церков
ному житті.
Можна сказати, що практика життя в цьому й подібних випадках
часто передувала самому законодавству і воно санкціонувало лише ту
форму церковного життя, яку викликало саме життя. Хоч як різнома
нітилися форми церковного життя, починаючи від нескладних христи
янських громад апостольських часів з їх старшими і братією та кін
чаючи синодальними формами пізнішого типу, начало соборного у п 
равління не тільки непохитно витримувалось у церковному, каноні, але
так чи інакше безперервно зберігалося і в практиці. І ми не можемо
вказати жодного історичного моменту, коли б соборне начало зовсім
не існувало або пускалося в цілковиту непам’ять.
Принцип соборного управління яскраво здійснюється в Церкві від
.апостольського часу. Д арм а що кожен з апостолів був обдарований
від Христа надзвичайними, високими повноваженнями, на які не міг
зазіхати жоден з наступних церковних пастирів, ніхто з апостолів у
.найважливіших питаннях віри й життя Церкви не діяв своїм особи
стим авторитетом і владою, а завжди сукупно з іншими, тобто собор
но. Сам Ісус Христос, заснувавши Свою Церкву і доручивши її апосто
лам, нікому з них не дав переваги влади, Сам вічно перебуваючи Г ла
вою заснованої Ним Церкви. «Того, — каже апостол Павло про Хри
ста,—поставив (Бог) над усім, главою Церкви» (Єф. 1,22). Об'єдную
чим началом усієї апостольської діяльності була спільна згода, братня
любов, яка не знає різниці вищого і нижчого, першого і останнього.
Ось чому, коли в Церкві поставали нові питання першорядної ваги,
апостоли вирішували їх після спільного обміркування.
Так було вирішене питання про обрання апостола Матфія на міс
це відпалого Іуди (Діян. 1, 15—26).
Згодом, коли виникло питання про обрання дияконів, «випробува
них, повних Святого Духа і мудрості», щоб «дбати про столи» , (Діян.
6, 2—-6), у вирішенні його знову-таки беруть участь усі апостоли.
У п’ятдесятих роках першого століття серед вірних в Антіохії ви
явилася незгода в питанні про обов’язковість для християн додержува
тися Мойсеевого закону. Тоді апостоли Варнава і Павло, незважаючи
на всю повноту повноважень, належних їм як апостолам і спеціально
одержаних на цей випадок (Діян. 13, 2—3), незважаючи на впевне
ність у правильному, об’єктивному розв’язанні цього питання, все ж
визнали за потрібне передати вирішення його соборові апостолів і пре
світерів, які перебували в Єрусалимі. З цією метою вони з деякими
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іншими особами вирушили до Єрусалима. Тут апостоли скликали со
бор і з участю присланих з Антіохії представників розглянули й об
говорили це питання та виробили спільну постанову, за якою вико
нання обрядового Мойсеевого закону для християнина визнавалося не
обов’язковим.
Таким чином, соборний принцип проходить червоною ниткою по
всій історії Апостольської Церкви. Апостольська соборна діяльність
стала прототипом усього церковного управління, зразком, критерієм,
мірилом способу розв’язання всіх церковних питань на всі прийдешні
часи.
Вірна апостольським переданням і традиціям, пройнята апостоль
ським духом, християнська Церква і в дальші часи після апостолів
твердо дотримувалася соборної форми як у законодавстві, так і в усьо
му церковному управлінні.
Щоправда, відомостей про дальші собори (після 50 р. до кінця
II століття) в древніх пам ’ятках не збереглося. Тільки з 70-х років
II століття є відомості про соборний осуд вчення Монтана. У з в ’язку з
виникненням монтанізму «віруючі, — як свідчить про це стародавній
церковний історик Євсевій, — почали часто і в багатьох місцях Азії
збиратися і, дослідивши нове вчення, проголосили його нечестивим і
відкинули як єретичне» !. Цілком певно відомі собори: Ієрапольський,
який засідав близько 173 року, в складі 26 епіскопів; Анхіальський—
з 12 епіскопів, а також до семи соборів, які скликалися в 90-х роках
II століття в Єрусалимі, Римі й Галлії в питанні про час святкування
Пасхи.
Можна бачити, що собори того часу збиралися з особливих при
водів, головно, щоб вирішувати питання, які виникали через нелади в
церковному житті.
Р я д таких соборів III століття відкривається двома Карфагенсь
кими соборами африканських епіскопів (218—222 рр.) під головуван
ням епіскопа карфагенського Агріппи. Перший з них заборонив приз
начати духовних осіб опікунами, а другий відкинув дійсність єретич
ного хрещення. Д алі йдуть два Александрійських собора під голову
ванням александрійського епіскопа Димитрія в справі про Орігена та
його твори, потім Іконійський та Сіннадський — в питанні про недійс
ність єретичного хрещення, Бостро-Аравійський — з приводу лжевчен
ня епіскопа Берілла.
У другій половині III століття відомі кілька соборів Антіохійської
Церкви проти єресі П авла Самосатського, а також декілька соборів
Африканської Церкви з питань про відпалих і про хрещення єретиків3 IV століття, після припинення гонінь на християн, церковні со
бори відбуваються по всіх кінцях Римської імперії — в Європі, Азії,
Африці — для обговорення різних предметів: про догмати віри, та їн 
ства, про церковну адміністрацію, церковну дисципліну, церковне м ай 
но і навіть про духовні твори, як це видно з 2 правила VI Вселенсько
го собору, де перераховуються твори відомих отців Церкви, за якими
визнається канонічна сила і значення. Ці собори складалися або з
представників усіх християнських Церков, і тоді вони діставали наз
ву Вселенських, або з представників духовенства і народу одного п а 
тріархату, і тоді вони називалися помісними, приватними, митрополи
чими, єпархіальними.
Соборне вирішення церковних питань вваж алося таким потріб
ним, що Апостольськими правилами наказувалося й ставилося в не
одмінний обов’язок усім епіскопам області двічі на рік збиратися на
обласні собори для розгляду справ віри та управління. «Двічі на рік
нехай вдбувається собор епіскопів, і нехай міркують вони один з од1 Евсевий П амфил. Ц ерковная история, т. І, стр. 291.
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ним про догмати благочестя, і нехай вирішують виникаючі церковні
суперечки. Перший р аз—у четверту неділю П ’ятидесятниці, а вдруге—
в дванадцятий день жовтня» (Ап. 37). Наступними соборами це пра
вило було знов підтверджене (І Всел. 5; IV Всел. 19). 87 правило
Карфагенського собору піддає покаранню епіскопів, які не будуть
з ’являтися на собори; навіть у форму єпіскопської присяги було запи
сано, що новопосвячений на епіскопа зобов’язується прибувати на со
бори.2 Вселенські собори і святі отці, надаючи такої ваги й значення
помісним соборам, пояснюють занепад церковної дисципліни, поши
рення єресей та інші нелади недбальством епіскопів і невиконанням
ними обов’язку брати участь у соборах, тим, що собори відбувалися
рідко або й зовсім їх не бувало в деякі періоди і в деяких церковних
округах (IV Всел. 19).
Оскільки на Апостольському соборі були присутні і апостоли, і
старші (пресвітери), і народ, то і на всіх подальших соборах ми зу
стрічаємо
представників
ієрархічних ступенів, тобто епіскопів,
пресвітерів і дияконів, та мирян. Однак повноправними й дійсними
членами соборів були епіскопи. їм належ ало право вирішального го
лосу, а голоси кліриків і мирян були «дорадчими», не викликаючи й
випадків обрання епіскопів. Клір і народ називали кандидата. Мірку
вання ж про гідність особи, яка обиралася, належ ало соборові епіско
пів. І під соборними постановами також підписувалися тільки епіско
пи.
Самі собори стверджували, що тільки епіскопи — повноправні їх
члени. Так, отці IV Вселенського собору постановили, що «собор скла
дають епіскопи, а не клірики»3. Отці одного собору називали інші со
бори за числом присутніх на них епіскопів. Так, І Вселенський собор
називається собором 318 отців — за числом присутніх на ньому епіс
копів (II Всел. прав. 1; VI Всел. прав. 1—2), хоч відомо, що на цьому
соборі було багато і пресвітерів. Бували випадки, коли пресвітери й
диякони не тільки були присутні на соборах, але деякі з них брали
діяльну участь в їх засіданнях. До таких випадків належить, напри
клад, виступ пресвітера Малхіона на Антіохійському соборі проти
Павла Самосатського, архідиякона Афанасія, згодом великого архі^
епіскопа Александрійського, на І Вселенському соборі проти Арія,
п’ять ієрейських підписів під актами Другого Вселенського собору та
ін. Але це пояснюється тим, що згадані особи були на соборі або як
представники свого епіскопа, або як його заступники в посиротілих на
той час єпархіях.4 З другого боку, клірики й миряни могли бути при
сутні на соборах як слухачі або вчені порадники, щоб подавати собо
рові потрібні довідки та записувати соборні діяння. Таким чином, за
своєю істотою й характером, собори були виразом голосу всієї Ц ерк
ви. Звідси зрозуміле те особливо важливе значення, яке мали і мають
соборні постанови в житті Церкви.
Соборна форма вирішення найважливіших церковних питань була
засвоєна і нашою вітчизняною Церквою вже в самий початковий пе
ріод її існування. Правда, оповідаючи про цей ранній період життя
нашої Церкви, літописи говорять лише про небагато соборів і до того
ж дають надто скупі відомості про них, згадуючи тільки про рік со
бору або місце, де він відбувався, і дуже рідко й коротко подаючи
інші подробиці. Але ці скупі й короткі відомості зовсім не повинні при
водити нас до думки про якесь навмисне обмеження соборів у так зва
ний домонгольський період історії Русі. Адже найближчий до часів
2 Свящ . М. Морошкин. Вьіборное начало в яуховенстве, СПб., 1870, стр. 10.
3 Д еяни я Вселенских соборов, т. III, К азань, 1863, стр. 160.
4 Еп. Вольшский н Ж итомирский Антоний. П ервая ответная докладн ая записка С.вятейш ему П равительствую щ ему Синоду. «Богословск'ий веетник», 1905, декабрь, стр. 702.
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святого рівноапостольного князя Володимира митрополит Київський
Іларіон у похвальному своєму слові говорить про нього: «Великий
князь Константан із святими отцями Нікейського собору закон людям
укладав, а ти, з новими отцями нашими епіскопами сходячись, часто
радився, який закон установити серед людей цих, які знов пізнали Го
спода» 5.
Літописи вперше під 1051 роком згадують про собор епіскопів,
скликаний великим князем Ярославом Мудрим для обрання й висвя
ти на митрополита Київського Іларіона, родом руського. Проте, в цій
літописній згадці не можна вбачати вказівки на те, що йдеться тут
про перший собор. В даному випадку літописець оповідає не про зви 
чайний собор, скликаний просто для хіротонії митрополита. Н а ньому
розглядалося важливіше питання. Адже до митрополита Іларіона всі
першосвятителі Руської Церкви одержували настановлення в Констан
тинополі й були греками. Іларіон же був перший митрополит з русь
ких, перший, не висвячуваний у Візантії. Тому Ярослав, бажаючи з а 
провадити таку новину, повинен був обміркувати це питання соборно.
Д ля цього він і скликав у Києві собор епіскопів руських єпархій.
Далі, літописи повідомляють про собор, який відбувся в Києві
1147 року за Ярослава Мстиславича для обрання й висвяти на митро
полита Климента Смолятича, також руського родом. Третім, згаданим
у літописах, собором домонгольського періоду слід назвати собор,
скликаний десь-коло 1160 року з приводу суперечки щодо посту в
середу й п’ятницю, коли на ці дні припадають великі свята. З приво
ду тих самих суперечок відносно посту в святкові середи й п’ятниці
відбувалися собори 1164 року, з ініціативи князя Андрія Боголюбського, і 1168 року в Києві за митрополита Константина.
У період монгольського панування на Русі соборне життя Русь
кої Церкви все-таки не завмирає, хоч у цей час наша Вітчизна терпі
ла тяжке лихо під татарським ігом. З а цей період літописи нарахову
ють понад десять церковних соборів, які мали надзвичайно важливе й
виняткове значення для дальшого церковно-громадського життя на
Русі. З того часу відомі такі собори, як Владимирський 1274 року,
скликаний тогочасним митрополитом усієї Русі Кирилом для обгово
рення загальних поточних питань і впорядкування життя Руської
Церкви в спустошеній татарами країні; Костромський собор, під голо
вуванням митрополита Петра, точніше визначав межі єпархій Сарайської, заснованої митрополитом Кирилом у перші роки панування т а 
тар на Русі, та Рязанської; Київський собор 1284 року за митрополи
та Максима; Переяславський 1313 року, скликаний митрополитом Пет
ром для суду над єретиком Сеїтом і тверським епіскопом Андрієм,
який зводив наклеп перед Константинопольським патріархом на свя
того митрополита Петра; собори 1347 і 1353 р р .,6 за часів митрополи
та Феогноста; Московський 1378— 1379 рр., скликаний за великого
князя Димитрія Донського, який добивався висвяти на митрополита
Руської Церкви архімандрита Михаїла (Митяя); Тверський 1390 р.—
для суду над епіскопом Тверським Євфимієм; Московський 1402 р.—
д ля суду над епіскопами Іоаном Новгородським і Саввою Луцьким;
собор 1446 р., скликаний «з волі» князя Димитрія Шемяки для р о з
гляду його відношення до сього суперника в правах на престол, в е 
ликого князя Василія Темного; Московські собори 1447, 1478 рр., і,
нарешті, собор 1492 року. Він затвердив пасхалію на наступне тися
чоліття (з 1492 р.), а також ухвалив починати громадянський рік р а 
5 П охвальное слово митрополита И лариона великому князю Владимиру. Ц ит. по
Н. Кедрову, Очерк характеристики
древнерусских
церковних
соборов. «П еред
церковним собором», стр. 130.
6 Полное собрание летописей, т. 4, СПб., 1848, стр. 60.
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зом з церковним з вересня, замість березня, як рахували до того
часу 7.
Найживіший період у розвитку російських церковних, соборів
припадає на XVI— X V I I століття. В залежності від складу учасників
та важливості питань, які розглядалися тоці на соборах, вони поділя
ються на великі і малі. Вже перший рік XVI століття, 1500, був від
значений собором у Москві під головуванням митрополита Симона
для розгляду питання про нерухоме церковне майно.
Д ал і слід згадати Московські собори 1503 року, два собори 1504
року з приводу секти стригольників та єресі зжидовілих; собор за ми
трополита Московського В арл аам а (1511 — 1523), який схвалив пере
кладений Максимом Греком з грецької мови на російську Тлумачний
Псалтир; собори 1525 і 1531 років за митрополита Даниїла, коли того
ж М аксима Грека було звинувачено в мнимому псуванні церковних
книг і відлучено від причастя Святих Т а й н 8.
Важливе значення мають і такі Московські собори, як собор
1547 р., на якому було встановлено всецерковне празнування пам’яті
руських святих; 1549 р. — для перегляду Житій святих і доповнення
їх новими ймеиами угодників Божих; відомий Стоглавий собор 1551 р.;
собор 1553— 1554 рр. —• проти єресі Матвія Башкіна, на якому були
присутні не тільки епіскопи, але й багато духовенства та бояр; 1555 р . —
проти лжевчення Феодосія Косого; 1564 р. — для розгляду зовнішніх
державних справ; 1573 р. — відносно монастирських вотчин; 1580 р.—
для заклику духовенства до участі в добровільних пожертвах на вій
ну з Польщею; два собори 1582 року з нагоди прибуття до Москви
папського посла Антонія Поссевіна для переговорів про церковне єд
нання; 1584 р. —- про церковні маєтки; 1586 р. — в питанні про вста
новлення в Росії патріаршества і, нарешті, 1589 р., під головуванням
Константинопольського патріарха Ієремії; на цьому соборі першим
патріархом усієї Русі був обраний митрополит Іов, «муж благ, во
священньїх законах воспитан, в молитве и чистоте жития известен»9.
У XVII столітті церковних соборів на Русі було не менш. Серед
них особливе значення мають Великий Московський собор 1666—1667 рр. і собор 1681— 1682 рр.
Коли 1700 року помер патріарх Адріан, Петро І на довгий час,
до 1721 року, залиш ає патріарший престол не заміщеним, призначив
ши місцеблюстителем його митрополита Рязанського Стефана Яворського. В 1721 році патріарше управління в Руській Церкві царським
указом було замінене колегіальним — був заснований Святіший Правительствующий Синод.
У синодальний період соборів у Руській Церкві не було. Самі з а 
сновники Синоду вважали його органом соборного управління. Але й
тоді не раз висловлювалися побажання про відновлення патріаршест
ва з собором. Про це особливо докладно говорилося в Предсоборних
«Присутствії» та «Нараді» 1906 і 1911 рр., а також у церковній публі
цистиці тих років. Однак царський уряд весь час відкладав скликан
ня собору Руської Церкви, і він був скликаний вже після повалення
царизму — в серпні 1917 року.
Після з'їзду представників духовенства і мирян, який відбувся
в половині червня 1917 року, була скликана Передсоборна Рада. На
ній був опрацьований Статут собору з 192 статей. З липня 1917 р.
7 Сведения о соборах, бьівших в Русской Ц еркви в первой
«Християнское чтение», 1852, ч. 1, стр. 37.
8 Там ж е, ч. 2, стр. 11—25.
9 Там ж е, ч. 2, стр. 553.
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був виданий указ Синоду про скликання собору. Протягом місяця від
бувалися на місцях вибори членів собору, а 10 серпня в Успенському
соборі в Москві він був урочисто відкритий.
Відповідно до Статуту собор складався з епіскопів, кліриків і
мирян, причому під час голосування на загальних зборах собору п р а 
ва всіх членів собору були однакові. Але постанови загальних зборів
не були остаточні, а подавалися на затвердження Єпіскопської Н а р а 
ди, яка мала право більшістю голосів відхилити їх. Випадки такі
бували на соборі, наприклад, у питанні про приводи до шлюбної роз
луки. В питаннях літургічного й судового характеру Єпіскопська
Н арада і без собору виносила остаточні постанови, тільки подаючи їх
соборові до відома.
Серед учасників собору було 87 епіскопів, 190 кліриків і 299 ми
рян. Схваливши згаданий Статут, собор розглянув і прийняв декілька
положень щодо устрою та управління Церкви. Найголовнішим з них
було відновлення патріаршества. 5 листопада 1917 року Патріархом
Московським і всієї Русі був обраний митрополит Московський Тихон (Белавін).
Стверджуючи майбутній соборний устрій Руської Православної
Церкви, собор постановив, що міжсоборний період має тривати не
більш, як три роки. Однак через різні обставини наступний собор від 
бувся тільки 28 березня 1942 ^ о к у в м. Ульяновську, де тоді в з в ’язку
з умовами воєнного часу перебував Патріарший Місцеблюститель м и 
трополит Сергій. Цей собор складався з 11 архієреїв під головуванням
митрополита Сергія і виніс тільки одну постанову, а саме: умовно по
збавив сану епіскопа Полікарпа Сікорського за самочинне проголо
шення автокефалії Української Церкви та співробітництво з німець
кими фашистами.
Черговий собор був скликаний у Москві 8 вересня 1943 року. Н а
ньому були присутні 3 митрополити, 11 архієпіскопів і Б епіскопів. Со
бор обрав митрополита Сергія Патріархом Московським і всієї Русі
та постановив позбавити сану епіскопів і кліриків та відлучити мирян,
які перейшли на бік фашистів.
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листопада 1944 року, так само в Москві, відбувся архієрейсь
кий собор. Він зробив постанову про обрання П атріарха на посиротілу
патріаршу кафедру і розглянув проект «Положення про управління
Руської Православної Церкви».
Крім епіскопів, у цих соборах брали участь також особи в пресвітерському сані з апарату патріаршого управління (протопресвітер
Н. Ф. Колчицький), настоятелі деяких московських парафій, а також
миряни, відомі церковні діячі.
Серед соборів Руської Православної Церкви першої половини,
нашого століття особливе місце належить соборові 1945 року. «Цей
собор виходить за рамки Помісного собору. З а своїм складом він Н а 
ближається до типу Вселенських соборів Православної Церкви» 10. В
роботі собору брали участь 171 чоловік від 89 єпархій в нашому Сою
зі та Америці. Серед них було 46 архієреїв, 82 в пресвітерській та д и 
яконській ступенях, з них 9 ченців, а також 38 мирян. Як почесні го
сті на соборі були присутні: Блаженніший Христофор, П атріарх Александрійський і з ним 4 делегати від Александрійського Патріархату;
Блаженніший Александр III, Патріарх Антіохійський з 3 делегатами
від Антіохійського Патріархату; Святіший і Блаженніший Калістрат.
Католикос-Патріарх усієї Грузії з 4 делегатами від Грузинського П а т 
ріархату; митрополит Фіатірський Германос — представник Констан
тинопольського Патріархату; архієпіскоп Севастійський Афінагор —і° Исторические дни, «Ж урнал М осковской П атриархии», 1945, № 2, стр. 32.
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представник Єрусалимського Патріархату; митрополит Скоплянський
Йосиф і з ним 12 делегатів від Сербської Церкви; епіскоп Аржешський
Йосиф і з ним 3 делегати від Румунської Церкви. Всіх, разом з гостя
ми, на соборі було 204 чоловіки.
Помісний собор відкрився 31 січня у Воскресенському храмі в
Сокольниках молебнем і вступною промовою голови собору П атріар
шого Місцеблюстителя, митрополита Ленінградського і Новгородсько
го Алексія. Після вступної промови з привітанням до собору від імені
Уряду Союзу Р С Р звернувся голова Ради в справах Руської Право
славної Церкви при Раднаркомі С Р С Р Г. Г. Карпов. Відповідаючи на
привітання, Патріарший Місцеблюститель запропонував соборові про
ект Звернення до Уряду С Р С Р. Проект був однодушно прийнятий.
Після цього почесних гостей від імені собору привітав митропо
лит Київський і Галицький Іоан. Від гостей Помісний собор вітали
Блаженніший П атріарх Антіохійський Александр III, Святіший Католикос-Патріарх усієї Грузії Калістрат, від Патріаршого Екзархату в
Америці — Патріарший Е кзарх митрополит Веніамін і від Сербської
Православної Церкви — митрополит Скоплянський Йосиф.
Потім собор заслухав доповідь Патріаршого Місцеблюстителя
митрополита Алексія про діяльність Руської Православної Церкви в
дні Великої Вітчизняної війни і прийняв відповідну ухвалу. Перший
день роботи собору закінчився обговоренням і схваленням «Положен
ня про управління Руської Православної Церкви» п .
Н а другому засіданні, 2 лютого 1945 р., члени собору заслухали
доповідь члена Мандатної комісії, доцента О. І. Георгієвського, про
склад собору і доповідь ректора Православно-Богословського інститу
ту протоієрея Тихона Попова про духовні навчальні заклади.
Потім собор приступив до обрання Патріарха Московського і всієї
Русі.: Помісний собор однодушно обрав Патріархом Московським і всієї
Русі Патріаршого Місцеблюстителя, митрополита Ленінградського і
Новгородського Алексія. По закінченні процесу обрання весь склад
собору проспівав многоліття новообраному Патріархові. Потім були
оголошені і схвалені Звернення собору до Руської Православної
Церкви і до християн усього світу. Помісний собор був закритий з а 
ключною промовою голови собору.
Нарешті, останній хронологічно собор в Руській Православній
Церкві —• Архієрейський собор — відбувався в Тройце-Сергієвій Лаєрі (м. Загорськ) 18 липня 1961 року. Він був скликаний для обгово
рення й вирішення актуальних питань церковного життя відносно
збільшення числа постійних членів Священного Синоду, впорядкуван
ня парафіяльного життя, вступу Руської Православної Церкви до
Всесвітньої Ради Церков та участі Руської Православної Церкви у
Всехристиянському Мирному Конгресі, який відбувався в Празі 13—
18 червня 1961 р о к у 12.
Таким чином, перегортаючи книгу життя Вселенської Церкви вза
галі та Руської, зокрема, бачимо, що церковні собори скликалися пе
реважно в особливі, дуже важливі моменти життя Церкви. Руська
Православна Церква втратила 17 квітня 1970 року свого Предстоятеля — Святішого П атріарха Московського і всієї Русі Алексія. Обран
ня його наступника на посиротілий Патріарший престол є. поважним
мотивом для скликання Помісного собору, до якого тепер готується
наша Церква. Д о цієї підготовки слід уважно поставитися кожному
членові Церкви своїм побожним життям і щирою молитвою про успіх
цієї справи.
51 О Поместном соборе Русской П равославиой Ц еркви. «Ж М П », 1945, № 2, стр. З—4.
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Звертаючись д о обрання П а тр іар ха , д о речі б у д е зазначити, що в
історії соборів нема повного, сталого м незмінного порядку цього о б 
рання. Так. під час обрання 23 січня 1589 року першого на Р у сі п а т
ріарха Іова, а р х ієр еї, які брал и участь в о бран н і, о брал и трьох кан
дидатів: митрополита М осковського Іова. архієпіскопа Н овгор одськ о
го Александра і архієпіскопа Р остовського В а р л а а м а . Ц а р об р а в ми
трополита Іова. Так с а м о ,з а вказівкою царів, були обран і патріархи
Гермоген, Ф іларет та Іоасаф І. П атр іархи И о си ф і Тихон б ул и о б р а 
ні ж ер ебо м . П атр іархи Сергій і Алексій обиралися відкритим голо
суванням.

З а сід а н н я перш ої роб о ч о ї гр уп и П ер е д с о б о р н о ї К о м ісії. З л ів а нап раво
М и хаїл , єпіскоп Астраханський і Є н о га ївськ и й ; Філарет, митрополит К и їв 
ський і Галицький, Е к за р х У країни ; Лнтоній, а р хієп іскоп М інський і Б і
л оруський ; О . І. Г еоргієвськ и й , п роф есор М оск овськ ої д у х о в н о ї а к а д е м ії.

Д л я Церкви, яка б езп ерестан н о ведеться в своєм у житті діянням
П ром ислу Б ож ого , порядок обрання П а тр іарха принципового значення
не має. С посіб обрання застосувався с о бо р н о тон, який найбільш в ід 
повідав умовам церковного життя і п отребам Церкви.
Чинів патріарш ої інтронізації в практиці наш ої Церкви б у л о три:
великий, що н агад у є хіротонію на епіскопа, з п оса дж ен н я м н о в о о б р а 
ного патріарха иа горньому місці під час літургії, з накладанням на
нього особли вої митри; чин, записаний в Н ом окан он і П атр іарх а И осифа і, з п осадж ен ням н овообраного патріарха на троні, але не т а 
кий урочистий, можна сказати, середній; чин інтронізації, що в ж и в а 
ється тепер, короткий а б о малий. Він ск ладається з проголошення н о 
вообраного П атріарха та вручення йому перед літур гією відзнак пат
ріарш ого сану.
А О С И П О ВИ Ч .
кикладач М осковської Д у х о в н о ї
А к а д ем ії.
Переклад :: «Журнала Московской Патриархин», .V» 2, за 1971 р.
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СВЯТІ Т А ЇН С Т В А П О К А Я Н Н Я

И П РИЧАСТЯ

Святі таїнства Покаяння й Причастя являють собою спасенні з а 
соби в християнському подвигу морального вдосконалювання й спа
сіння.
В таїнстві Хрещення чоловік діянням спасенної благодаті оправ
дується і освячується для нового, побожного життя.
В таїнстві Миропомазання християнинові подаються дари Свято
го Духа, щоб укріпити його на шляху доброчесності.
Християнинові треба йти стежкою духовного подвигу, коли йому
доводиться, з одного боку, послабляти й перемагати в собі схильність
до гріха, а з другого, — прагнути в усьому чинити добро, дбати про
моральне зростання.
Щоб виконати де високе завдання, людині потрібна постійна до
помога й сприяння благодаті, щоб утримуватися, міцніти й зростати
в морально-духовному житті.
Оточена спокусами гріховного світу, людина оскверняється грі
хом і через це втрачає одержану з святому таїнстві Хрещення чис
тоту і святість. Морально-духовне зростання затримується, насіння
нового життя розвивається кволо, і християнин без допомоги Божої не
може вернутися на шлях доброчесного життя, початок якому було по
кладено в таїнстві Хрещення. Щоб вивести християнина з цього грі
ховного стану й допомогти йому завжди відновляти свої сили для_ по
двигу морального вдосконалення, милосердний Господь установив та 
їнство Покаяння, яке святі отці називають «другим хрещенням».'
Слово «покаяння» (грецьке «метаніа» —- зміна думок, свідомості,
розкаяння) означає переміну попереднього гріховного життя на кра
ще, навернення, вступ чоловіка в таке відношення з Богом, яке від
повідає Його святій волі.
Святі отці, вчителі християнського благочестя, вбачають у покаян
ні такі моменти: 1) самоосуд, рішуче й болісне відвернення від свого
гріховного життя; 2) прагнення змінити своє життя на краще, з вірою
в можливість досягнути моральної досконалості.
Самоосуд становить першу умову
повернення християнина на
шлях доброчесного життя. Зароджуючись у свідомості, самоосуд пере
ходить потім у сферу серця й викликає ж ал ь та скруху за вчинені грі
хи, а тоді настає суд совісті з осудом усього гріховного минулого. Вна
слідок цього в чоловіка народжується відраза, ненависть до гріха, а
натомість зростає непохитне бажання рішуче покінчити із своїм бруд
ним минулим, міцніє твердий намір надалі пильнуватися від усякого
гріха, зберігати себе в чистоті.
«Хто справді кається, •— гшше вітчизняний мораліст, епіскоп Феофан (Затворник), —• той добровільно й свідомо вирішує розірвати
будь-яку спільність з гріхом і всією істотою навернутися до Бога,
Дж ерела найвищого добра. Таким чином, покаяння — це рішуча пе
реміна життя на краще, перелом волі, відвернення від гріха і навер
нення до Бога» («Путь ко спасению», стр. 72). Це вимагає нелегкої,
часом болісної боротьби з самим собою, з власного волею, що підко
рилася гріху. Преподобний Пимен Великий зауважує, що тяжкі неду
ги духовні лікуються сльозами: «Хто хоче відтяти пристрасті, плачем
їх відтинає, а хто хоче набути чесноти, плачем їх набуває».
Необхідність покаяння для нашого спасіння відзначив Сам Гос
подь Ісус Христос. Виступаючи на проповідь, Спаситель насамперед
закликав усіх до покаяння, до виправлення гріховного життя: «Покай
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тесь, казав Він, бо Царство Небесне наблизилось» (Мф. 4, 17), «покай
тесь і віруйте в Євангеліє» (Мрк. 1, 15).
Цей заклик Спасителя вказує не тільки на наявність у покаянні
самоосуду й прагнення до виправлення життя, але й на можливість
постійного підвищення по шаблях моральної досконалості. Це пряму
вання становить головну мету життя кожного християнина, яка веде
його до найвищого морального ідеалу. Святий Іоан Дамаскін так го
ворить про це: «Покаяння — це поворот від того, що суперечить при
роді, до того, що згідне з природою». Тому «покаяння має проймати
все життя чоловіка від початку до кінця, воно повинно давати всьому
дальшому християнському життю основний, тон і головний зміст»
(проф. С. Зарин, «Аскетизм по православному ученню», т. І, стр. 563).
Завершальним моментом благодатного таїнства Покаяння, тако
го необхідного для нашого морально-духовного життя, є сповідь пе
ред священиком. Він, як свідок і заразом духовний лікар, свідчить про
щирість нашого каяття і допомагає християнинові розкрити заховані
рани своєї душі. Н а сповіді відбувається остаточний духовний пере
лом, який робить грішника гідним благодатного прощення через розрішальну молитву священика.
Як бачимо, таїнство Покаяння є оздоровляючий, оновляючий чо
ловіка подвиг саморозпинання, коли обмиваються сльозами, неначе
випалюються вогнем усі душевні рани того, хто щиро кається.
Християнин, прямуючи до моральної досконалості, не міг би здій
снити свої прагнення, коли б йому не було дано святе таїнство П о к а 
яння. В ньому він одержує сили, потрібні для дальшого духовного по
двигу.
Благодать Бож а, яка подається через таїнство Покаяння, є при
родний наслідок скорботного благання душі до Бога. Він чекає «нашего спасенія і простираєтся дати прощеніє іщущим Єго усердно і любовію работающим» (трипіснець четверга Сирного тиж ня). Оновлений
і очищений благодатним вогнем, який палить «тернія всіх согрішеній».
християнин далі йде шляхом духовно-морального вдосконалювання.
Щоб ще більше зміцнити слабкі сили християнина після покаяння,
йому подається, заради хресної Жертви Спасителя, найвеличніше т а 
їнство святого Причастя. Воно являє собою початок нашого всепро
щення, за словами Господа: «Це є Кров Моя Нового Завіту, що за
вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів» (Мф. 26, 28; Лк.
22, 20). Божественна Кров нашого Спасителя, обмивши первородний
гріх і гріхи всього людства, не тільки очищає наші душі й примиряє
нас з Богом, але й становить у таїнстві Причастя благодатний засіб
найтіснішого єднання з Христом, невичерпне джерело сил для м ораль
ного вдосконалення християнина.
Хто достойно причащається, той найтісніше з ’єднується з Самим
Господом не тільки духовно, але й тілесно, стає всією істотою своєю
єдиним з Христом. Думка про таке найповніше єднання особливо ви
разно висловлена в молитві, яка читається після святого Причастя:
«Давий пищу мні Плоть Твою волею... паче пройди во уди моя, во
вся состави, во утробу і сердце, попали терніє всіх моїх прегрішеній,
душу очисти, освяти помишленія, состави утверди с костьми вкупі, чувств просвіти простую пятерицу»... Це найтісніше поєднання з Хрис
том укріпляє християнина, робить його храмом Святого Духа, дозво
ляє зазнавати ще тут, на землі, радості й блаженства єднання з Н айсолодшим Господом, згідно з Його слозами: «Хто їсть Моє Тіло і п ’є
Мою Кров, той у Мені пробуває і Я в ньому» (Іоан. 6, 56).
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Ось чому так незвичайно благотворно діє святе таїнство Причастя
на кожного християнина в його подвигу душеспасіння. «Святе таїнст
во Євхаристії або Причастя, — пише протопресвітер І. Янишев, —
для того власне і встановлено, щоб живити й підносити морально-ре
лігійне життя всякого відродженого чоловіка, якому б покликанню в
земному житті він не присвятив себе і в яких би обставинах він не
перебував... Тому справжні ревнителі життя, згідного з волею Божою,
від самого початку християнства приступають до святого Причастя
дуже часто» («Православное христианское учение о нравственности»,
стр. 406).
Причащаючись Пресвятого Тіла і Животворящої Крові Христової
з одної чаші, християни об’єднуються в одну духовну сім’ю дітей Б о 
жих, вони стають братами во Христі і тому невидимо зміцнюються
взаємною любов’ю. В них постає щире бажання постійного братерсь
кого «взаємоспілкування» (єп. Феофан) і все це сприяє дальшому
вдосконаленню кожного християнина зокрема і всього суспільства в
цілому.
Приступаючи до таїнства святого Причастя, християнин тим са
мим виконує заповіт Господа, Який сказав святим Апостолам, а че
рез них і всім християнам: «Це чиніть на Мій спомин» (Лк. 22, 19).
Цей Божественний спомин зміцнює нашу віру, стверджує надію, по
силює вдячну любов християнина до Бога і ближнього, бо ніщо так
не сприяє придбанню цих, конче потрібних для духовної звершеності,
найважливіших християнських чеснот, як спомин земного життя Спасителя, й о го страждань і смерті на хресті «нас ради человік Г нашего
ради спасенія». І якщо саме тільки слухання або читання Євангелія не
раз морально перероджує людину, яка раніш не знала Спасителя, то
тим більше спомин земного життя Господа Ісуса Христа і єднання з
Ним у таїнстві святого Причастя має для нас величезне й спасенне
значення.
Таїнство святого Причастя є запорукою спасіння всіх християн,
які достойно причащаються, бо їм обіцяно словом Господнім: «І Я
воскрешу його в останній день» (Іоан. 6, 54). Тому навіть великі под
вижники, які досягали чистоти й святості, вважали необхідним для
свого спасіння часто приймати таїнство святого Причастя.
Ось чому і Православна Церква, як любляча мати, навчає своїх
дітей по змозі частіше, після належного приготування, приступати до
святих таїнств Покаяння і Причастя. Вона зобов’язує побожних дітей
своїх принаймні в час постів, чотири рази на рік, живитися благодат
ними дарами цих таїнств, бо їх спасенна допомога підтримує христи
янина на всьому шляху його земного побожного подвигу.
Святі таїнства Покаяння і Причастя, коли їх приймають з благо
говінням, завжди духовно оздоровлюють, спасенно зміцнюють і очи
щають християнина по всяк час його життя і тим допомагають йому
досягнути вічного спасіння во Христі.
Прот. А. КОХНО

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННИЙ КАНОН
Н а богослуж іннях Великого посту С вята П равославна Ц ерква пропонує нашій
побож ній увазі великий покаянний канон, зворушливий і повчальний твір святого
отця наш ого Андрея, архіепіскопа Крітського.
Зм іст цього канону такий глибокий, що мож е кож ну найгріш нішу й закам ’яні
лу душ у розчулити і настановити на ш лях до спасенного ж иття. Т ак говориться в
синаксарі на утрені четверга 5-го тиж ня посту.
Батьківщ иною творця цього канону було місто Д ам аск, де св. Андрей народив
ся (V II ст.) і ж ив до 14 років. Д а л і його ж иття проходило в Єрусалимі, тут1 святий
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подвижник своїм високим благочестям і побожним ж иттям здобув всенародну любов
і повагу. З а свою обізнаність у Святому Письмі і мудрість, патріарх Софроній н а 
дав йому право брати участь у діяннях V I Вселенського Собору. П ісля С обору він
був направлений в сані архієпіскопа на острів Кріт.
У духовну спадщину православному світові св. Андрей лишив кілька своїх тво
рів, серед яких найвідоміш ий саме Великий покаянний канон.
Цей твір преподобного Андрея Крітського був надісланий у Константинополь
разом з оповіданнями про ж иття й подвиги преподобної М арії Єгипетської. Ц і по
божні твори складені патріархом Софронієм. В ідтоді вони стали складовою части
ною великопостових служб, бо в дні С вятої Чотиридесятниці П равославна Ц ер к
ва наполегливо закликає нас «вдягнутися у світлу одіж посту».
«Засяял а благодать Твоя, Господи, — співає Ц ерква під час посту, — засяяло
світло для душ наш их; тепер час найсприятливіший, час покаяння. В ідкладім о
ж
діла темряви, вдягнімось у зброю світла, щоб, перепливш и велику глибінь посту,
досягти нам Воскресення Господа нашого Ісуса Христа, Який спасає наш і душі».
Зміст Великого покаянного канону спрям овує наші думки на глибоке усвідом
лення заподіяних нами гріхів і подає приклади каяття. Св. Андрей оплакує ж ал ю 
гідний стан грішника, який очорнив душ евну свою красу.
Великий канон складається з д е в ’яти пісень. У його змісті знайш ли відоб раж ен 
ня м айж е всі події Ветхого і Н ового завіту. По черзі проходять перед нами постаті
древніх патріархів, покірних у всьому волі Б ож ій: Ной, який врятувався від потопу
вкочевгові; А враам, який розмовляв з Богом про загибель Содома, та інші. В дум 
ках наших вимальовую ться образи великих пророків, гнаних силою духовного п раг
нення в пустиню... Бачимо, як вони гнівно картаю ть безбож них царів і розбещений
народ... П алаю чі вірою в Бога слова їх немов щ е насичені буйним подихом вітру,
ж аром розпечених скель, гірким пилом пустинь...
Нерозумне ж иття людей, які забули Б ога, ж ахли ві гріхопадіння,
неминуча
смерть і тління, вся безпорадність земного існування навіть цим, великим вірою в
Бога, людям Ветхого З а в іту зав д ав ал и глибокого суму й кидали їх у розпач. Ілля
та Іов благаю ть у Бога смерті (в Ц ар. 1 9,4;Іов 6, 9), Соломон зневіряється (Еклез.
2, 17).
П овсякчасна дум ка про короткочасність ж иття і невблаганність смерті пронизує
всю свідомість ветхозавітної людини. «Ми помремо і будемо наче вода, вилита на
землю, яку не мож на зібрати» (2 Ц ар. 14, ,14). «Ж иття моє подих, око моє не по
вернеться побачити добре» (Іов 7, 7). П о всій зем лі страж даю ть люди і ллю ться
«сльози знедолених, а утіш ителя нема» (Еклез. 4, 1).
А ж ось тем рява зникає. В аж кий тягар гріхів зн ім ає всесильною рукою Господь
Ісус Христос, Який бере на Себе всі гріхопадіння людей, закликаю чи їх до каяття.
Смерть втрачає своє ж ало , вона стає радісним переддвер’ям вічного ж иття.
«П окаяння, встановлене Богом, всесильне. Н ем а гріха, який би встояв п е р е д е р 
лою каяття. П окаяння — неоціненний да,р Б ож ий, даний людству... П окаяння — це
зв ’язок землі з небом, воно — сходи до неба» (Єп. Ігнатій Б р ян ч ан ін о в ).
Святий преподобний Андрей в своєму каноні і навчає нас покаяння в найріз
номанітніших проявах його. Заклик до покаяння становить основу всього канону.
Тут ми бачимо смирення митаря й блудниці, хананеянки і кровоточивої, великого в
своїй вірі апостола П етра і його тимчасову розгубленість при сумнівах... З м іст канону
такий, що в ньому грішник сам звертається до своєї душ і і зак л и к ає її сповідати
свої гріхи. Д уш а покутника стає ніби полем усіх подій, як внутрішніх, з в ’язани х без
посередньо з нею, так і зовнішніх, які, хоч і дал екі в ід нас, але маю ть щось спільне
за ознакою тих чи інших гріхопадінь; П отоп, засух а, буря, вбивства і віроломство,
самопожертви і подвиги — все це наче відбувається в душі кож ного з нас.
Канон д ає нам картину всього різном аніття падінь душ і людини, гр іх а в усіх
його проявах і розкаяння, за яким незмінно йде прощення гріхів, зцілення душ евних
недугів, наслідування Ц арства Бож ого.
«Соромся своїх гріхів, — к а ж е епіскоп Ф еофан Затворник, — але не соромся
покаяння. Гріх супроводж ується соромом, а покаяння — дерзновенням».
«С атана спотворив природжений погляд на гріхопадіння: гріхові н адав він дерзновення, а» покаянню — сором», навчає св. Іоан Златоуст.
Гріх - це падіння, в яком у є м еж а, кінець; а покаяння безмежне, бо веде нас
до вічного ж иття.
П ротягом року Великий канон Андрея К рітського читається під час богослу
ж іння два рази, тільки Великим постом. Н а першому тиж ні він прочитується один
раз. Тут читання канону ібуває на великому повечір’ї, що правиться ввечері у по
неділок, ^вівторок, середу і четвер (кож ного дня читається певна частина канону).
А другий раз канон читається весь на утрені четверга 5-го тиж ня посту. Ц я сл у ж б а
правиться звечора в середу.
Д л я кращого зрозум іння змісту цього величного твору, дал і подається текст
канону понеділка 1-го тиж ня св. Чотиридесятниці в перекладі на українську мову.
П рот. Я . М А И Д А Ч Е В С Ь К И Й .
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Ірмос 1. П омічник і покровитель був мені в спасіння. Цей — мій
Бог, і прославлю Його, Бог отця мого, й возвеличу його, славно бо про
славився.
Приспів. Помилуй мене, Боже, помилуй мене!
Звідки почну оплакувати окаянного мого життя діяння, який по
ложу початок, Христе, нинішньому риданню? Але прости мої провини,
бо Ти — Благосердний.
Прийди, окаянна душе, з плоттю твоєю, Творцеві всіх сповідайся
й утримайся, нарешті, від колишньої нерозумності й принеси Богу в по
каянні сльози.
Злочину первозданного Адама бувши прихильником, пізнав я се
бе відлученим від Бога й вічного Царства й насолоди заради гріхів
моїх.
Ой, горе мені, окаянна душе, уподібнилася ти першій Єві! Бачила
бо лихе й уразилась жорстоко, торкнулася дерева забороненого, й
спожила зухвало їжі нерозумної.
Замість Єви дійсної, мислену маю я Єву — в тілі пристрасний по
мисел, що показує солодке, а, вкушаючи, гіркотою напуваєшся.
Достойно з Єдсму виг
наний був Адам, бо не
зберіг єдину Твою з а 
повідь, Спасе. Як же я
мушу страждати, завжди
відкидаючи
животворні
Твої слова?
Ірмос 2. Почуй, небо,
що повідаю, й прославля
тиму Христа, від Д іви
плоть сприйнявшого.
Почуй, небо, що пові
даю, земле, сприймай го
лос, який кається Б о гу й ,,
прославляє Його.
Поглянь на мене. Б о 
же, Спасителю мій, ми
лостивим Твоїм оком і
прийми моє щире спові
дання.
Согрішив я більш Зі
всіх людей, єдиний сог
рішив Тобі, але, змилуй
ся, Спасе, над творін
ням Твоїм.
Згубив я розуму сво
.. "
го красу, відобразивши
жжя
*'
на ньому пристрастей мо
їх потворність любостраЄрусалим. Свята Голгофа.
сними прагненнями.
Охопила мене буря лютості, благосердний Господи, але і мені про
стягни свою руку, як Петру потопаючому.
Осквернив я плоті моєї ризу, і обчорнив у собі те, що створене за
образом Твоїм і подобою.
Затьмарив душевну красу солодощами пристрастей і всіляко свій
розум я до кінця змарнував.
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Роздер нині одежу мою первісну, яку виткав мені Творець спо
чатку, і відтоді лежу нагий.
Одягнувся в роздерту ризу, яку виткав мені змій — спокусник
лихою порадою, і соромлюся.
Сльози блудниці, Щедрий, і я тобі приношу: очисти мене, Спасе,
благосердям Твоїм.
Поглянув я на садовну красу й спокусився розумом і відтоді лежу
нагий і страмлюся.
Всі начальники пристрастей орудували на хребті моїм, вкоріняючи в мене беззаконня свої (пс. 128).
Ірмос 3. На камені нерухомім заповітів Твоїх, Христе, утверди
мої помисли.
Вогненний дош колись проливши з неба, Господь землю Содомську насамперед спалив.
На горі рятуйся, душе, як той Лот і, як він, в Сігорі укрийся.
Уникай запалення, о душе, уникай Содомського горіння, уникай
нищівності Божественного полум’я.
Согрішив Тобі один я, согрішив більш за всіх, Христе Спасе, та не
зневажай мене.
Ти, Господи, — Пастир добрий, відшукай мене — ягня, й не по
кинь мене заблудлого.
Ти — жаданий Ісусе! Ти — Творець мій, і Тобою, Спасе, виправ
даюся.
Сповідаюся Тобі, Спасе, согрішив Тобі, але відпусти, прости мені,
бо Ти — благосердний.
Ірмос 4. П очув пророк про пришестя Твоє, Господи, і убоявся
як це хочеш Ти від Д ів и родитися й лю дям з ’явитися, і промовив він:
почув я звістку Твою і убоявся, слава силі Твоїй, Господи!
Діл твоїх не зневажай, творіння Твого не залишай, Правосудний,
бо хоч і согрішив я єдиний, гірш за всяку людину, Чоловіколюбче, але
маєш владу, як Господь усіх, прощати; гріхи.
Наближається, душе, кінець, наближається, і не дбаєш, не готуєш
ся, час скорочується, встань, вже близько, біля дверей Суддя; як сон,
як цвіт, час життя минає. Навіщо ж марно бентежимся?
Прокинься, душе моя, про діла твої, що зробила, помишляй, п а 
м’ятай завжди про них, проливай каплі сліз твоїх, відважно скажи
Христу про вчинки й помисли свої і виправдайся.
Не було в житті моєму ні) гріха, ні діяння, ні злоби, якими б я,
Спасе, не согрішав: розумом, і словом, і свавільством, і намірами, і
думкою, і діянням согрішив, як ніхто ніколи.
Звідси і обвинувачений, звідси і осуджений я був, окаянний, своєю
совістю, суворіше якої нічого в світі немає. Суддя мій, Визволителю і
Всевідче! Зглянься на мене, і визволь, і врятуй мене, раба Твого.
Сходи, які бачив давніш великий між патріархами (Яків), вказів
ка є, душе моя, діяльного сходження і розумного піднесення; якщо хо
чеш у діянні, і розумі й спогляданні бути досвідченою, — обновляйся
Спеку денну патріарх перетерпів, поневіряючись, і холод нічний
переніс, всякий день прибуток маючи, пасучи, трудячись, працюючи,
щоб дві жони дістати.
Про двох жінок так розумій, душе: це діяльність і розум; Л ія б а 
гатодітна є діяння, Рахіль же вельми працьовита — розум, бо без
зусиль ні діяння, ні розуміння не будуть удосконалюватись.
Ірмос 5. На світанку пробудивш ись, молюся, Чоловіколюбче, п р о 
світи і настав мене на повеління Твої і навчи мене, Спасе, творити
волю Твою.
Мов уночі життя моє проходило; мороком і імлою глибокою була
мені ніч гріха; але сином д н я , покажи мене, Спасе.
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Рувима наслідуючи, беззаконно і законопорушно повстав я на
Бога Вишнього, осквернивши ложе моє, як він — батькове.
Сповідаюся Тобі, Христе Царю, согрішив, согрішив, як давніш
брати Иосифа, продавши плід чистоти й невинності — брата свого.
Рідними братами була зрадж ена праведна душа, проданий у раб 
ство улюблений йосиф, як прообраз Господа, Ти ж, душе, сама вся
продалася порокам своїм.
Праведний й доброчесний розум Йосифа наслідуй, окаянна
душе, і не сквернися прагненнями безрозсудливими, завжди беззакон
ня творячи.
Хоч і в рові пожив колись Йосиф, Владико Господи, але образом
Твого похорону й воскресіння він був. Що ж я Тобі подібне коли-не:
будь принесу?
Ірмос 6. Щ едрого Бога всім серцем моїм благав я з безодні пе
кельної, і почув В ін мене, й врятував життя моє від загибелі.
Сльози, Спасе, очей моїх з глибоким зітханням чисто приношу я,
серцем благаючи: Боже, согрішив Тобі, очисти мене.
Відвернулася, душе моя, від Господа твого, як Д аф ан і Авірон:
але зглянься, благай із безодні пекельної, хай не покриє Тебе безодня
земна.
Як Єфрем за юних літ, уподібнилася, душе, теличці шаленіючій та,
як сарна, від тенет збережи життя, спрямувавши діяння належно
з
розумом.
Рука Мойсеева, душе, хай упевнить нас, що Бог може й прокажене життя убілити і очистити, й не зневіряйся, якщо й проказою ду
шевною вражена будеш. Господи помилуй (тричі). Слава і нині:
Кондак. Душе моя, душе моя, вставай! Навіщо спиш? Кінець н а
ближається, і маєш ти збентежитись. Прокинься вже, хай зглянеться
на тебе Христос Бог, який скрізь перебуває і все наповнює.
Ірмос 7. Согріш или ми, неправду і беззаконня чинили перед То
бою, не зберігш и, не створивши того, що заповідував Ти нам, та не
карай нас до кінця, отців Боже!
Согрішив я, беззаконня вчинив і знехтував Твою заповідь, бо в
гріхах я народжений; і покрилися струпами рани моєї душі, але Сам
мене помилуй, отців Боже.
Таємниці серця мого сповідаю Тобі, Судді моєму. Бачиш покору
мою, бачиш і скорботу мою, вникни в суд мій нині і Сам мене поми
луй, як Благосердний, отців Боже.
Саул колись, загубивши ослиць свого батька, із звісткою про них
царство придбав несподівано; не забувай про себе, щоб тваринній по
хітливості твоїй не віддала ти переваги над Царством Христовим.
Колись Богоотець Давид, хоч і тяжко согрішив, душе моя, стрілою
перелюбства вражений і, як списом пройнятий, мученням убивства по
лонений, але ти сама, душе, ще тяжчими гріхами недугуєш — само
вільними прагненнями.
' Сполучив колись Д авид беззаконня з беззаконням; убивство з
перелюбством змішав, та покаяння щире відразу показав. Але ти, д у 
ше, сама, ще тяжчі гріхи створивши, не розкаялася Богу.
Давид, як на картині малюючи, пісню написав, у якій викриває
зроблений ним вчинок, благаючи: помилуй мене, Тобі Єдиному согрі
шив, Сам очисти мене (по.. 50).
Ірмос 8. Кого всі воїнства небесні славлять, і трепещуть перед
Ним херувим и і серафими, — всяке живе творіння, завжди благослов
ляй, прославляй і оспівуй повсякчас.

Мене, грішника, Спасе, помилуй, піднеси мій розум-, наверни до
Себе, прийми моє покаяння, змилуйся над благаючим: согрішив Тобі,
спаси; беззаконня вчинившого, помилуй мене.
Ілля на колесниці доброчесностей наче на небеса колись зійшов,
піднесений вище всього земного; про його сходження, душе моя, по
мишляй.
Єлисей колись, прийнявши мілоть Ілліну, дістав подвійну благо
дать від Бога; ти ж, о душе, не причастилася тієї благодаті за не
стриманість.
Мілоттю Ілліною Єлисей йорданський струмінь давніш розділив:
ти ж, о душе моя, не причастилася тієї благодаті за нестриманість.
Соманитянка колись праведного частувала, душе, з доброю при
хильністю; ти ж не ввела в дім свій ні прочанина, ні подорожнього;
тому з чертога небесного будеш вигнана з риданням.
Завж ди наслідувала ти, окаянна душе, Гієзієвий
скверний
розум; та відкинь його сріблолюбство хоч на старість, уникай геєнсь
кого вогню, відступившись від лихих діянь твоїх.
Ірмос 9. Безсім ’яного зачаття Рождество є невимовне, Матері безмужної — нетлінний П лід, Боже бо народж ення обновляє всі єства.
Тим-то всі покоління лю дські Тебе, як Богоневістну Матір, православ
но величаємо.
Розум зранився, тіло знедужилось, нездужує дух, слово знемагає,
змертвіло життя, кінець — біля дверей. Тому, моя окаянна душе, що
зробиш, коли прийде Суддя судити твої діла?
Все повідане Мойсеем про походження світу і його завітне П и 
сання, яке розповідає тобі про праведних і неправедних, привів тобі,
душе, від них ти наслідувала останніх, а не перших, согрішивши Богу.
Закон зробився для тебе безсилим, душе, не впливає на тебе
Євангеліє, все Священне Писання тобою зневажене, пророки і всяке
праведне слово знемогли; струпи твої, о душе, помножилися і немає
лікаря, який зцілив би тебе.
Нового Писання подаю тобі вказівки, які вводять тебе, душе, в
зворушеність; праведних старанно наслідуй, грішного уникай, і умилостиви Христа молитвами, і постом, і чистотою, і говінням.
Христос, ставши людиною, призвав до покаяння розбійників і
блудниць. Душе, покайся, двері Ц арства Небесного вже відкрилися,
і попереду тебе в них ідуть фарисеї й митарі, й перелюбники, які к а 
ються.
Христос, ставши людиною, плоть мою сприйняв, і все, що власти
ве істоті моїй, доброхітно здійснив, крім гріха, подібним, тобі, душе,
у всьому бувши, і показав взірець Свого милосердя.
Христос волхвів врятував, скликав пастухів, багатьох немовлятмучеників показав, старців прославив і старих вдовиць; але не наслі
дувала ти, душе, ні їхніх діянь, ні життя; та горе тобі, коли будеш с у 
дитись.
Постився Господь сорок днів у пустині, наприкінці зголоднів, по
казавши цим властиве людині. Душе, не розлінуйся, якщо ворог буде
спокушати тебе, молитвою і постом хай від ніг твоїх відіб’ється.
Преподобний отче Андрію, моли Бога за нас!
Андрію святий і отче треблаженний, пастирю Крітський, не пере
ставай молитися за оспівуючих тебе, щоб позбутися всім гніву, й скор
боти, і тління, і провин безмірних, шануючим пам’ять твою вірно!
П ереклала з церковнослов’янської
мови М арія Я К У Т О В И Ч
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