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1971 л и п ен ь  \ Гі 7
праеошении вісник

ВИДАННЯ ЕКЗАРХА ВСІЄ) У КРА ЇН И , М И Т РО П О Л И Т А  К И ЇВ СЬКО ГО  1 ГАЛИЦЬКОГО 

------- -------------------------------------------------------------------------------------------— -----------

IIО СТА Н О В И ПОМІСНОГО СОБОРУ 
РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Освячений Помісний Собор Руської Православної Церкви на зас і
данні ЗО травня — 1 червня 1971 року заслухав і обговорив доповідь 
Місцеблюстителя Московського П атріаршого Престолу Високопреосвя- 
іценного Пимена, Митрополита Крутицького й Коломийського, про 
життя Руської Православної Церкви, діяльність Вищої Церковної В ла
ди в період від Помісного Собору 1945 року до цього часу і про відно
сини Руської Православної Церкви з Помісними Православними Ц ер
квами, а також  дві співдоповіді: високопреосвященного Никодима, 
митрополита Ленінградського й Новгородського, голови Відділу зов
нішніх церковних зносин Московського Патріархату, про відносини 
Руської Православної Церкви з неправославними християнськими 
Ц ерквами й сповіданнями за той ж е  період і високопреосвященного 
Алексія, митрополита Таллінського і Естонського, керуючого справами 
Московської Патріархії,  про миротворницьке служіння Руської П р а 
вославної Церкви.

Члени Освяченого Помісного Собору єдиними устами подякували 
Всемилостивому Пастиреначальникові й Совершителю віри Господу 
Ісусові Христу, бо під Його провідництвом Свята Руська Православна 
Ц ерква за цю чверть віку свого буття з добрим успіхом виконувала 
свою спасенну місію, духовно доглядаючи благочестиву паству, пропо
відуючи Євангеліє Ц арства  Божого, відроджуючи людей в купелі Свя
того Хрещення, освячуючи їх благодаттю Святого Д уха через відправу 
таїнств і священнодіянь церковних.

Члени Освяченого Помісного Собору піднесли щирі молитви за 
мир і благоденство Великої Д ерж ави  нашої, за властей її та сущі 
в ній народи.

Члени Освяченого Помісного Собору одностайно постановили:
1. Схвалити діяльність Священного Синоду, на чолі з блаженно- 

спочилим Святішим Патріархом Московським і всієї Русі Алексієм 
та Місцеблюстителем Московського Патріаршого Престолу Високопре- 
освященним Пименом, Митрополитом Крутицьким і Коломенським, в 
управлінні Руською Православною Церквою,— здійснювану в період 
від Помісного Собору 1945 року й до цього дня, а також Постанови 
Архієрейського Собору Руської Православної Церкви, який відбувався 
18 липня 1961 року.
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2. Висловити глибоке задоволення з приводу постанови Свящ ен
ного Синоду, на чолі із Святішим П атріархом Алексієм, на підставі 
згоди єпіскопату Руської Православної Церкви, про дарування авто
кефалії деяким Помісним Церквам, які входили в Московський П а тр і
архат, мали канонічні умови для повної самостійності й потребували 
цього з огляду на обставини свого існування: Польскій Православній 
Церкві — 22 червня 1948 року, Православній Церкві в Чехословаччи- 
ні — 23 листопада 1951 року, Православній  Церкві в Америці — 
10 квітня 1970 року, а також  автономії Японській Православній Ц ер к
ві — 10 квітня 1970 року.

Схвалити постанову Священного Синоду Руської Православно; 
Церкви від ЗО квітня 1957 року про визнання автономії Фінляндської 
Православної Церкви, колишньої частини Московського Патріархату.

3. Відзначити видатні історичні події в житті Руської П р аво слав 
ної Церкви — повернення до П равослав’я в 1946— 1949 роках греко- 
католиків Галичини й Закарп аття  та скасування Брест-Литовської й 
Ужгородської уній, запроваджуваних свого часу силою.

4. Визнати справою виняткової ваги напружені зусилля, застосо
вувані Святішим П атріархом Алексієм та Священним Синодом Руської 
Православної Церкви за цей період для повернення в лоно Матері- 
Церкви архієреїв, кліриків і мирян, які відійшли в різний час від неї 
та створили поза оградою Церкви, як  у С РС Р , так  і за  його кордо
нами, різні розкольницькі угрупування.

Доручити Вищій Церковній Владі Руської Православної Церкви 
продовжувати зусилля для возз’єднання з М атір ’ю-Церквою так  з в а 
них «Руської Православної Церкви за кордоном» (карловацький роз
кол), «Української Автокефальної П равославної Церкви за кордоном» 
та інших розпорошених дітей Церкви, щоб в ім’я Господа нашого Ісуса 
Христа зібрались вони в її спасенному лоні, припинивши розділення 
і сполучившись в одному дусі та одних думках (1 Кор. 1, 10).

Тому що активна діяльність прихильників так  званої «Руської 
Православної Церкви за кордоном» (карловацький розкол) проти М а 
тері — Руської П равославної Церкви та проти Святої П равославної 
Церкви в цілому завдає  шкоди Святому П равослав’ю, Вищій Ц ерков
ній Владі Московського П атріархату  здійснити найближчим часом не
обхідні канонічні санкції щодо «відступницького сонмища» (3 Всел. 
Соб., 1) — карловацького розколу та його нерозкаяних послідовників, 
щоб Церква одерж ала законну й виразну про нього постанову і щоб 
ні в кого й ніколи не виникало про це жодного питання, а вірні щоб 
стереглися цих людей, які спричиняють розділення й незгоди, та уни
кали їх (Рим. 16, 17).

5. Схвалити діяльність Святішого П атр іарха  Алексія та С вящ ен
ного Синоду Руської П равославної Церкви для розвитку взаємних 
зв’язків Московського П атр іархату  з Помісними Православними Ц е р к 
вами. Визнати велике значення цієї діяльності для посилення єдності 
Святого П равослав’я, для зміцнення соборності в житті П равославної 
повноти, для розвитку співробітництва рівноправних Помісних Церков 
як  у вирішуванні внутрішньоправославних питань, так  і у вирішуванні 
проблем, пов’язаних з відношенням П равославних Церков до інших 
християнських Церков і сповідань, а також  співробітництвом їх в еку
менічному русі й служінні потребам сучасного людства. В важати най
важливішим завданням Вищої Церковної Влади Руської Православної 
Церкви неухильне дотримування принципів православної єдності при 
твердому збереженні гідності й честі Руської Православної Церкви та 
інших Помісних Православних Церков і при охороні їх законних прав
V всеправославній родині.
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6. Схвалити діяльність Святішого Патріарха Алексія й Священно
го Синоду Руської Православної Церкви у взаємовідносинах з непра- 
вославними християнськими Церквами й сповіданнями та в екуменізмі 
як таку, що ставить собі священне завдання поступового створення 
умов для наближення віросповідної єдності розділених нині християн 
і сприяє посиленню їх миротворництва й служіння справедливості на 
землі та всебічному прогресові її народів. Мати важливим завданням 
Святішого Патріарха Московського і Священного Синоду Руської 
Православної Церкви дальший розвиток цієї діяльності, незмінно обу
мовлюючи його суворим зберіганням чистоти православної віри, вчен
ня древньої єдиної нерозділеної Церкви.

7. Помісний Собор високо оцінює активну й багатогранну діяль
ність Святішого Патріарха Алексія, Священного Синоду та всієї пов
ноти Руської Православної Церкви в їх служінні сучасному людству, 
основою чого є постійна й щира молитва до Владики всесвіту за мир 
на всьому світі. Вважати й надалі священним завданням Руської Пра
вославної Церкви активне продовження нею миротворницької діяль
ності та всіляке її розширення, маючи на увазі, що міжнародний мир 
нерозривно пов’язаний з гармонічним розвитком усіх народів землі, 
з дружніми відносинами між націями на основі їх рівноправності й 
самовизначення, з міжнародним співробітництвом у культурній, еконо
мічній, науковій, політичній галузях, з утвердженням принципу мир
ного співіснування держав, незалежно від їх суспільної системи.

Перше засідання Помісного Собору Руської Православної Церкви.

Освячений Помісний Собор Руської Православної Церкви закли
кає архіпастирів, клір і паству Московського Патріархату до дальшої 
наполегливої, щирої й творчої праці на благо міжнародного миру та 
справедливості.

Освячений Помісний Собор Руської Православної Церкви, вира
жаючи погляди його членів — архієреїв, кліриків і мирян,— громадян 
Радянського Союзу, свідчить про одностайне схвалення ними та всіма 
православновіруючими нашої країни, яких вони представляють на Со
борі, зусиль Уряду СРСР, спрямованих на всебічний розвиток життя 
радянського народу і на утвердження міцного й справедливого між
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народного миру. Пройняті глибокими патріотичними почуттями, епіско
пи. клір і миряни Руської Православної Церкви будуть сумлінно пра
цювати на благо своєї Великої Вітчизни.

Мир і любов Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа нехай 
перебувають завжди в усіх дітях Святої Руської Православної Церкви 
(Єф. (і. 23)!

Тройце-Сергієва Л авра.
1 червня 1971 року від Різдва Христового.

Глава Кіпрської Православної Церкви Архієпіскоп Макаріос в Єлоховському Патрі 
аршому Соборі, м. Москва.

Д І Я Н Н Я
ОСВЯЧЕНОГО СОБОРУ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

ПРО СКАСУВАННЯ КЛЯТВ НА СТАРІ О БРЯ Д И  І НА ТИХ.
ХТО ЇХ ДОТРИМ УЄТЬСЯ

Во ім’я Отца і Сина і Святаго Духа!

Скликаний у Тройце-Сергіевій Лаврі в Загорську Помісний Собор 
Руської Православної Церкви визнав за своєчасне подати на соборний 
розгляд ухвали Помісних Соборів Руської Православної Церкви: 
Московського 1656 року та Великого Московського 1667 року в ча
стині. що стосується накладення ними клятв на старі руські обряди 
й на тих, хто їх уживає.

Як відомо, в період первосвятительського служіння Святішого 
Патріарха Московського Никона (1652— 1666) Вища Церковна Влада 
Московського Патріархату докладала зусиль до встановлення одна
ковості вживаних у Руській Православній Церкві богослужбових чинів
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і обрядів з уживаними в грецьких Православних Церквах. Це виправ
лення, хоч воно й починалося у відповідності з думкою про це біль
шості архієреїв і пастирів Руської Православної Церкви та при під
тримці його Предстоятелями й архієреями чотирьох Східних П атр іар 
хатів, зустріло серйозний опір в руських церковних колах.

Становище, яке склалося в Руській Православній Церкві, спричи
нилося до занепокоєності Московського Собору 1656 року, який наклав 
клятву на тих, хто вживає двоперсте хресне знамення, і Великого 
Московського Собору 1667 року, де було накладено клятву на всіх, 
хто не приймає церковних виправлень П атріарха Никона та на розко- 
ловчителів, які активно виступають проти єдності Церкви. Н а підставі 
ухвал цих Соборів уперті прихильники старих обрядів були відокрем
лені від Церкви і виник розкол, названий старообрядницьким. Ось уже 
понад триста років він засмучує й турбує Руську Православну Церкву.

Необгрунтованість міркувань Соборів 1656 і 1667 рр. про старі 
обряди дониконівських часів як  про такі, що нібито мають єретичний 
зміст, д авал а  привід убачати в клятвених заборонах і постановах цих 
Соборів осудження старих обрядів самих по собі. Тим часом, з неодно
разових роз’яснень, зроблених авторитетними ієрархами Руської П р а 
вославної Церкви та її Святішим Синодом, цілком очевидно, що справ
ж н я  мета соборних заборон 1656, 1666 і 1667 рр. полягала в проти
діянні тим проводирям розколу, які, осуджуючи виправлені за П атрі
ар х а  Никона книги, чини й обряди, виявили своє противлення Церкві, 
ганьбуючи дотримувані нею обряди та вживаючи виключно старі 
обряди (див. «Изтіяснение» Святішого Синоду від 1886 р.).

Найвидатніші ієрархи Руської Православної Церкви, які вживали 
можливих заходів, щоб усунути перешкоди до полагодження розколу, 
розуміли, що треба усунути середостіння, яке створилося в зв’язку 
з  клятвеними постановами Соборів 1656 і 1667 рр.

V відомому «Увещании Православної! Кафолической Церкви», яке 
побачило світ 1765 р., говорилося про визнання православності старих 
обрядів  і про спасенність уживання їх.

VI Відділ Передсоборного Присутствія 1906 р. виніс постанову — 
клопотатися перед майбутнім Помісним Собором Руської Православної 
Церкви про скасування цих клятв.

Про це саме говорила постанова Відділу в справах єдиновірства 
й старообрядництва Помісного Собору 1917/18 рр. Щ об полагодити 
церковні розділення заради  старих обрядів і найповніше заспокоїти 
совість тих, хто їх уживає в ограді Руської Православної Церкви, 
П атріарший Священний Синод під головуванням Заступника П атр іар 
шого Місцеблюстителя Високопреосвященного Митрополита Нижего- 
родського Сергія 23/10 квітня 1929 року підтвердив православ’я бого
службових книг, надрукованих за перших п’ятьох російських патр іар
хів. Старі руські обряди засвідчені були як  спасенні. Осудливі вирази 
про старі обряди були відкинуті. Клятвені заборони Соборів 1656— 
1667 рр. скасовані, якби їх не бувало.

Ми, складаючи Помісний Собор Руської Православної Церкви, 
рівносильний своїм достоїнством і значенням з Московським Собором 
1656 р. та Великим Московським Собором 1667 р., розглянувши питан
ня про накладені цими Соборами клятви з богословського, літургіч- 
ного, канонічного та історичного погляду, урочисто постановляємо 
во славу всесвятого імені Господа нашого Ісуса Христа:

1. Затвердити постанову П атріаршого Священного Синоду від 
23/10 квітня 1929 р. про визнання старих руських обрядів спасенними, 
як  і нових обрядів, та рівночесними з ними.
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2. Затвердити постанову Патріаршого Священного Синоду від, 
23/10 квітня 1929 р. про відкидання та  визнання, якби їх не було, 
осудливих висловів про старі обряди, особливо, про двоперстя, де б 
такі вислови не зустрічалися і ким би вони не вирікалися.

3. Затвердити постанову Патріаршого Священного Синоду від 
23/10 квітня 1929 р. про скасування клятв Московського Собору 1656 р. 
та Великого Московського Собору 1667 р., накладених ними на старі 
руські обряди і на православновіруючих християн, які цих обрядів 
дотримуються, і вважати ці клятви такими, якби їх не бувало.

Освячений Помісний Собор Руської Православної Церкви свід
чить, що спасенному значенню обрядів не суперечить різноманіття їх 
зовнішнього вираження, яке завж ди було властиве Древній Нерозді- 
леній Христовій Церкві і не було в ній каменем спотикання та д ж ере
лом розділення.

Всесвята і Ж ивоначальна Тройця — Отець, Син і Святий Д ух  —  
нехай утвердить православну однодумність тих, хто вж иває  рівноспа- 
сенні нові й старі обряди, і нехай перебуває серед усіх нас любов 
Христа Господа, Який умер за всіх нас, щоб ми примирилися з Богом 
і, примирившись, спаслися (Рим. 5, 8. 10),

Нехай Господь приведе відокремлене знову воєдино, щоб нам у  
взаємній любові між собою сповідувати й славити єдиними устами 
і єдиним серцем Отця і Сина і Святого Д уха, Тройцю Єдиносущну 
і Нероздільну.

Тройце-Сергієва Лавра,.
2 червня 1971 року 

від Р іздва Христового..

З В Е Р Н Е Н Н Я
ПОМІСНОГО СОБОРУ РУСЬКО Ї ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

ДО  ХРИСТИЯН УСЬОГО СВІТУ

Улюблені во Христі Ісусі, Господі нашому, 
браття й сестри!

Д о вас звертається Помісний Собор Руської Православної Церкви, 
в якому беруть участь епіскопи, представники кліру й мирян Москов
ського Патріархату. Н аш  Собор відбувався в Тройце-Сергієвій Л авр і ,  
щоб співдіянням Святого Д уха  обрати Первосвятителя нашої Церкви 
Святішого П атріарха Московського і всієї Русі, наступника покійного 
Святішого П атріарха Алексія, щоб розглянути церковну ж иттєдіяль
ність за останні більш як два десятиліття й прийняти відповідні 
постанови.

«Благодать і мир вам нехай умножиться в пізнанні Бога і Христа 
Ісуса, Господа нашого» (2 Петр. 1, 2).

З ласки Бож ої наш Помісний Собор нині заверш ив свої діяння. П е
ребуваючи в однодумності й згоді між собою та єдиними устами і єди
ним серцем прославляючи Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа 
(Рим. 15, 6), ми обрали на стародавній Московський Патріарш ий П рес
тол Високопреосвященного Митрополита Крутицького й Коломенського 
Пимена, і він віднині є Святішим Патріархом Московським і всієї Русі. 
Ми прийняли також постанови в деяких питаннях життя й діяльності 
Руської Православної Церкви.

Спонукувані Христовою любов’ю та свідомістю відповідальності 
перед Богом і Його Церквою, звертаємо до вас, улюблені в Господі
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браття й сестри, свідчення нашої відданості волі Христа Спасителя про 
єдність усіх віруючих в Нього (Ін. 17, 21) та нашої вірності мирові, 
проголошеному Ним для дальніх  і ближніх (Єф. 2, 17).

Прагнучи допомагати єднанню всіх, хто любить Господа, «в домі 
Божому, яким є Ц ерква Бога живого, стовп і утвердження істини» 
(1 Тим. З, 15), ми молимось за зміцнення в усіх нас духу християн

ської нелицемірної братолюбності та цілковитого послуху істині 
(1 Петр. 1, 22).

Н аш а Свята Руська П равославна Церква, як і інші Помісні П р а 
вославні Церкви, незмінно зберігає віровчення Єдиної Церкви семи 
Вселенських Соборів. Вона не тільки охороняє, але й роздає великі 
духовні скарби П равослав’я, сильні своєю безперервною традицією 
святоотецького й досвідного богопізнання в богослужінні та особисто
му подвигу віруючого.

Ми віримо, що при глибокій відданості розділеного християнства 
волі Христовій про єдність та Його заповітові про мир, у визначений 
Богом час настане ж ад ан е  з ’єднання, і весь народ Нового Завіту ввійде 
в єдність віри, надії й любові. Цьому присвячує свої зусилля Руська 
П равославна Ц ерква у своєму братерському взаємоспілкуванні з не- 
православними християнськими Церквами та сповіданнями, у Всесвіт
ній Рад і Церков та інших екуменічних організаціях. Ц е залишиться 
завданням нашої Святої Церкви і на післясоборний період, і до спів
робітництва в цьому ми щиро закликаємо всіх вас.

Ж ивучи духовно-благодатним життям, постійно освячувана і онов
лю вана  Господом Ісусом Христом та животворчим діянням Святого 
Д уха, Ц ерква не відстороняється від людських потреб, не відкидає 
турботи про них, виявляє про них своє материнське піклування. Це 
н акладає  на нас, християн, священне завдання самовідданого служін
ня людству, його моральному вдосконаленню, утвердженню в стосун
ках між людьми правди, любові й миру. В цьому служінні християни 
стають вірними свідками й захисниками правди, непідкупними викри
вачами жорстокості, стійкими й непохитними борцями за мирні основи 
ж иття  на землі.

Ми живемо в тривожний час, коли виниклі в різних районах світу 
воєнні конфлікти й вогнища міжнародної напруженості не тільки при
носять горе й злигодні безпосередньо зачепленим ними народам, але й 
криють у собі реальну загрозу перерости в світову пожежу, яка при 
сучасних видах озброєнь може призвести до загальної катастрофи. 
Такий стан у світі є прямим наслідком реакційної людиноненависник 
цької політики імперіалізму, який прагне світового панування. На його 
рахунку численні жертви й ж ахливі страж дання народів В’єтнаму, 
Л аосу  й Камбоджі, а також  збройна криза і тяжкі випробування 
арабського народу на Близькому Сході, на його рахунку страждання 
сотень мільонів людей, які перебувають у колоніальному рабстві 
й жорстокому расовому гнобленні, в тяж ких злиднях та безправності.

З а  цих обставин ми закликаємо всіх християн:
— об’єднати свої зусилля, щоб відвернути загрозу нової світової 

війни. Зміцнювати дружбу, взаєморозуміння й співробітництво між 
ус ім а  народами;

— боротися за припинення американського збройного втручання 
у  внутрішні справи народів Південно-Східної Азії;

— добиватися відмови Ізраїлю  від експансіоністської політики, 
щоб на Близькому Сході запанували мир і справедливість;
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— усіма засобами прямувати до зміцнення миру в Європі і на 
шляху до цього сприяти проведенню Конференції держ ав  у справі 
Європейської безпеки;

— допомагати визволенню народів Азії, Африки, Латинської Аме
рики від гніту колоніалізму й расизму;

— робити все від нас залежне, щоб земля була очищена від зброї, 
а надто від зброї масового винищення, щоб була скликана Конферен
ція ядерних держав;

— збільшити свої миротворницькі зусилля та об’єднати їх із захо
дами всіх людей доброї волі.

Ми сподіваємось, що ці труди християн — щирих прихильників 
миру й дружби між народами — знайдуть певну й д іяльну підтримку 
з боку всіх їх братів, до якої б конфесії вони не належ али  і в якій 
країни вони б не жили. Все, що служить мирові (Рим. 14, 19), не може 
не знаходити відгуку в християнських серцях.

Нарешті, браття, «що тільки істинне, що чесне, що справедливе, 
що чисте, що любе, що славне, що тільки чеснота й похвала,— про 
те думайте... і Бог миру буде з вами» (Флп. 4, 8—9).

Браття! «Моліться один за одного» (Як. 5 ,16).  «Обирайте путь 
істини» (Пс. 118,30); «відвертайтесь від зла, прихиляйтесь до добра»  
(Рим. 12, 9)! «Духу не вгашайте... Все випробовуючи, доброго д ер 
жіться... Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь» 
(1 Сол. 5, 19. 21. 28).

Тройце-Сергієва Л авра,
2 червня 1971 року від Р іздва Христового.
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Ц Е Р К О В Н Е  Ж И Т Т Я

П О С Л А Н Н Я

М ІСЦ ЕБЛ Ю СТИ ТЕЛЯ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРШ ОГО ПРЕСТОЛУ 
М ИТРОПОЛИТА КРУТИЦ ЬКО ГО  И КОЛОМ ЕНСЬКОГО ПИМЕНА

Преосвященним архіпастирям, кліру й мирянам 
західноукраїнських єпархій Московського Патріархату 

в зв’язку з 25-річчям Львівського Собору

Улюблені архіпастирі, пастирі й боголюбиві чада Святої П раво
славної Церкви на стародавній західноруській землі Галицькій,

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Наприкінці XVI століття побожний народ нашої, спрадавна право
славної Галицької землі силою було навернуто до духовно чужої для 
нього унії. Але ні тяж ке моральне й фізичне гноблення, ані люті зну
щ ання не злам али  духу й прагнень народу: він, як  і раніш, жив свідо
містю своєї приналежності до православної віри батьків, жив надією 
на возз’єднання з М атір ’ю-Церквою та, змушуваний насильством, гріз
но повставав і неодноразово брався до зброї на захист своїх традицій. 
В XIX—XX століттях його протест виразився в формі внутрішнього 
духовного зростання й духовного єднання, що стало ще поважнішою 
ознакою його прагнень до П равослав’я, його незборимої духовної сили.

1946 року Львівський Собор свідкував про неправду унії та ска
сував її. Поклавш и кінець Брестській унії, він справдив віковічні на
родні надії на возз’єднання з однокровними та одновірними братами, 
з М атір ’ю Православною  Церквою. Львівський Собор був церковно- 
народним Собором, вільним волевиявленням віруючого народу, який 
поставив собі за мету повернутися до віри своїх батьків.

Н аш а Свята П равославна Ц ерква кличе християн до жаданого 
єднання під Єдиним Пастиреначальником Ісусом Христом. Але ми 
твердо знаємо, що всяка унія — це не єдність, а лукаве зваблювання 
видимістю зовнішнього єднання. Совість віруючого народу внутрішнім 
чуттям своїм викриває неправдивість унії. П равославна свідомість ні
коли не приймала подібної спілки. Голос народу — голос Божий. Ук
раїнський віруючий народ Галичини й Закарпаття  понад три століття 
виявляв свій потяг до рідного П равослав’я і, возз’єднавшись з Р у 
ською Православною Церквою, тепер утвердив на своїй землі віру 
своїх предків і приймає повноту спасення в Христі.

Споминаючи нині возз’єднання наших братів, ми особливо відзна
чаємо духовний подвиг незабутнього протопресвітера Гавриїла Костель- 
ника й багатьох мужніх попередників та сподвижників, які поклали 
свої сили й саме життя для відновлення національної святині Право
слав’я в своєму народі. їх  справа свідчить, що церковне єднання 
сприяло згуртуванню всього українського народу та живило почуття 
братерства і єдності його з усім великим, спрадавна єдиним народом 
руським.
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Московський Патріарший престол, під омофором якого знаходять 
спасення віруючі багатьох національностей, з пошаною ставиться до 
народних традицій. Минулі 25 років нашого знову відродженого єднан
ня показали, які багаті можливості виявлення духовних цінностей в 
лоні Святої Соборної та Апостольської Церкви — справжньої старо
давньої скарбниці віри.

Минула чверть століття д ал а  церковному віруючому народові арх і
пастирів і пастирів, відданих своєму народу й Церкві. В цьому ми 
вбачаємо основу дедалі більшого процвітання віри й громадянського 
буття возз’єднаного населення західноукраїнських єпархій в повній 
і нерозривній єдності із Святішою Церквою Руською.

Пройшовши довгий, не позбавлений труднощів шлях нашого спіль
ного церковного життя, ми сьогодні закликаємо вас піднести посилені 
подячні молитви до Господа, щоб Він і надалі благословляв Своєю 
милістю й щедротами Церкву Свою. Нехай славиться й звеличується 
й ого  святе ім’я в Отці, Сині й Святому Дусі!

Молитовно баж аю  всім вам неухильно зростати духом у вірі, в лю 
бові й християнському впованні, сходячи від сили до сили, поки всі 
прийдемо до єдності віри й пізнання Сина Божого, до міри повного 
зросту Христового (Єф. 4, 13).

ВОІСТИН'У ВОСКРЕС ХРИСТОС!
Пасха Христова,

Москва
ПИМЕН, Митрополит Крутицький і Коломенський, 

Місцеблюститель Московського Патріаршого престолу.

ПРОМОВА
ЕКЗАРХА УКРАЇНИ, М ИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО  І ГАЛИЦЬКОГО 

Ф І Л А Р Е Т А  НА ВІДКРИТТІ УРОЧИСТОГО АКТУ 15 ТРАВНЯ 1971 РОКУ

Преосвященні архіпастирі, улюблені 
во Христі отці і браття!

Ми зібралися сьогодні, щоб урочисто відзначити 25-річчя возз’єд
нання західноукраїнських греко-католиків з Руською Православною  
Церквою на Львівському Соборі. Ц е торжество відбувається саме те
пер, коли наша Ц ерква готується до Помісного Собору, який має 
обрати П атріарха Московського і всієї Русі. Вперше в роботі П оміс
ного Собору Руської Церкви братимуть участь архіпастирі і представ
ники кліру та мирян колишньої греко-католицької Церкви.

Патріарший Місцеблюститель Високопреосвященніший Пимен, 
Митрополит Крутицький і Коломенський, доручив мені від імені С вя
щенного Синоду і від нього особисто щиро поздоровити Вас з цією 
славетною датою.

Церковне возз’єднання, яке справедливо можна назвати воскре
сінням П равослав’я на ваших споконвіку православних землях, свят- 
кується нами в ті дні, коли в наших храмах лунають пасхальні співи, 
які прославляють Воскреслого Христа —̂ Главу Церкви. К ілька днів 
тому народи нашої країни відзначали День Перемоги над фашизмом, 
що був загарбав багато європейських країн. О держ ана радянським 
народом перемога створила сприятливі умови для церковного возз’єд
нання греко-католиків. Воно стало можливим тому, що лише після 
звільнення західних областей України мож на було покінчити з Брест
ською унією 1596 р., насильно нав’язаною нашим предкам, українцям 
і білорусам,—; однокровним братам російського народу.

В наші дні навряд чи знайдеться освічена людина, обізнана з істо 
рією нашої країни, яка б не розуміла справжньої мети унії. З ам ість
10



церковної єдності унія завжди несла з собою роз’єднання, ворожнечу 
й ненависть. Вона пригнічувала церковну та національну самосвідо
мість і була знаряддям гноблення нашого народу. Унія — не Боже ді
ло. Вона була насильством над християнською совістю і служила не 
єдності віри, а єдності зовнішньої організації і влади Римської Церкви. 
Історія засудила унію як шлях до єднання церков.

Скасування унії стало одною з передумов можливості розвитку 
відносин між Православною і Римсько-Католнцькою Церквами. Еку
менічний діалог на рівних правах відбувається перш за все в прак
тичному співробітництві, в служінні сучасному людству і справі миру 
між народами.

Хоч остаточна ліквідація Брестської унії сталася 25 років тому, 
але боротьба за православну віру то сильніше, то слабше тривала 
перед тим 350 років. Православна свідомість серед уніатів ніколи не 
зникала. Відірвані насильством від єдинокровного і єдиновірного на
роду, паші прадіди використовували всі сприятливі можливості в своїй 
історії для повернення до православної віри. Про це свідчить перехід 
греко-католицьких парафій у Галичині до Православної Руської Церк
ви в 1914— 1915 рр.; про це також говорить православний рух на Лем- 
ківщині в 1929— 1939 рр.

Повернення за ухвалою Львівського Собору 1946 р. до лона Мате- 
рі-Церкви, відірваних від неї чад Галичини і остаточне припинення 
існування Брестської унії — це значна історична подія. Львівський Со
бор має важливе значення. Він виявив волю греко-католицького духо
венства і мирян повернутися до православної вірн своїх праотців. До-

Літургія в соборі св.-Юра у Львові, 16 травня 1971 року.
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сить згадати, що вже до початку Львівського Собору подали особисті 
заяви 997 священиків, тобто 78 процентів духовенства виявили б а ж а н 
ня вийти з унії і возз’єднатися з Православною  Церквою.

Даремно деякі українські католики за рубежем твердять, ніби 
Львівський Собор 1946 р. не мав права на скасування Брестської унії. 
Та хіба могло щось стати на перешкоді християнській свободі?! Н аво 
дячи тінь на Львівський Собор, вони не мають на увазі ні піклування 
про церковний мир, ні прагнення в дусі християнської любові допома
гати розвиткові екуменічних відносин між Православною  і Римсько- 
католицькою Церквами. В них виявляється лише сліпе баж ання поно
вити унію, яка — це всім добре відомо—протягом усієї своєї історії 
ширила незгоду серед віруючих людей і сіяла ворожнечу між  братніми 
слов’янськими народами.

Святкуючи 25-ту річницю возз’єднання галицьких греко-католи
ків, не можна не згадати тих, хто віддав усі свої сили, а дехто і ж и т
тя, за церковну єдність. Ц е найперше — протопресвітер Гавриїл  Ко- 
стельник і його сподвижники — преосвященний Антоній (Пельвецький) 
і преосвященний М ихаїл (М ельник). Вічна пам ’ять і протоієрею Євгену 
Королю, прот. М аріану Лабенському, прот. Леоніду Щирбі, прот. Ку- 
ницькому та іншим, які постраж дали за святе діло возз’єднання і в ід
дали за нього своє життя. Лише у Львівській єпархії ворогами церков
ного возз’єднання і дружби між українським і російським народами- 
братами було вбито понад ЗО священиків.

З почуттям вдячності ми шануємо п ам ’ять Святішого П атріарха 
Алексія, який до останніх днів свого первосвятительського служіння 
виявляв батьківське піклування про своїх духовних чад, колишніх гре
ко-католиків; високопреосвященнішого їоана, митрополита Київського 
і Галицького, Екзарха  України, який від імені Московської П атріархії  
прийняв у  лоно Руської Православної Церкви галицьких греко-като
ликів; а також і першого Львівського архієпіскопа М акарія, який 
багато зробив для справи укріплення православ’я на Західній  Україні. 
Глибокої вдячності заслуговують і ті архіпастирі, пастирі й побожні 
миряни, які сам овіддано  труд или ся ,  щ об в о з з ’єднати  л ю б о в ’ю тих, що 
були зідторгнені насильством.

З а  25 років архіпастирями і пастирями багато зроблено для подо
лання наслідків унії та зміцнення православної самосвідомості. Н а 
церковній ниві в колишніх греко-католицьких єпархіях трудиться б ага 
то священиків, які закінчили наші православні духовні семінарії та 
духовні академії і виховані в дусі відданості православ’ю й Батьк ів
щині. Однак, не можна забувати, що за 350 років унія залиш ила пев
ний слід як  у церковній свідомості, так  і в обрядах. Архіпастирям 
і пастирям треба і надалі вживати обачних зусиль для подолання на
слідків унії, уважно ставлячись до місцевих церковних звичаїв і обря
дів, які не суперчать суті православного віровчення.

Вже 25 років ми становимо одно ціле, одну православну сім’ю. 
Наше торжество — це радість М атері-Церкви, це доказ нашої церков
ної єдності. Ми дякуємо Промислу Божому за відновлення нашої цер
ковної єдності і благаємо Господа, щоб Він зберігав нас в однодум
ності і одностайності. Згадуючи тяж ке минуле Церкви в П івденно-За
хідній Русі, ми не хочемо, щоб воно повторилося.

В роки Великої Вітчизняної війни наш народ виніс багато важких 
випробувань і знає ціну миру. Тому Руська П равославна Церква, звер
шуючи своє спасенне служіння, ведучи вірних своїх у Царство Б ож е 
й вічне життя, вваж ає  своїм священним обов’язком разом із своїм 
народом і з усіма людьми доброї волі вносити свій посильний вклад  
у справу збереження миру на землі.

Перше ніж відкрити урочистий акт, я маю честь оголосити послан
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ня П атріаршого Місцеблюстителя Високопреосвященнішого Пимена, 
Митрополита Крутицького і Коломенського з нагоди святкування 
25-річчя возз’єднання греко-католиків західних областей України з 
Руською Православною Церквою.

С Л О В О  Е К З А Р Х А  У К Р А Ї Н И ,
М ИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО  І ГАЛИЦЬКОГО ФІЛАРЕТА 

У СОБО РІ СВ. ЮРА ПІСЛЯ БО Ж ЕСТВЕН Н ОЇ Л ІТ У РГІЇ 
У Н ЕД ІЛ Ю , 16 ТРАВНЯ 1971 РОКУ .

Преосвященні архіпастирі, всечесні отчі, 
дорогі браття і сестри!

У цей радісний день, коли разом з нами Руська Православна 
Ц ерква урочисто святкує 25-річчя возз’єднання греко-католиків зах ід 
них областей України з М атір’ю Православною Руською Церквою на 
Л ьвівському Соборі 1946 року, щиро вітаю вас словами: Христос 
Воскрес! Н аш е церковне торжество мимоволі нагадує нам празник, 
що називається «Торжеством, православ’я», встановлений Церквою в 
IX ст. на згадку про остаточну перемогу православ’я над єресями.

Н аш е святкування припало на час підготовки до. Цоміснйго Собо
ру Руської Православної Церкви, в якому вперше віз'ймуть^учість архі
пастирі, представники кліру і мирян колишньої греко-католицької 
Ц еркви. Помісний Собор має обрати П атріарха М о с к о в с ь ^ ’О і всієї 
Русі на місце покійного Святішого Патріарха Алексія, який виявляв 
багато батьківської любові й піклування про впорядкування ‘церков
ного життя в західних єпархіях Українського Екзархату.

Вже 25 років ми разом з вами живемо о дною ' Церковною сім’єю 
під духовним керівництвом П атріарха Московського і рсієї Русі. Зник
л и  ворожнеча й ненависть, яку протягом багатьох віків сіяла унія. 
Вона вносила розбрат у церковне і національне життя наших предків. 
Але завдяки перемозі Радянського народу в Великій Вітчизняній війні 
1941—45 рр.. український народ Галичини звільнився від іноземного 
ярма і повернувся в сім’ю братніх народів нашої Радянської Вітчизни. 
З а  цих сприятливих умов західноукраїнські греко-католики, на Львів
ському Соборі 1946 р. вирішили назавж ди покінчити з унією і повер
нутися до віри святого князя Володимира, православної віри своїх 
предків.

Святий рівноапостольний князь Володимир після хрещення наших 
предків благав  Господа зглянутися на новопросвічених людей і «утвер
дити їх віру праву», тобто православну. Цю молитву його почув Гос
подь,— віра Христова утвердилася в Києві та по всій нашій країні 
і донині залишається в нашій Церкві вірою православною. Священний 
обов’язок кожного з нас—берегти її як  великий дар Божий, без будь- 
якої зміни або відхилення від неї.

У прощальній бесіді з учєниками Своїми Ісус Христос сказав: 
«З того і знатимуть усі, що ви Мої ученики коли матимете любов між 
собою» (Ін. 13, 35). І в первосвященицькій молитві Своїй Господь 
благав  не про те, щоб Його учення розповсюдилося по всьому світові, 
не про те, щоб Його іменем творилося якнайбільше чудес і не про 
щось подібне, а про те, щоб віруючі в Ім ’я Його подолали в собі бра- 
тоненависницькі почуття і за  допомогою взаємної любові з ’єдналися 
в єдину Бож у сім’ю.

Церковна єдність — велика справа. Церковне возз'єднання наше — 
це не тільки повернення до побожної віри праотців і єднання в П ра
вославній Церкві. В озз’єднання — це торжество християнської любові 
і миру. Ось чому, духовно радіючи, ми урочисто святкуємо 25-річний 
ювілей нашої церковної єдності.

ІЗ.



У ці святі хвилини нашого великого празника перед усіма учасни
ками церковного торжества ми хочемо віддати належне як покійним, 
так і нині живим боголюбивим нашим співбратам — архіпастирям, все- 
чесним пастирям і побожним мирянам, які потрудилися в справі воз
з’єднання греко-католиків з Матір’ю — Руською Церквою. Вдячні на
щадки і історія ніколи не забудуть священної події повернення д о  
прадідівської православної віри церковних чад Галичини.

Зустріч владики Екзарха в соборі св.-Ю ра в день урочистих торжеств з нагоди 
двадцятип'ятиріччя возз’єднання греко-католицької Церкви з Руською Православною

Церквою.

Патріарший Місцеблюститель Високопреосвященнішин Пимен* 
Митрополит Крутицький і Коломенський доручив мені від імені Свя
щенного Синоду нашої Церкви і від його імені поздоровити Вас, пре
освященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, улюблені браття і сестри, 
та оголосити його послання.

Й ого Високопреосвященству 
Патріаршому Місцеб.ностит елю  
Високопреосвящ енніш ому П имену, 
Митрополиту Крутицькому і Коломенськоміг 
і Священному Синоду.

Зібравшись в місті Львові з нагоди радісного ювілею двадцятип’ятиріччя воз
з ’єднання Греко-католицької Церкви з Руською Православною Церквою, архієреї, 
клір і миряни підносять до Господа Бога молитви за збереження на вічні часи нашої 
церковної єдності в союзі миру й любові під омофором П атріарха Московського 
і всієї Русі.

Бажаємо Вашому Високопреосвященству і всім членам Священного Синоду 
доброго здоров'я, довгих років життя для служіння Руській Православній Церкві 
й Батьківщині.

Учасники ювілейних торжеств:

Екзарх України, митрополит Філарет, 
архієпіскоп Иосиф. архієпіскоп Даміан, 
архієпіскоп Нико.іай. епіскоп Феодосій, 
епіскоп Володимир, епіскоп Феодосій, 
духовенство і миряни.
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З Н А М Е Н Н И Й  Ю В І Л Е Й  Ц Е Р К О В Н О Ї  Є Д Н О С Т І

Церковне возз’єднання — це перемога християнського миру й любові. Пильно 
вдивляючись у минулі двадцять п 'ять ровів благодіяння Божого в церковному житті 
наших західноукраїнських єпархій і реально оцінюючи нашу церковну дійсність, 
переконуєшся, ідо справді тільки в братньому єднанні торжествує мир Христовий 
і множиться євангельська любов.

Протягам довгих і тяж ких років історичної недолі не івмирала православна 
свідомість нашого побожного народу на західних землях України, силою відірва
ного від однокровного і одновірного рідного народу. .Повернення до віри святого 
рівноапостольного Володимира та  ліквідація Брестської увії на Львівському церков
ному соборі 1946 року — дійсно видатна історична подія. Розрізнених вона згурту
вала в одну церковну і національну сім’ю. Вона створила також  можливість екуме
нічного діалогу й співробітництва між Руською Православною та Римсько-като
лицькою Церквами, бо ж  ніяка силувана унія або прозелітизм, тобто намагання 
всіма засобами перетягувати до себе іновірців, ніколи не сприяла міжцерковному 
співробітництву й поєднанню Церков.

15— 16 травня цього .року у Л ьвові урочисто відзначався двадцятип’ятирічний 
ювілей возз’єднання західноукраїнських греко-католиків з М атір’ю — Православною 
Руською Церквою. Дні, коли П равославна Церква ще радісно святкує Христове 
Воскресення і прославляє Переможця гріха й смерті, були найбільш відповідними 
д л я  відзначення цього ювілею, на якому спочиває торжество заповіді Воскреслого 
Х риста— еда всі єдино будут!».

Ю вілейне свято очолював високопреосвященний Філарет, митрополит Київський 
і Галицький, Екзарх України. Учасниками празника були: архієпіскоп Івано-Фран
ківський і Коломийський Иосиф, архієпіскоп Волинський і Ровенський Даміан, архі
єпіскоп Львівський і Тернопільський Николай, епіскоп Чернівецький і Буковинський 
Феодосій, епіскоп Чернігівський і Ніжинський Володимир, епіскоп Полтавський 
і Кременчуцький Феодосій, благочинні Львівсько-Тернопільської та  інших сусідніх 
єпархій, духовенство й миряни, серед них учасники вікопомното Львівського церков
ного собору 1946 року.

15 травня вранці архієпіскоп Львівський і Тернопільський Николай вітав усіх 
учасників празника в архієрейській палаті, де відбувався урочистий ювілейний акт.

У залі засідань тричі проспівали великоднє «Христос воскресе» і Екзарх України 
митрополит Філарет відкрив урочисте святкування ювілею, давши коротку історичну 
оцінку унії та Львівському соборові, на якому було покладено кінець Брестської 
унії. «Львівський собор, говорив Екзарх, має надзвичайно велике значення. Він 
виявив непохитну волю греко-католицького духовенства і мирян вернутися до право
славної віри своїх побожних предків, скасувати унію й возз’єднатися з Православ
ною Руською». Екзарх тепло вшанував пам’ять тих, хто віддав свої сили, а дехто 
й ж иття, за ■оправу церковної єдності віруючого українського народу. Закінчуючи 
своє слово, митрополит Філарет передав усім поздоровлення Патріаршого Місце- 
блюстителя Вйсокопреоовященного Митрополита Пимена і оголосив послання архі
пастирям, духовенству і всім вірним західноукраїнських єпархій з нагоди двадцяти
п ’ятиріччя возз’єднання греко-католиків західних областей України з Руською П ра
вославною Церквою.

З доповідями про церковно-історичне значення Львівського собору і про два
дцять п ’ять років П равослав’я у возз’єднаних західно-українських єпархіях висту
пили архієпіскоп Львівський і Тернопільський Николай та архієпіскоп Івано-Фран
ківський і Коломийський Иосиф.

Потім від духовенства Львівсько-Тернопільської єпархії доповідь на тему «Мир 
і Руська Православна Церква» зробив прот. К. Дворянський, а від мирян святкове 

слово виголосив В. В. Сваричевський (доповіді будуть надруковані в нашому ж урналі).
Н а урочистому акті були оголошені численні привітальні телеграми від ієрархів, 

пастирів і мирян з єпархій Українського Екзархату та інших єпархій Руської Право
славної Церкви. Учасники торжества послали телеграми Місцеблюстителю П атріар
шого престолу Високопреосвященному Митрополитові Пимену, Голові Ради в справах 
релігій при Раді Міністрів С РСР В. О. Куроєдову та Уповноваженому Ради в спра
вах релігій при Раді Міністрів С РСР по У РС Р К. 3 . Литвину. Урочисте ювілейне 
засідання було завершене прикінцевим словом Екзарха України митрополита Філа- 
рета і молитвою «Ангел вопіяніе», Після акту в хрестовій церкві 'архієрейського дому 
учаоники торжества відправили заупокійну літію по блаженноспочилому Святішому 
П атріархові Алексію.

Увечері того ж дня о 18 годині високопреосвященний Екзарх України, архієреї 
та духовенство «со славою» перейшли з архієрейської палати в собор св. Юра, де 
була відслужена урочиста всеношна. На утрені після Євангелія була відправлена 
заупокійна літія по спочилих архієреях, ієреях і мирянах, учасниках Львівського 
собору, який відбувався в цьому кафедральному храмі.

16 травня, неділя. Об 11 годині в соборі почалася урочиста відправа Божест
венної літургії. На Службу Бож у знову «со славою» прямували до собору архієреї
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та духовенство. Пр*і вході до храму внсокопреосвященного Екзарха зустрінув ста
роста з хлібом-сіллю, а парафіяни з квітами. В соборі привітальне слово виголосив 
настоятель, митрофорний протоієрей І. Король. Після читання Євангелія на літургії 
проповідь на ювілейну тему, з благословення митрополита Ф іларета, виголосив прот. 
В. Політило. Цієї неділі по всіх парафіяльних церквах возз'єднаних єпархій відправ
лялися святкові богосл'ж іння й подячні молебні з проповідями про 25-річчя воз
з'єднання духовенства вір:іих цих єпархій з .М атір'ю — Православною Руською 
Церквою.

Львівський Собор 1946 р. в соборі св.-Ю ра.

В соборі св.-Юра чудово співали на літургії хор і люди. Виконувалися старо
давні православні наспіви і твори нових православних церковних композиторів, які 
відзначаються загальновизнаною красою та молнтовністю церковного мистецтва.

Після літургії Екзарх України звернувся до численних богомольців з привіталь
ним словом, передав усім святкове благословення Місиеблюститоля Патріаршого пре
столу Митрополита Пнмена і оголосив його привітальне послання. Архієпіскоп Ни- 
колай у своєму слові дякував Екзархові і архієреям та всім учасникам урочистого 
ювілейного свята за молитви і участь у празнику. Митрополит Філарет закликав 
на всіх моляших Боже благословення, побажав духовенству і вірним у мирі та 
однодумності непохитно сповідувати православну віру своїх побожних предків, бути 
відданими дітьми святої Православної Церкви і рідної Батьківщини.

Потім під святковий переспів дзвонів відбувся традиційний урочистий обхід ї  
процесією навколо собору. Архієреї навпереміну читали Євангелія з чотирьох сторін 
собору, а митрополит Філарет окропляв богомольців святою водою. Велична архі
тектура соборного храму, численні мистецьки вишивані церковні корогви, величний 
.о ’гм духовенства і архієреїв, безліч віруючого народу, радісні великодні співи, лас
каве сонце,— все це зливалося в спільному гімні єдиному Богові. Який дарує нам 
гвяту радість віри, церковного єднання та спільної молитви!

Церковна процесія, обійшовши довкола собору, попрямувала до архієрейського, 
дому. На порозі палати соборні парафіяни й парафіянки піднесли високопреосвя- 
шенному Екзархові та всім архієреям троянди. Соборне подвір'я заповнили бого
мольці. З  балкону палати, куди вийшли архієреї й духовснсгзо, митрополит Філарет 
кропить святою водою людей і христосується з ними. Тисячоусте голосне «Воістину 
іоскрес!» лунає над подвір'ям. Люди ще довго не розходяться, чути святкові пас
хальні співи.

На закінчення ювілеішого свята архієпіскоп Львівський і Тернопільський Іїнколай 
злаш туваз у своїй резиденції прийом на чесгь учасників торжества. На прийомі 
з  промовами виступали архієпіскоп Николай, митрополит Філарет. Екзарх України, 
учасники Львівського собору 1946 року. В усіх промовах лунав однії мотив — тор
жество православної віри, церковної єдності, християнської любові!

Нехай благословить милосердий Господь Святу Православну Руську Церкву 
і всіх, хто вернувся й перебуває в її материнських обіймах, вічною однодумністю, 
миром і всяким добром!

В О Л О Д И М И Р ,
епіскоп Чернігівський і Ніжинський.
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З Ж И Т Т Я  Є П А Р Х І Й

Відправи Екзарха. 2 травня, неділя 3-гя по Велихохчі, святих жон-уироносиць. 
Всеношну високопреосвященніший Екзарх України відправляв у Володнмпрському 
кафедральному соборі, а літургію — в київській Покровській церкві на Соломениі. 
Увечері того ж дня читав акафіст Воскресенню Христовому в кафедральному соборі.

9 травня, неділя 4-та по Великодні. Всеношну н Божественну літургію митро
полит Філарет правив у Володямирському кафедральному соборі і звечері читаз 
чкафіст Воскресенню Христовому.

14 травня, пам 'ять священномученика М акарія, митрополита Кнївськ :о. Напе
редодні всеношну і в день празннка Божественну літургію Екзарх України, у спів- 
служінні преосвященного Володимира, епіскопа Чернігівського і Ніжинського та 
преосвященного Саввн. епіскопа Переяслав-Хмельницького й численного іму духо
венства, відправляв у Володнмпрському кафедральному соборі, де спочивають мош! 
святителя.

Божественна літургія у св-Володнмпрському соборі в день пам 'яті ешмч. \\акар ія . 
Зліва направо: преоевмш. Савва, еп. Переяслав-Хмельннцькнй, митрополит Філарет 

Екзарх України, преосвяш. Володимир, еп. Чернігівський і Ніжинський.

!(і травня, неділя 5-та по Великодні. Всеношну н Божественну літургію високо- 
преосвященнішнй митрополит Філарет, Екзарх України, відправляв у сз.-Юрському 
кафедральному соборі м. Львова у співслужінні внсокопреосвященних — Иосифа. 
архіепіскопа Івано-Франківського й Коломийського, Д аміана, ар.хієпіскопа Волин
ського й Ровенського. Николая, архіепіскопа Львівського й Тернопільського та пре
освященних — Феодосія, епіскопа Чернівецького й Буковинського, Володимира, епіско
па Чернігівського й Ніжинського та Феодосія, епіскопа Полтавського й Кременчу
цького і великого собору духовенства західноукраїнських єпархій.

Після Божественної літургії, з нагоди святкування 25-річчя возз'єднання гали
цьких греко-католиків з Руською Православною Церквою був відправлений подячний 
молебень з прецесійним обходженням довкола собору.

22 травня, перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. Всеношну з чи
ганням акафіста святителю Миколаю Екзарх України правив у Володнмпрському 
кафедральному соборі, а Божественну літургію — в .Миколаївському соборі Покроз- 
ського монастиря.

23 травня, неділя (і-та по Великодні. Всеношну й Божественну літургію знеоьо- 
преосвященпнй Філарет правив у Володимирському кафедральному соборі.

На всіх відправах Екзарх України виголошував повчання і благословляв бого
мольців.
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Канадські патріарші парафії. У березні цього року преосвященний М акарій, 
епіскоп Уманський, керуючий патріаршими парафіями в Канаді відвідував ї  відправ
ляв богослужіння в православних храмах провінції Альберта.

У вівторок 3-го тижня Великого посту він служив літургію Преждеосвященних 
Д арів у Вознесенській церкві селища Калмар.

У середу того ж тижня, 17 березня, епіскоп М акарій відправив літургію П реж де
освященних Д арів у церкві Р іздва Богородиці в селищі Ніску.

18 березня, в день прославляння ікони Б ож ої М атері, найменованої «Виховання», 
літургія Преждеосвященних Д арів  була відправлена архієрейським чином у св.-Трої
цькому храмі селища Торсбей.

У день пам’яті святих 42 мучеників Амморейеьких, 19 березня, преосвященний 
Макарій відправляв літургію Преждеосвященних Д арів  у св.-Троїцькій церкві сели
ща Смокі Лейк.

21 березня, в неділю Середохресну, епіскоп Уманський М акарій відправляв 
літургію св. Василія Великого в кафедральному соборі св. великомучениці Варвари 
в місті Едмонтоні. Н а літургії, виконуючи ухвалу Священного Синоду Руської П ра
вославної Церкви, владика поставив клірика патріарших парафій у К анаді ігумена 
Гермогена (Черкащина) в сан архімандрита, а ієромонаха Димитрія (Щ ура)—в сан 
ігумена. Нагороджені щиро дякували МатеріТДерквї за високу оцінку їхньої місіо
нерської праці.

У середу 4-го тижня Великого посту епіскоп М акарій -правив літургію П реж де
освященних Д арів у церкві св. Іоана Хрестителя в селищі Чіпман.

25. березня владика відправив літургію Преждеосвященних Д арів  у Петропав- 
лівській церкві селища Бонівілл, де його особливо тепло зустрічали парафіяни.

У п’ятницю 4-го тижня посту архіпастир єднався в молитві з паствою на літур
гії Преждеосвященних Д арів у св.-Іллінській церкві селища Пакан. Відправа тут 
відбулася, хоч надворі лютував сильний сніговій.

ЗО березня, в день пам’яті преподобного Алексія, чоловіка Божого, преосвящен
ний М акарій служив літургію Преждеосвященних Д арів  у церкві св. Іоана Хрести
теля в місті Вегревілл.

У середу 5-го тижня посту, 31 березня, владика правив літургію П реждеосвя
щенних Д арів у церкві св. Апостола Якова в селищі Мовдері.

В день прославляння ікони Б ож ої М атері «Умиленіє», 1 квітня, епіскоп М акарій 
відправляв літургію Преждеосвященних Д арів  у храмі Апостолів Петра і П авла 
в селищі Редвотер.

На всіх богослужіннях преосвященний М акарій виголошував повчання, причащав 
богомольців і благословляв парафіян, вірних дітей Руської П равославної Церкви.

Середньоєвропейський Екзархат. Д о празника Святої Пасхи П равославна Ц ерква 
готує своїх дітей сорокаденним постом з його глибоко повчальними відправами. По 
всіх храмах Руської П равославної Церкви свято дотримується здавна складений 
устав великопостових служб. Пильнують його і в Середньоєвропейському Екзархаті, 
покликаному духовно доглядати православних християн, розпорошених по Середній 
Європі.

Високопреосвященний Екзарх постійно перебуває в м. Берліні, де є чотири 
православних храми Московського П атріархату і серед них св.-Восиресенський кафе
дральний собор у Західному Берліні. Тут владика регулярно відправляє у всі неділі 
й святкові дні.

Ось, після овіяних духом покаяння днів Великого посту, настав довгожданий 
празник Світлого Христового Воскресення! Архієпіскоп Леонтій святкував Великдень 
на німецькій землі вперше.

У великодню ніч д о  собору збирається багато віруючих людей. Крім православ
них, на пасхальну відправу приходять побожні люди інших віросповідань.

У церкві напівтемно. Починається полунощниця. Востаннє цього року співаються 
ірмоси Великої Суботи. І хоч смутком ще повні тропарі канону на цій відправі, але 
серце вже в трепетному чеканні радісних піснеспівів. «Восгану бо і прославлюся» — 
лунають слава 9-ої пісні канону, і в цей час священик переносить Плащаницю на 
престол.

Незабаром з вівтаря чути тихий, немов з далекого неба, спів: «Воскресеніє Твоє, 
Христе Спасе...». Потім він лунає чимдуж головніше й голосніше. Нарешті відчи
няються святі врата і з  в івтаря виходить високопреосященний Леонтій з духовен
ством, усі в світлих ризах. Починається хресний обхід навколо собору. З  радісним 
розлунням церковних дзвонів поєднується й розноситься довкола спів духовенства 
і хору. Всі, хто проходять і проїж дж аю ть, зупиняються, щоб подивитися, як право
славні святкують Пасху.

Щ е задовго до Великодня в соборі часто лунали телефонні дзвінки з одним 
і тим самим запитанням: коли і в який час відбуватиметься великодня відправа. 
Дзвонили і з інших міст: розсіяні всюди православні люди питалися про час бого
служінь на Великдень, щоб у цю святу ніч неодмінно приїхати й помолитися в соборі.

Ось процесія наближається до зачинених вхідних дверей храму. Частіш і частіш
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очі засліплюють фотоспалахи: багато хто хочуть зафіксувати цей урочистий момент, 
щоб ще раз колись відновити його у своїй пам’яті.

Ми, православні, часто забуваємо, або, призвичаївшись, просто не звертаємо на
лежної уваги на незрівнянну великодню красу наших богослужінь. Воістину наше 
богослужіння — найбільш урочисте, найбільш одухотворене й повчальне.

Готуючи нас до празника Пасхи, Свята Ц ерква відображ ала перед нашим ду
ховним поглядом усе життя й страж дання Господа нашого Ісуса Христа. Протягом 
семи тижнів посту ми переглядали й наше власне ж иття, бачили його початок 
і кінець. А сьогодні радісно співаємо про перемогу Христа над смертю й тліном, 
бо «Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ!..». Як щиро й радісно 
сприймає великодній тропар побожне серце православного християнина! Як гучно 
лунає в соборі у відповідь на великодній виголос Екзарха — «Христос воскресе!»—■ 
багатоусте, однодушне «Воістину воскресе!» численних богомольців. Ц ієї святої ночі 
багато разів повторювалися в соборі ці дорогі для православного серця слова сло
в’янською, грецькою, латинською, німецькою мовами.

Слід зазначити, що паства соборної парафії за національним складом різно
манітна. Основне ядро її  становлять росіяни, але немало в ній і українців. Дехто 
з парафіян уж е майже забули свою мову, але всі вони пишаються своїм походжен
ням, свято зберігають п ам ’ять п,ро свою Батьківщину. Досить багато в нас і право
славних німців, деякі з них належ ать до церковного кліру, інші співають у хорі, 
беруть активну участь у парафіяльному житті. Приходять на молитву до собору 
і православні люди інших національностей: греки, болгари, серби, араби, американці.

Н'емало наших парафіян побувало на Батьківщині з групами паломників або 
чули від тих, що побували на рідній землі, про життя Руської Православної Церкви, 
читали в «Ж урналі Московської П атріархії», «Православному віснику» та місцевому 
ж урналі — «Голос П равослав’я». І дуж е часто, особливо від літніх людей, дово
диться чути, як туж ать за рідним краєм наші парафіяни!..

Але в цю пасхальну ніч іншими настроями повна православна душ а. Всіх поєд
нує спільна молитва, і в чистій великодній радості всі, якби одночасно з усіма дітьми 
Руської П равославної Церкви, у відповідь на оголошене наприкінці заутрені пасхаль
не послання Патріаршого Місцеблюстителя та його привітання — «Христос воскре
се !» — голосно відповідають — «Воістину воскресе!».

Після літургії владика Екзарх усіх привітав із Світлим празником і під час 
христосування дарував парафіянам та всім присутнім у соборі іновірцям пасхальне 
яйце.

Престол у кафедральному соборі освячено на честь Воскресення Христового. 
Оскільки другий і третій день свят—робочі дні, святкування престольіного празника, 
за  місцевим звичаєм, переноситься на неділю Антипасхи. Н а святковий молебень 
у собор прибуло все міське духовенство. Після святкового хресного обходу та устав
ного многоліття високопреосвященний Леонтій привітав усіх богомольців з празни
ком і подав усім архіпастирське благословення. Потім відбулася традиційна братська 
трапеза.

Так, далеко від Батьківщини, радісно і урочисто проминули для духовенства 
і вірних Руської П равославної Церкви пасхальні дні.

Волинсько-Ровенська єпархія. Н а третій день св. Пасхи, 20-го квітня ц. р., до 
старовинного жіночого монастиря в м. Корці прибув високопреосвященний Даміан, 
архієпіскоп Волинський і Ровенський. Н а спільну молитву з  архіпастирем зійшлося 
багато богомольців. У визначений час радісно озвалися монастирські дзвони, спові
щаючи про приїзд владики. При вході в  храм архіепіскопа івітає настоятелька ігуменя 
Н аталія з сестрами. Вона висловлює велику радість насельниць обителі й богомоль
ців з нагоди завітання владики, просить його помолитися за обитель, за мир у світі, 
за благословення Б ож е для всіх людей.

При співі священних пасхальних пісень архіпастир входить у прикрашену, пере
повнену богомольцями церкву. Тут владику Д ам іаяа  зустрічає духовенство і прот. 
Василій Смоляр, священик монастиря, вітає його радісним «Христос воскрес!». На 
урочистій архієрейській Службі Бож ій добре співали два монастирські хори. Всі 
люди з молитовним захопленням співали «Вірую» і «Отче наш».

По закінченні відправи владика звернувся до богомольців з архіпастирським 
повчанням. Він говорив про радість Воскресення Христового для всіх християн. 
Господь наш після Свого воскресення вітав мироносиць словом «Радуйтеся!». І цю 
радість св. апостоли оповістили всьому світові. І тепер усі люди мають змогу жити 
цією радіст’ю, умножаючи ї ї  своїм ж иттям, християнськими чеснотами, передавати 
з покоління в покоління.

Віруючі з глибокою зосередженістю вислухали повчальне слово архіпастиря. 
П ісля обходу навколо церкви і благословення владики вони розходились додому 
втішені молитвою, повчанням і архієрейським благословенням.

М укачівська єпархія. 19 квітня ц. р., на другий день Світлого Христового Вос
кресення, стародавній св.-Воздвиженський собор в м. Ужгороді переповнили бого
мольці. Православні люди міста прийшли помолитися із своїм архіпастирем, високо- 
преосвященним архієпіскопом Григорієм.
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Тепло й радісно зустрічали його парафіяни, а настоятель собору протоієрей 
о. Димитрій Щ ека сказав привітальне слово. Божественну літургію з владикою 
відправляли, крім настоятеля собору, митрофорний протоієрей о. Велемир Дунда, 
протоієрей о. Георгій Кадар і протоієрей о. Димитрій Сливка, а також  прибулі 
з архієпіскопом протоієреї о. Миколай Л огойда і о. Феодор Чеховський.

Після читання Євангелія проповідував о. В. Д унда, а по заамвонній молитві 
архієпіскоп Григорій у повчальному слові з ’ясував велике значення Христового Вос
кресення, підкресливши обов’язок християнина молитвою, трудом і всім життям 
своїм допомагати справі зміцнення миру на землі.

На закінчення о. протодиякон В. Садварі проголосив святкове многоліття П ат
ріаршому Місцеблюстителю, Екзархові всієї України, Мукачівському і Ужгородському 
архієпїскопу Григорію, настоятелю й парафіянам собору.

При виході владики з храму віруючі один перед одним поспішали одержати 
архієрейське благословення.

Сумська єпархія. Неділя 3-тя після Пасхи, святих жон-мироносиць. Преосвя
щенний Володимир, епіскоп Чернігівський і Ніжинський, керуючий Сумською єпар
хією, всеношну правив у Преображенському кафедральному соборі.

Божественну літургію владика служив у св.-Воскресенській церкві м. Лебедина, 
де настоятелем прот. Леонід Полушкин. У Сумській єпархії це єдина церква, освя
чена на честь Христового Воскресення. Храм у чудовому стані, хоч йому вже понад 
триста років. Н а церковному цвинтарі, під переспів дзвонів, архіпастиря зустрічали 
з процесією, хор співав «Ангел вопіяше», церковний староста підніс хліб-сіль.

У церкві преосвященного вітав о. настоятель. Пригадавши коротко історію хра
му, вій просив піднести молитви за всіх людей, щоб усюди панували мир і любоз. 
Єпіскоп Володимир, відповідаючи, висловив радість молитовного спілкування з п ара
фіянами церкви на честь Воскресення Христового в той час, коли ще триває прасшик 
Господньої Пасхи. Відправа йшла чинно й молитовно, співав місцевий хор. Після 
Євангелія преосвященний проповідував про радість Воскресення Христового і про 
жон-мироносиць, які першими почули про цю радість і служили потім Євангелії* 
Христовому і людям.

По закінченні літургії о. настоятель від імені всіх богомольців дякував архі
пастиреві за молитви й повчання, підніс йому ікону святителя Феодосія Чернігів
ського, а церковна рада — великодній хліб. Владика взаємно подякував усім за 
спільні молитви, привітав усіх із святом і побаж ав, щоб Господь подав усім мир, 
згоду, любов і вічну радість, а потім благословляв молящих.

Увечері преосвященний Володимир відправляв у кафедральному соборі утреню. 
Після шостої пісні канону він читав акафіст Воскресенню Христовому, складений 
Патріархом Сергієм, і по закінченні відправи благословляв богомольців..

Харківська єпархія. Празник Світлого Христового Воскресення завж ди приносить 
православному серцю особливо радісні переживання. Благодатні настрої Великодня 
цього року харківська паства поділяла із своїм архіпастирем, високопреосвященннм 
Никодимом.

Ще лунали в свідомості богомольців священні піснеспіви великодньої заутрені 
й Божественної літургії, коли православні харків’яни знов зібралися у Благовіщ ен
ському кафедральному соборі на відправу урочистої вечерні першого дня Пасхи. 
щоб після молитви привітати свого архіпастиря з празником Світлого Христового 
Воскресення.

Архієпіскопа Никодима зустрічало все міське духовенство, очолюване секретарем 
Єпархіального управління, протоієреєм о. Миколаєм Кухаруком. У храмі на вели
коднє привітання архіпастиря священнослужителі й численні богомольці відповідали 
одностайним голосним «Воістину Воскресе»! Відправа проходила в радісному моли
товному піднесенні.

Воно ще зросло, коли після закінчення святкової вечерні прот. М. Кухарук 
сповістив молящим, що з ласки Бож ої цього Світлого першого дня Пасхи минуло 
50 років від дня народження високопреосвященного архієпіскопа Никодима і закли
кав усіх піднести разом з ним подячну молитву до Господа Бога. На урочистий 
великодній молебень з архіпастирем вийшло все духовенство міста, а потім відбу
лося урочисте вшанування дорого ювіляра.

Секретар Єпархіального управління прот. М. Кухарук, з нагоди радісного збігу 
з днем Пасхи п'ятдесятиліття архієпіскопа Никодима і другого ювіілею — двадцяти
п’ятиліттям священнослужіння його в Церкві Христовій, оголосів привітальний адрес 
владиці й висловив йому найкращі молитовні побажання від себе та від усього 
духовенстза Харківської єпархії.

Настоятель Благовіщенського собору прот. М. Дяченко сердечно поздоровив 
архієпіскопа Никодима від імені соборного духовенства, молитовно побажавши йому 
довголітнього і плодотворного служіння Православній Церкві, добру й справедливості. 
Від церковної ради й парафіян кафедрального храму ю віляра привітав ключар собо
ру о. П. Лапоногов. Останнім висловив свої добрі побажання регент архієрейського 
хору свящ. А. Цололо і хоо проспівав владиці «Многая літа».



Архієпіскоп Никодим, відповідаючи на поздоровлення, щиро дякував усім, хто 
прийшов помолитися з ним, а також  і тим, хто листовно привітав його з великим 
празником Святої Пасхи і днем його п’ятдесятиріччя. «Молитва пастви за свого 
пастиря —• це велика благодатна сила, — говорив владика.—Вона зміцнює й надихає 
пастиря в його відповідальному служінні Христовій Церкві, тобто народові Божому 
в його примиренні з Богом і між  собою. Крім того,— це ще й велика благодатна 
радість, бо Господь обіцяв Своїм послідовникам, що там, де два або три зберуться 
в ім ’я й ого , Він буде посеред них. Справді, що може бути більш відрадним і благо
датним у «сей нареченний і святий день», як невидима присутність серед нас Вос- 
креслого Христа заради .наших взаємних молитов за нас самих і за всіх людей, 
бо в день Свого преславного Воскресення Господь подав усьому людству духовне 
й  загальнобратерське умиротворення, сказавши апостолам: «Мир вам!». На закін
чення архієпіскоп Никодим закликав на всіх Бож е благословення.

Після відходу владики богомольці ще залишалися у храмі, благаючи в Пастире- 
начальника Христа всесильної допомоги й ого  для мирного святительствування свого 
архіпастиря, дякуючи Богові за таке радісне подвійне торжество.

Чернігівська єпархія. Неділя 4-та після Пасхи, про розслабленого. Преосвящен
ний епіскоп Чернігівський і Ніжинський Володимир відправляв Божественну літургію 
в церкві Різдва Богородиці в м. Мені, де настоятелем благочинний менського і щоір- 
■сівського округу прот. Феодор Цехмистренко.

Х оли дзвони оповістили про приїзд епіскопа, його зустрічали парафіяни з квіта
ми, староста церкви з хлібом-сіллю, а настоятель у храмі виголосив привітальне 
слово. Н а літургії архіпастир повчав на тему недільного євангелія. По закінченні 
літургії преосвященний Володимир відправив заупокійну літію по вождях і воїнах, 
які полягли на полях війни. Вітаючи богомольців з празником, він закликав ніколи 
не забувати у своїх молитвах тих, хто життя своє віддав за визволення Батьків
щини, хто ділом справдив слово Христове про найбільшу в світі любов, поклавши 
душ у свою за друїзів своїх... На закінчення епіскоп подав кожному архіпастирське 
■благословення і побаж ав, щоб ніколи не повторилася страшна трагедія війни, яка 
відібрала життя безлічі наших людей, розлила ріки сліз і крови, спричинила мораль
ну й матеріальну руїну.

В центрі міста преосвященний Володимир поклав квіти на братську могилу 
воїнів.

По дорозі владика відвідав церкву в с. Волосківцях, Менського району, де мав 
розмову з настоятелем, прот. М ихаїлом Янгелем і благословив віруючих.

Х Р О Н І К А

15 березня 1971 року епіскоп Тульський і Бєлевський Ювеналій, заступник голови 
Відділу зовнішних церковних зносин Московського П атріархату прийняв пастора 
Пресвітеріанської Церкви США. викладача М аккормікської богословської семінари 
в Чикаго, професора Бруса Рігонда.

25 березня 1971 року митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим, 
голова Відділу зовнішніх! церковних зносин Московського П атріархату і О. С. Буєв- 
ський, секретар Відділу, були присутні на прийомі, влаштованому Надзвичайним 
і Повноважним Послом Греції в С РСР п. Ангелосом Влахосом з нагоди національ
ного свята Греції — Дня Визволення.

28 березня 1971 року ректор Московської духовної академії епіскоп Дмитров- 
ський Філарет, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зносин Московського 
П атріархату, прийняв Надзвичайного й Повноважного^ Посла Великобританії в Швей
ц ар ії сера А. Росса з дружиною, коли вони відвідали того дня Тройце-Сергієву 
Л авр у  в Загорську.

5 квітня 1971 року митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим, голова 
в ідділу зовнішніх церковних зносин Московського П атріархату прийняв Надзвичай
ного й Повноважного Посла Венесуели в Радянському Союзі п, Р. Буррелі Рівас.

13 травня ц. р. Екзарх України, митрополит Київський і Галицький Філарет, 
прийняв перебуваючу в СРСР делегацію Християнсько-Демократичної Спілки (НДР) 
на чолі з п. Ульріхом Фаалем, членом Центрального правління ХДС. Під час роз
мови митрополит Філарет відповів на запитання членів делегації про життя й діяль
ність Руської П равославної Церкви. Після прийому гості були присутнії на відправі 
в  кафедральному Володимирському соборі м. Києва.
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П Р О П О В І Д І

Проповідь на неділю 4-ту по П’ятидесятниці 
(Мф. 8, 5— 13)

«Як ти увірував, нехай і буде тобі!» (Мф. 8, 13). От, дорогі браття 
і сестри, в чому зміст, уся привабність нашої віри. Як ми віруємо, так  
і буде нам!

І кого в Євангелії поставлено нам за приклад? Мудреця, правед
ника, пророка? Ні,—язичника, начальника римського війська. Він ні
чого не чув про Христа, не читав пророчих книг. Він не жив надіями 
на пришестя Месії, не знав, що в Особі Ісуса Хрнста справджуються 
всі пророцтва.

У нього занедуж ав слуга. Тоді, в час рабства й неволі, слугу не 
мали за людину. Він був нарівні з домашньою худобою, або ще й того 
менше — раб був живим робочим інструментом навіть у поняттях к р а 
щих людей того часу. І вже те, що сотник шукав способу порятувати 
свого слугу, свідчить, що серце його було відкрите для добра.

Заклопотаний входить він у місто, і несподівано перед ним,— ото
чений людським натовпом, незнайомий Чоловік. Сотник протиснувся 
ближче. Христос поглянув на нього, і сотник раптом прозрів. Л аска  
Бож а торкнулася його душі і він відчув, що це Той, Кому все м ож 
ливе. В сотника десь-певно було чисте серце, а Господь говорив, що 
«блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать» (Мф. 5, 8). І для 
сотника очевидним стало во Христі те, чого не бачили люди навколо 
Спасителя. Побачив і увірував у Нього без сумніву й вагання. «С каж и 
тільки слово,— благає він Христа,— і одуж ає слуга мій». Почувши від 
Спасителя — «Йди, і як ти увірував, нехай і буде тобі» — він відразу, 
заспокоєний, вертається додому з глибоким переконанням, що слуга 
його вже здоровий. І сталося дійсно так.

Сотник мав те, що освітлює наше земне життя і що в той ж е  час 
відкриває нам вхід у Царство Небесне. В нього була глибока безсум
нівна віра у всемогутність Господа та Його безмежне милосердя. Він 
володів тим, чого не стає нам і відсутність чого робить наше життя 
скорботним і многотрудним. Н ам бракує віри у всемогутність і ласку 
Господню. Хіба журба, нудьга, скарги, нарікання сполучені з глибо
кою вірою в милість і всемогутність Божу? Ні! Якщо ми віруємо, ми 
повинні «завжди радуватися, безнастанно молитися, за все дякувати» 
(1 Сол. 5, 16— 18).

Якщо ми—Христові, ми повинні вірити, що Господь хоче всіх спас
ти. Якщо ми — Христові, ми повинні вірити, що все діється на радість 
і на користь людині. І як  м ала  дитина почуває себе цілком щасливою 
біля матері, горнеться до неї, зустрічаючи її ласкавий погляд, і навіть 
заслуживши на кару від неї, тільки в мами знаходить потіху, так ко ж 
ний з нас знаходить повноту щастя, почуваючи себе любимим сином: 
Небесного Отця. Кожний з нас пробуває під Його захистом і опікою, 
в кожного, як сказано, і волосся на голові полічено (Мф. 10, ЗО).
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Ми — діти Бога-Любові, а любов хіба кому-небудь баж ає  лиха? 
“Як дитина цілком звіряється матері, так і ми повинні глибоко вірити, 
тцо все нам посилається з божественної любові на добро і радість, 
і тоді за  вірою нашою і дасться нам. Д асться  саме те, що нам буде 
на добро, а не обов’язково те, чого просимо, бо Отець наш Небесний 

•Сам знає, чого нам треба, і ми повинні й о м у  повністю довірятися, 
повинні молитися так, як  молився у хвилини найбільшої скорботи Син 
Божий: «Отче Мій, коли не може ця чаша минути Мене, щоб Мені 
не пити її, то нехай буде воля Твоя!» (Мф. 26, 42).

І для нас—в радості й ж урб і— «нехай буде, Господи, воля Твоя!».
Яким живим докором має бути для нас постать сотника! Язичник, 

нічого про Спасителя не знавши, нічого про Нього не чувши, раз гля
нув на Христа і з повною надією вернувся додому. А ми — не тільки 
сини Ц арства, а й покликані бути синами весільного чертогу, обмиті 
Божественною кров’ю, певно знаючи, що Ісус Х ристос—-Син Божий, 
чи маємо таку віру в Нього, яку мав сотник, поглянувши на Нього 
вперше? І коли він возляж е з Авраамом та Ісааком у Царстві Небес
ному, то хіба не слід нам побоюватися, що ми, сини чертогу вічного, 
за  наше маловірство будемо вигнані геть? Тож, поки не зачинені перед 
нами двері чертогу весільного, ми повінні впасти до ніг Спасителя і, 
подібно до апостолів, благати: «Господи, додай нам віри!» (Лк. 17, 5).

Ми, християни, тому часто тужимо й зітхаємо, ворогуємо один 
з одним,— що ми маловірні. Д е  повна віра, там нема жалів , там витає 
•свята радість, якої ніхто й ніщо не може забрати в нас.

Як нам не радіти, як не торжествувати, коли наше життя пере
буває під опікою люблячого Отця — Д ж ер ела  всякої ласки!

Сотник язичник не важиться запросити Господа ввійти до свого 
.дому, а ми сміливо благаємо Його прийти і оселитися в нас, у домі 
нашої души, тоді як вона повна нечистоти й скверни. Устами своїми 
шануємо Його, а серцями — далекі від Нього. Хоч сухмно й боляче, а 
треба признатися в цьому. Але все ж, поки ангел смерті не підійшов 
до нашої постелі, доти для нас ще не втрачена надія на нове життя.

А дже кожного благословенного часу і ми, наслідуючи приклад 
сотника, можемо спалахнути ясною переможною вірою в Сина Божого, 
вірою в Його всмогутність і ласку, вірою в те, що тільки в єднанні 
з  Ним можна знайти смисл життя, радість і спокій, зробити храм нашої 
душ і готовим для зустрічі його , і тоді за  нашою вірою нам буде при
готоване життя вічне. Амінь.

Архімандрит ВАРЛААМ.

Проповідь на неділю 5-ту по П’ятидесятниці 
(Мф. 8, 28—9, 1)

У сьогоднішньому євангельському читанні оповідається про те, як  
Ісус Христос зцілив двох гадаринських біснуватих.

Усяке чудо, яке робив Спаситель, звичайно викликало подив у 
лю дей  и переконувало їх, що Ісус Христос не був простою людиною. 
Якщо і не всі визнавали Його за Сина Божого, то більшість не запе
речувала в Ньому божественної сили і схилялася перед його  всемогут
ністю. Та й як  було не схилятися, спостерігаючи, що сліпим вертався 
зір, німі говорили, криві починали ходити, прокажені та інші хворі 
визволялися від своїх недуг за одним словом Спасителя. «Хто це Т а
кий,— говорили вони один одному,— що й вітер і море слухають Його» 
(Мр. 4, 41). Тільки книжники й ферисеї засліплювані гордістю та 

злобною  заздрістю, не хотіли визнавати Ісуса Христа Особою Божест
венного достоїнства. В душі своїй вони, може, й не могли не визнавати
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божественної сили Спасителя, але гордість і самолюбство не дозволяли 
їм  схилятися перед Тим, перед Ким тремтіли й корилися навіть духи 
злоби. А прості люди майж е всі побожно шанували Христа, вихваляю 
чи й ого  й дякуючи Йому за ласку  й добро, яке Він робив людям.

Не так було в країні Гадаринській. В Євангелії говориться, ЩО’ 
тут Ісуса Христа зустрінули двоє біснуватих, вийшовши з гробовищ. 
Вони були такі люті й небезпечні, що ніхто не важ ився ходити тією 
дорогою. Зглянувшись на цих нещасних, Господь звелів бісам вийти 
з них. Не хотілось духам злоби коритися Христу і вони закричали: 
«Що Тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Прийшов Ти сюди п ер ед ч асн о  
нас мучити». Що Тобі до нас,— каж уть,— ніби вони не підлягають силі 
Божій. Але трохи згодом, почуваючи нестерпну муку від присутності 
Ісуса Христа і божественну силу Його, вони вж е принижено почи
нають просити дозволу ввійти в стадо свиней, яке паслося віддалік 
і потім кинулося з кручі в море й потопилося. Пастухи побігли до 
міста, розповідаючи про все і про те, що сталося з біснуватими. І ось, 
усе місто вийшло назустріч Христу і, побачивши Його, просили, щоб 
Він відійшов з їхніх околиць (Мф. 8, 28—34). Нічого не сказав Гос
подь на таке прохання і, залишивши їх, пішов до Свого міста.

Так зустрінули гадаринські жителі Того, Хто йшов до них, як  до  
всіх, завжди і всюди, із словами й ділами любові та милості, з б а 
жанням добра людям. Гадаринці зовсім не звертали уваги на те, що 
нещасні, які завдавали  їм раніше стільки страху, позбулися своєї т я ж 
кої біди й вернулися здорові до своїх близьких. Зовсім не подумали 
вони й про те, що Той, Хто наказує духам зла  і зц іляє хворих, не 
тільки не може чимось їм пошкодити, але, навпаки, може подати їм 
багато всякого добра. Вони знають тільки одно: стадо їх пропало в 
морі. Вони втратили те, що давало  їм, очевидно, велику користь, тому 
вони просять Ісуса Христа піти від них з остраху, щоб не зазнати  ще 
якоїсь утрати через й о го  присутність.

Невідомо, хто були гадаринські жителі — іудеї чи язичники, але 
і в тому і в другому випадку, їм не мож на було розводити свиней у 
Палестині, бо це заборонялося Мойсеевим законом. Тож можна ска
зати, що загибель стада була карою за порушення цього закону. В них 
справедливо відібрано було те, чим володіли вони незаконно, і вони 
повинні були це розуміти.

Але гадаринці лишилися сліпими. Не маючи істинної віри і не 
думаючи про своє духовне просвітлення, вони звернули всю свою увагу 
на те, що поменшав їх достаток, коли пропало стадо. Захоплені ви
ключно тільки земними клопотами й жадобою  прибутків, навіть проти
законних, вони злякалися присутності Ісуса Христа і навіть не поду
мали дізнатися, Хто Він, з якою метою завітав до них, а тільки про
сили Його скоріш покинути їх.

Н а жаль, треба сказати, що й серед нас нерідко трапляється щось 
подібне. Ми відвертаємось від Христа, коли Він кличе нас до життя 
духовного, вічного. Тоді ми буваємо гірші за  гадаринських жителів, бо 
вони не знали, Хто відвідав їх. А ми з дитинства свого дізнаємось про 
Нього, чуємо й о го  вчення, знаємо Його заповіді. Від самого моменту на
шого хрещення свята Ц ерква дає  нам усі засоби наблизиться до Нього.

У храмі Божому, в таїнствах благодаті Своєї Спаситель невидомо 
приходить до нас, навчає нас, а ми часто залиш аємось глухими до 
Його закликів, думаючи тільки про те, що нам приємне, що нам ко
рисне й вигідне. Про Бога згадуємо здебільшого випадковою фразою, 
коли справджуються наші баж ання, коли досягаємо чогось такого, що 
не має нічого спільного з християнськими вимогами. Тоді ще можемо 
сказати: «От, і слава Богу!». А коли з кимось із нас трапиться біда,
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хіба не буває, що людина не тільки не звертається до Бога, але навіть 
нарікає  на Нього і дим в іддаляє  себе від Нього, позбавляючи себе 
в майбутньому тих благодіянь, які б Господь дарував їй при смиренні 
й покірливості волі Божій.

Ісус Хритос не накидав гадаринським жителям Своєї присутності. 
Він задовольнив їх прохання залишити їх і пішов від них. Подбаймо, 
щоб цього не сталося з нами! Господь завж ди з нами і слова Його 
незмінні. Він закликає  нас до Себе і подає всі засоби для нашого 
спасення. Дбаю чи про потреби земного нашого життя, самовіддано 
працюючи для загального блага, не забуваймо і про життя небесне. 
Бо що буде з нами, коли Господь покине нас? Тоді нам безумовно 
буде страшніше, ніж гадаринським жителям, бо ми ж  Христа пізнали, 
ми наближ алися до Нього, приймаючи Його святі таїнства, і все-таки 
віддалили Його від себе.

Будемо робити тут, на землі, якнайбільше добра, виконуючи запо
віді Божі, будемо старатися жити так, щоб Ираведний Суддя не ска
зав  нам на страшному суді Своєму: «Не знаю вас» (Лк. 13, 25. 27)! 
Амінь.

Свящ. Л. ОГИНСЬКИИ.

Проповідь на неділю 6-ту по П’ятидесятниці 
(Мф. 9. 1—8)

У читаному нині Євангелії оповідається, як Ісус Христос зцілив 
недужого, розслабленого. Цей хворий, чуючи, що Христос одним словом 
або дотиком руки зціляє всілякі хвороби, повірив у й о го  всемогутню 
силу. Хотілось нещасному наблизиться до Христа, але ходити сам 
не міг, хвороба прикувала його до постелі. Ж алісливі люди змило
сердилися над страждальцем . Вони беруть його і разом з постелею 
приносять до ніг Спасителя, коли Він у будинку вчив людей. П оба
чивши віру цих чотирьох жалісливців, Господь Ісус Христос каже 
розслабленому, подаючи йому надію на одужання: «Кріпися, сину!». 
Кріпись духом!.. А потім, простивши хворому гріхи, зцілив його неду
гу; хворий устав і пішов до свого дому.

В цій священній розповіді євангеліст звертає нашу особливу увагу 
на співчуття і віру тих людей, які принесли недужого до Спасителя 
і просили й о г о  зцілити страждальця: Спаситель допоміг йому, «поба
чивши віру їх» (Мф. 9, 2). З яким співчуттям поставилися ці добрі 
люди до свого хворого брата!

Чи не так  повинні ставитися і всі ми до недужих, старих, неміч
них? Наше відношення до стражденних і хворих визначається спасен
ним ученням Слова Божого. «Полюби ближнього твого, як себе само
го», говорить Спаситель (Мф. 22, 39).

Християнська любов у цьому випадку не шукає різниці між ближ 
німи: всі люди, за словом Євангелія, ближні між собою, а тому мило
сердя нашої любові має поширюватися не тільки на своїх кровних — 
рідних, а взагалі на всіх людей, які потребують допомоги в недугах.
Милосердний самарянин у притчі Спасителя являє собою взірець спів

чутливого догляду за хворими...

Коли ми, віруючі християни, нездужаємо, або коли хворіють наші 
ближні по вірі, то, дбаючи про все, корисне для здоров’я тілесного, нам 
слід потурбуватися і про лікування душі від гріхів, бо вони нерідко 
бувають причиною різних хвороб. «Багато скорбот грішному», гово
рить святий пророк Д авид  (Псал. 31, 10); «Н емає спокою в кістках
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моїх від гріхів моїх» (Псал. 37, 4). Пророк Ісайя, докоряючи народові 
ізраїльському за гріхи, кличе: «Ой горе тобі, народе грішний, люди, 
обтяжені беззаконнями!.. Як вас бити ще, коли ви й далі тримаєтеся 
своєї впертості?.. Від підошви ніг аж  до тім’я голови нема в нього 
здорового місця: самі виразки, плями, гнійні рани...» (Іс. 1, 4—6).

Відколи з ’явився гріх, показались і хвороби грішної людини. Тому 
Християнам слід дбати і про вилікування від гріхів душі хворого брата 
духовними засобами, вказаними в Слові Божому. Це — взаємна молит
ва дітей Отця Небесного і благодатні таїнства. «Моліться один за 
одного, щоб вам одужати», пише святий апостол Яків (5, 16). М олит
ва за  ближніх, молитва за хворого має велику силу перед Господом. 
Це показав Спаситель, повернувши здоров’я розслабленому ради віри 
й прохання людей, які принесли хворого до Господа. Побачивши їх щ и
рість і віру. Він зцілив недужого, хоч той сам і не просив про це Господа.

Святий апостол П авло також просив римських християн молитися 
за нього, щоб визволитися йому від страждань і переслідувань від н а 
пасників (Рим. 15, 31). Святий апостол Яків навчає: «Чи хворіє хто 
з вас? Нехай прикличе пресвітерів Церкви і хай помоляться над  ним, 
помазавши його єлеєм в ім’я Господнє,— і молитва віри спасе хворого, 
і підведе його Господь; і коли гріхи вчинив він, простяться йому» 
(5 ,14— 15). У святих таїнствах лікується вся людина і тілом і душею.

Про боговгодність подвигу милосердного догляду за хворими ось 
приклад з життя преподобного Досифея. Він, чекаючи смерті, сказав 
своєму духовному отцеві: «Владико мій, я помираю». Н а це преподоб
ний Варсонофій відповів помираючому: «Йди з миром, сину, стати 
перед Святою Тройцею і молися за нас!» Присутні браття, почувши 
такі слова великого подвижника, почали обурюватися і говорили між 
собою: «Що поважного вчинив цей молодий монах, що удостоївся 
одержати таку відповідь святого отця? Ми не бачили, щоб він був 
суворий постник або відзначався невсипущою молитвою більш за ін
ших. Навпаки, він часто приходив на всеношну пізніш від інших, а 
інколи зовсім не бував у церкві, залишившись удома».

Коли про ці розмови дізнався преподобний, він при спільній т р а 
пезі запитав братів: «Коли дзвін кличе до храму Божого, а в мене 
на руках хворий брат, що мені тоді треба робити: чи йти мені до 
церкви, покинувши хворого брата, чи залишити храм і допомагати 
братові?». «Допомогу, яка подається братові, Господь напевно прийме 
за правдиве богослужіння», відповідали ченці. «Справедливо ви м ір
куєте», сказав братії преподобний Варсонофій. «Чого ж  ви даєте волю 
своєму язикові говорити інакше про свого брата? Богобоязний Доси- 
фей, доглядаючи хворих братів, не так  рано приходив до храму на 
відправу, він не так суворо постив, як багато хто з вас,— але ви самі 
були свідками, як він пильно й невсипуще служив хворому братові.

Так розуміли святі люди роботу і обов’язки догляду за хворими. Во
ни ставили їх вище від посту й присутності на відправах, вважаючи 
піклування про недужих служінням, угодним і приємним Богові.

І для нас, браття, вікрито широке поле і змогу догоджати Госпо- 
деві такою діяльністю. Будемо служити хворим людям молитвою й л і 
кувальними засобами, сердечним співчуттям і боговгодними ділами, 
святими таїнствами і напутньою молитвою на Б ож у  дорогу, до життя 
вічного. Послуживши хворому, ви послужите Самому Господу. Амінь.

Прот. Г. СОЛОВ’ЯНОВ.
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С Т А Т Т І

ЛЮБОВ ДО БЛИЖ НІХ — СВЯТИЙ ОБОВ’ЯЗОК ХРИСТИЯНИНА

Християнство — релігія любові. Сам Божественний Основоположник християн
ства, Господь Ісус Христос навчає, що діяльна любов до ближніх дорівнює любові 
до Бога і на цих двох заповіідях «держаться весь закон і пророки» (Мф. 22, 40). 
«Заповідь нову даю вам,— говорить Господь ученикам Своїм,— щоб ви любили один 
одного, щоб як Я полюбив вас, так щоб і ви любили один одного. З того і знати
муть усі, що ви М ої ученики, коли матимете любов між собою» (Ін. ІЗ, 34—35).

Отже, кожен християнин, як заповідає Син Божий, повинен любити своїх ближ
ніх так, як Христос Спаситель полюбив усіх нас. Тому сповідування віри в Христа, 
Сина Божого немислиме без діяльного виявлення любові до своїх ближніх. Та не 
тільки задля виконання заповідей Господніх віруючий в Нього повинен любити свого 
ближнього, а ще й тому, що всі християни, як члени Церкви Христової, «що є тіло 
й ого»  (Єф. 1, 20), становлять «одне тіло во Христі, а порізно один для одного — 
члени» (Рим. 12, 5). Тому не може християнин, як член тіла Христового, не боліти 
душею, коли терпить інший член того ж  тіла, не може він, з тієї ж  причини, не 
радіти з тими, хто радіє, і не плакати з  тими, хто плаче (Рим. 12, 15), своїми бра
тами по вірі. І що більше християнин зростає у вірі, то чуйнішим стає він до 
потреб своїх ближніх, то яскравіш е виявляється в його житті діяльна любов до 
ближніх.

Н а цю властивість віри, як на доказ правдивості християнського покликання, 
вказують святі апостоли в своїх посланнях, закликаючи християн до нелицемірної 
взаємної любові (2 Кор. 6, 6). «Коли ви виконуєте закон царський, як написано — 
«полюби ближнього твого, як самого себе», добре робите»,— пише св. апостол Яків 
(2, 8). «Майте щиру любов один до одного»,— умовляє віруючих у першому своєму 
посланні св. апостол Петро (4, 8). «Будьте братолюбні один до одного з прихиль
ністю, пошаною один одного випереджайте»,— навчає св. апостол Павло (Рим. 12, 
10). Апостол любові, св. Іоан Богослов виразно стверджує: «Хто не любить брата 
свого» (1 Ін. З, 10), не належить до дітей Божих, бо тільки «той, хто перебуває 
в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому перебуває» (Ін. 4, 16). «Хто говорить — 
«я люблю Бога», а брата свого ненавидить, обманює, бо хто не любить брата 
свого, котрого бачить, як він може любити Бога, Якого не бачить? І ми маємо від 
Нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого» (1 Ін.
4, 20—21).

Д уж е уважно висвітлює значення любові до ближніх для релігійно-моральної 
довершеності християн у своїх посланнях св. апостол Павло. «Весь закон, говорить 
він __міститься в одному слові — «люби ближнього твого, як самого себе» (Гал.
5, 14). Тому, переконує св. Павло своїх духовних дітей у Колоссах, осягаючи духовні 
чесноти, «над усе здобувайте любов, що є сукупністю довершеності» (Кол. 3. 14), 
бо «любов довго терпить, мюгосердствує, любов не заздрить, любов не величається, 
не гордиться, не безчинствує, не ш укає свого, не дратується, не мислить злого, не 
радіє неправді, а радіє істині; все покриває, всьому йме віру, всього сподівається, 
все зносить. Любов ніколи не перестає» (1 Кор. 13, 4—8). А про себе самого цей 
великий серед апостолів говорить так: «Коли я говорю мовами людськими і ангель
ськими, а любові не маю, то я —  мідь: дзвінка або кімвал гучний. Коли я маю дар 
пророкування і знаю ті таємниці, і' маю всяке знання і всю віру, щоб і гори пере
ставляти, а любові не маю,— я ніщо. І коли роздам усе майно моє, і коли віддам 
тіло; моє спалити його, а любові не маю, нема для мене з того жодної користі» 
(1 Кор. 13, 1—3).

Отже, як навчає Слово Боже, справж ня віра має засвідчуватися ділами любові, 
бо тільки «віра, діюча любов’ю» (Гал. 5, 6), має силу в Христі к у с і. Без любові 
вона мертвіє, і люди тоді лише «мають вигляд благочестя, а силу його знехтували» 
(2 Тим. З, 5).

Ц я думка ясно проводиться і в творах святих отців та подвижників християн
ського благочестя. «Любов,— пише преподобний Іоан Ліствичник,— за якістю своєю 
є уподібнення Богові, оскільки це можливе для смертних». «Від любові до Бога,— 
твердить преподобний М акарій Єгипетський,— постає і любов до ближнього». «Хто 
щиро любить Бога, той не може не любити ближнього..., тому що Бог — у Ньому 
Самому і у всіх тих, хто носить на собі образ Його», повчає видатний архіпастир 
нашої П равославної Церкви — Філарет, архієпіскоп Чернігівський.
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«Не можу повірити,—пише святитель Іоан Златоуст,—щоб осягнув сласення 
той, хто не дбає про спасення ближнього». Ці слова великого вчителя вселенської 
Церкви часто наводить у своїх творах святий Тихон Задонський, додаючи від себе, 
що «ніхто не може любити Христа більш, як той, хто чекає спасення ближнього».

Так говорять про значення любові до ближніх для віруючих в Ісуса Христа, 
Сина Божого святі отці й подвижники Церкви Христової, самі показуючи своїм 
життям високі приклади любові д о  Бога і  людей. І зовсім неправі ті, хто у відаю д- 
ному житті давніх християнських подвижників бачать заперечення любові до людей. 
Якщо ми звернемо свій погляд до пустинь Ф іваїди й Палестини того часу, коли 
там жили великі подвижники — Антоній і М акарій, Пахомій і Арсеній, то імісця 
їх подвигів здаватимуться нам родючими нивами, на яких рясніли плоди християн
ської любові. Тисяч! людей приходили до цих праведників, знаходячи в них пораду, 
повчання й духовне уздоровлення. Святі старці з великою любов’ю задовольняли 
потреби струджених І обтяжених д у ш ,  І ЛЮДИ ВИХОДИЛИ 3: ї х н і х  у б о г и х  келїй духов
но збагаченими та оновленими. І коли неупереджено поглянути на життя християн
ських подвижників, то не можна не побачити, що в основі їх аскетизму леж ало не 
заперечення любові до людей, а щире, повне любові служіння людям. У цьому легко 
переконатися, пригадавши життя і наших вітчизняних подвижників — преподобних 
Феодосія Печерського, Сергія Радонезького, Іова Почаївсвкого, Серафима Саровського 
та інших. Невблаганно суворі до самих себе, вони до людей виявляли щиру любов 
і милосердя. Не кажучи про те, що вони мудро лікували своїми порадами хворі 
душі, подвижники вже своїми молитовними подвигами й стоянням перед Богом за 
всіх людей виявляли свою велику любов до них.

Любов, як навчають християнські аскети, посідає головне місце серед духовних 
чеснот, і хто не має любові, той далекий від аскетичної довершеності. Наприклад, 
у преподобного М акарія Великого читаємо: «Хіба ти не чуєш, що говорить П авло,— 
коли я маю всі дарування, коли віддам тіло моє опалити його, коли мовами ангель
ськими говорю, а любові не маю,— я ніщо (1 Кор. 13, 1—3)? Бо ці дарування тільки 
ведуть до довершеності, і ті, що здобули їх, хоч вони і у світлі, але можуть ще 
бути немовлятами. Багато хто з братів виходили на цей ступінь і мали дарування 
зцілень, прозорливості й пророкування, але тому що не досягли ще довершеної 
любові, в якій верх досконалості (Кол. З, 14), то повставала в них боротьба і вони, 
занедбавши себе, впали» (Добротолюбие, т. І, стр. 243).

Святі подвижники залишили нам чудові приклади любові не тільки до братів 
по вірі, але й до людей інших думок, вірувань і настроїв. Смиренно, лагідно й мир
но ставилися вони і до єретиків. Так, у IX ст. преподобний Феодор Студит писав 
єфеському епіскопові Феофану: «Нам не тільки не дозволено вбивати єретиків, 
але й бажати їм лиха... Треба молитися за них, як показав Господь під час страж 
дань, промовивши до Отця Свого: «Отче, відпусти їм гріхи, бо не знають вони, що 
роблять». А інший великий поборник П равослав’я в IV ст. святитель Афанасій Алек- 
сандрійський, хоч і зазнав багато прикростей від аріанських переслідувань, писав: 
«Правдивій релігії властиво не примушувати, а переконувати, бо й Господь не при
мушував, а давав кожному волю і звичайно говорив, звертаючись до всіх,— «хто 
хоче йти за Мною, йдіть слідом», а звертаючись безпосередньо до учеників, коли 
деякі слухачі покинули Його, питався: «Чи не хочете й ви піти?»... «Не оковами, 
не мечем і не озброєною рукою проповідується й захищ ається істина, а перекону
ванням та порадою».

Християнська любов до ближніх — найвища духовна цінність ще й тому, що 
з неї народжується мир, а він, за висловом св. Іоана Златоуста — «джерело всіх 
благ», отже, любов і мир — нерозривні.

Нарешті, любов до ближніх, сполучаючи всіх дітей Церкви Христової в одно 
тіло Христове (Рим. 12, 5), буде і на останньому Суді Христовому свідчити 1 про 
справжність нашого християнського покликання.

Прот. І. НИКИТЕНКО.

Б О Г О С Л У Ж І Н Н Я

У Т Р Е Н Я .  Ранішнє богослужіння за давніх часів починалося в передсвітанковій 
сутіні. На спомин про це, а також  і тому, що присмерк допомагає більшій молитовній 
зосередженості, на початку утрені гаситься більшість світильників у храмі. Віфлеємське 
благовістя: «Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в лю дях благовоління» поперед
ж ає читання шести псалмів, які з великою силою зображаю ть почуття збентеже
ності й розпачу душі, коли вона шукає Бога і поступово знаходить Його. Це «шесто- 
псалміє» (псалми 3, 37, 62, 87, 102, 142) — ціла гама переживань, дуж е тонко 
і рміло дібраних.

Перший псалом (3) — це справжнє волання душі, пошматованої скорботами, 
коли вона тільки в Небесного Отця знаходить тихе пристановище. Коли чуєш цей 
псалом, як він лунає з геніальною виразністю в чудовому слов’янському перекладі, 
цілком забуваєш , що його написано понад двадцять п’ять віків тому. Не посту
пається йому і другий (37) псалом. Тут перед нами вж е не тільки людина, пригні
чена зовнішніми скорботами, але й повна свідомості свого безсилля перед своєю



гріховною природою. Це один з псалмів, найбільш вражаючих своєю виразністю 
й внутрішньою силою.

Третій псалом — голос невтолимої спраги єднання з Богом серед духовної пусте
лі (62). Четвертий (87) — пісня муки й надії. П 'ятий (102) —  гімн вдячності. Ш о
с ти й — оспівує торжество над злом (.142).

Слідом за шестопсалмієм виголошується велика єктенія, як і на початку вечерні 
та на початку літургії. П ісля єктенії чуємо виголос про з’явлення грядущого Господа: 
«Бог— Господь, і з'явився нам. Благословен грядий в ім’я Господнє». А потім чи
таються «кафізми», тобто окремі псалми або уривки з них.

П ід празники та напередодні неділь на всеношній урочистим співом стихів з 
псалмів прославляється милість Бож а. Вдавнину, коли після кафізм у храмі лунали 
перші слова цього співу— «Хваліть ім’я Господнє», засвічувались численні світиль
ники (єлейні лампади). Тому ця частина всеношної називається «багатоєлейною» або 
грецьким словом «полієлей». П ід час полієлею відбувається кадіння всього храму, 
співається «величання», в якоіму прославляється священна подія свята або угодник 
Божий, а потім читається уривок з Євангелія, призначений на цей день. Після чи
тання Євангелія і молитви віруючі підходять до ікони празника і, поклонившись, 
цілують її. Н а спомин про братерську трапезу перших християн, священик робить 
освяченим єлеєм на чолі всіх, що підходять до ікони, знак хреста.

У цей час співаються ірмоси й читаються тропарі канону. Грецьке слово 
«канон» означає «правило». За  давніх часів каноном називали тексти, зібрані в пев
ному порядку й дібрані за певними ознаками. В даному випадку ц е — ряд пісне- 

■співів, який складається з  дев’яти пісень. Друга пісня в звичайних відправах про 
пускається. За  взірець для кожної з пісень обрано певний біблійний гімн. У відпо
відності до того чи іншого свята текст і мелодія пісень канону міняється. Незмінною 
залиш ається тільки біблійна тема.

Ці теми такі: для першої пісні — хвалебна пісня Мойсея після врятування єврей
ського народу від вершників фараона після втечі з Єгипту; для третьої пісні — 
молитва матері пророка Самуїла, визволеної з неслави неплідності; четверта— пісня 
пророка Авівакума, який передвіщав про схід світового Світила — Спасителя світу; 
п’ята — пророцтво Ісайї про народження від Д іви Божественної Дитини; шоста — 
пісня з книги пророка Іони,, благання з безодні; сьома і восьма пісні — гімн юнаків, 
які сповідували перед вавілонськими гонителями свою віру, і дев’ята — пісня про
рока Захарії, батька Іона Хрестителя, стародавній єсеейський гімн. У деяких випад
ках біблійна тема відміняється так вільно, що недосвідченій людині нелегко визначити 
її  сталу «канонічну» основу навести тут усі варіації неможливо, так їх  багато.

Ось декілька характерних прикладів. Перша пісня, побудована на Мойсеевому 
гімні, в недільному каноні шостого гласу починається словами: «Як по суші прохо
див Ізраїль по безодні стопами...», а на свято Воздвиження Чесного Хреста Гос
поднього вона звучить так: «Крест начертав Моісей, жезлом Червоне море розсік, 
Ізраїлю пішеходяїцу...» Пісня вавілонських юнаків відміняється так: на Різдво 
Христове вона починається словами: «Отроки, благочестям виховані, злочестивого 
веління знехтувавши...» В каноні Богородичної служби чуємо: «Отроки побожнії в 
печі...» В недільний відправі шостого гласу: «Із полум'я преподобним росу сто
чив...» В каноні служби підготування до Причастя ця пісня знов має свій вигляд' 
«В піч вогнену до отроків єврейських зійшовшого і полум'я в росу перетворившого 
Бога оспівуйте, діла, як Господа, і звеличуйте у всі віки».

Недосвідченій людині спочатку важко помітити всі ці відміни. Д ля орієнтування 
слід зауважити, що під час канону виголошуються три малі єктенії («Паки і па
ки...»): перша — після третьої пісні, друга — після шостої пісні, а т ре т я — по закін
ченні канону.

Увесь цей ц и к л — неначе квітник біблійної поезії. Торжество і надія, пісні хвали 
й благання допомоги,— все сплітається тут у вінок неповторної краси. Коли ж  ці 
піснеспіви набувають нового християнського звучання й змісту, вони говорять про 
нерозривну єдність стародавньої й нової історії людства, світу дохристиянського 
та християнського, Старого і Нового завітів.

Серед цих пісень особливо виділяється «Пісня Богородиці» (Лк. 1, 46—55), яку 
співають перед дев’ятою піснею канону. Пісня Богородиці зіткана із старозавітних 
псалмів, у ній звучить найповажніша тема пророків про скидання сильних з їх 
престолів, про перемогу правди й смирення. Кожну строфу пісні супроводить приспів, 
неначе відповідаючи на передбачення Діви М арії: «Віднині ублаж ать Мене всі роди» 
(Л к. 1, 48). В цьому приспіві звеличується Богоматір, бо Вона в святій гармоній
ності й чистоті своїй піднеслася вище від духовних сил і стала «чеснішою від херуви
мів і славнішою від серафимів».

Утреня вдавнину кінчалася, коли вже сходило сонце. І як воно здіймалося над 
землею, предстоятель викликав: «Слава Тобі, показавшому нам світ!».

Мимоволі уявляєш собі старе римське кладовище, десь за Аппієвою дорогою, 
тьмянуваті пам’ятники в передсвітанковім присмерку і християн, які чекають, коли 
зійде сонце. І ось, над будинками й деревами спалахують перші промені... Чи не так 
з’явився на світ і Він, Хто казав про Себе: «Я — світло світові».

С л а в а  Т о б і ,  п о к а з а в ш о м у  н а м  с в і т і
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І лунає стародавня пісня перших християн: «Слава в вишніх Богу, і на землі 
мир...». Це «Велике славословіє», яке можна назвати перлиною всього чину утрені.. 
Наспів його сягає найдавніших часів і захоплює увагу з першої миті.

Закінчується утреня двома єктеніями та останнім благословенням. І хоча в. 
утрені немає тієї гармонійної цілісності й завершеності, як у вечерні, проте складові 
частини ї ї— шестопсалміє, полієлей, канон, велике славословіє— самі по собі є не
повторними зразками релігійної поезії.

П РО СКО М ІДІЯ. Заходимо до храму. Обідня ще не почалася. Але вж е чути 
голос читця. Це «часи» — особливі псалми й молитви, які за давнього часу звичайно 
читалися в певні години доби.

Поки читаються часи, у вівтарі правиться Проскомідія, тобто приготування до- 
Літургії. Священик одягає довгу, звичайно білу одежу — підризник, рукави його для 
зручності стягуються «поручами». Зверху вдягається єпітрахіль — головний знак, 
ієрейського сану. Єпітрахіль підперізується поясом, що також  робиться для зруч
ності. Поверх усього — фелон або риза.

У стародавній Церкві готування до Л ітургії відбувалось на особливому столі„ 
який називався жертовником. Він стояв при вході до храму і на цьому столі скла
дали приношення для братської трапези та ставили хліб і вино для св. Євхаристії. 
Священик, приймаючи приношення, молився за жертводавців та їх  близьких, живих 
і померлих.

Братські трапези в храмі припинилися, але зберігся обряд, який нагадує про 
цей первісний християнський звичай. Ж ертовник тепер уже стоїть у вівтарі. Хліб 
і вино для таїнства приноситься на жертовник, а замість трапези богомольці пере
дають у вівтар маленькі хлібці із знаменням Христа — просфори. Часточки з них. 
наприкінці Євхаристії згортаються у св. Чашу, а самі просфори повертаються тим,, 
хто їх  подавав. Виймаючи часточки з просфор, священик молиться за живих і мерт
вих, за тих, хто приніс просфори, по записках, переданих разом з просфорами.

Для приготування Євхаристії приноситься п’ять просфор. З  однієї приготовляє
ться св. Агнець, який потім перетворюється в Тіло Христа, Агнця Божого. Священик 
вимовляє слова пророка Ісайї про обранця Божого, що його «як ягня ведено на 
заклання». З просфори особливим жертовним ножем у вигляді списа вирізується 
центральна частина з написом «Ісус Христос Ніка» (Ісус Христос Переможець) і 
Агнець кладеться на особливу посудину, яка зветься по-грецьки «дискос».

Вино, за давнім православним ззичаєм змішане з водою вливається в «потир.»,, 
тобто чашу. З останніх чотирьох просфор виймаються часточки на пам 'ять святих: 
Богоматері, пророків, апостолів, мучеників, подвижників, а також  на пам 'ять живих, 
і померлих. Усі ці часточки кладуться поряд з Агнцем на дискос на знак того. ШО' 
все людство на чолі з найвеличнішими своїми дітьми — учасники священної Жертви..

Потир і дискос до початку відправи таїнства накриваються покровом з парчі,, 
шовкової або атласної матерії. Щоб покров не торкався до Агнця й часточок, н ад  
ними ставиться «звіздиця» — два металевих півкола, розміщених навхрест. У точці 
перетину звичайно вміщують який-небудь християнський символ: голуба або шести
променеву зірку.

Проскомідія закінчується молитвою за приготовану Ж ертву і кадінням вівтаря 
та всього храму. Так вона вся відбувається при зачинених вратах і завісі, яка від
сувається вже по закінченні проскомідії.

Л ІТУ РГІЯ  — кульмінаційний момент усього християнського богослужіння. Коли 
вечерня і утреня є не що інше, як спільна молитва, супроводжувана співом і читан
ням, то суть Літургії становить Євхаристія—основоположне таїнство Церкви. З а  
давніх часів тільки охрещені, тільки посвячені в учення Церкви могли бути на 
Л ітургії. І хоч згодом цей звичай зник, проте велике Таїнство Ж ертви і надалі 
залишається найзаповітнішим «святая святих» Ц арства Божого на землі. Тому ко
жен, хто свідомо буває присутній на Л ітургї або думає про неї, повинен створити 
в собі особливий настрій, зосередити всі свої духовні сили й цілком відкинути 
повсякденність, для того щоб спромогтися збагнути суть цього Таїнства.

На вечірній богослужбі ми прославляємо Бога Творця, а центром Л ітургії є 
другий космічний момент світобудови. Викликаний Божественною Силою з небуття 
світ у своєму становленні досягнув межі свідомості й розуму в особі людини. Але 
на цьому поступальний рух світу не спинився. Коли вища мудрість і краса виявля
лися вже в світі природи, коли в людині відбився «образ і подоба» Творця, то. 
тільки в Боголюдстві світ мав знайти своє завершення. Космос у всій неосяжній 
своїй складності й величі є прояв сили Б ож ої; людина, сполучивши в собі закони 
природи й життя духу,— це дальший ступінь. Але справжня довершеність обоготво
рення тварі, прилучення її до вищого життя може статися тільки там, де виникає 
кінцевий союз Творця і творіння.

Людство перекрутило шляхи цього світового становлення. Відпавши від Вищої 
Волі, воно опинилося під владою темряви, омани й гріха. О днак це падіння не могло, 
зруйнувати й змінити основного напряму світу. Богочоловік приходить на світ.

Уже в стародавніх релігіях ж ила ця світла надія, це нез’ясовне почуття, що 
Бог ж аліє світ і спасе його Ціною Свого страждання. Люди усвідомлювали, що вони 
зневажили, порушили моральний лад  світу. Сил у й  владу цього світового ладу визнава-
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.ли і елліни і індійці. П равда існує, і вона — не абстрактне поняття, а жива, реальна 
•сила, подібна до сили природньюї. І ось, порушуючи цей закон, людство несло на собі 
весь тягар цього згубного злочину. Зло плодило зло. І ніяка сила «е була спроможна 
перервати сітку цієї невблаганно ростучої Тьми. Тільки новий творчий акт, тільки 
могутність, вища над усі закони світу, могла це вчинити.

В тайні боговтілення Бог внутрішньо, іманентно вливає Себе у світ, співчуває 
йому, бере на Себе світовий тягар зла. Страждання Христа — це не просто страж 
дання болю й скорботи, страж дання вмирання, а незбагненне ототожнювання його 
з  падшим людством. Світлий і чистий, Він поринає в нашу темряву, безгрішний, Він 
«бере на Себе гріх світу». Н іякі людські слова, ніякі поняття не можуть умістити 
цієї тайни. Ми можемо тільки сказати, що як світотворення було торжеством Любові 
Бож ої, так і страж дання Богочоловіка було найвищим проявом й ого  любові до 

лю дей. «Задля нас, людей, і задля нашого спасення...».
Те, що сталося на Голгофі і в саду йосиф а Арімафейського, не змінило види

мого ладу речей. Але в потаємній глибині світу стався щонайбільший переворот. 
.Двері до Неба, зачинені відпадінням людей, знов відчинилися. Богочоловік Ісус став 
першим представником людства, Який відновив гармонію Неба й Землі.

Однак ця гармонія приходить не як зовнішній, насильствений факт. Вона від
кривається тільки тим, хто приймає Ж ертву й подвиг Ісуса, тим, хто знаходить 

~у Ньому «путь, істину й життя».
Незбагненною залиш ається для нас Голгофа — вхід Богочоловіка в трагічний, 

темний світ. Тільки любов і віра можуть відкрити нам зміст цієї тайни, тільки 
готовність цілою своєю істотою поєднатися з нею.

Ісус — заступник за людство, торжествуючи над злом, яке Він подолав, над 
страж данням  і смертю, веде за  Собою тих, хто любить його. Ж ертва його, хоч 
вона і сталася один раз в Єрусалимі, в своїй суті є подначасова тайна, участь у 
ній — знак нашого слідування за Христом.

Про участь у цій предвічній Ж ертві і говорив Христос ученикам Своїм уночі 
перед розп’яттям.

Стривожені й збентежені, хитаючись поміж надією та страхом, зібрались вони 
'тоді в домі невідомого послідовника Спасителя. І от в руках Ісуса хліб. Він роз
ломлює його, виголошуючи подячну молитву, говорить таємничі слова: «Прийміть, 
споживайте: це є Тіло Моє, що за вас дається...». Він бере чашу: «Пийте з неї всі, 
бо це є Кров Моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів: 
це чиніть на Мій спомин».

Учасники Тайної Вечері ділять поміж себе Хліб і Вино. Від цієї ночі Ж ертва 
Нового Завіту  стає невіддільною від Церкви. Чаш а піднесена над світом. Століття 
минають як дим і за прозорою завісою—ясний образ Христа з Чашею. Н ад  Ним 
не владен давній хід історії.

Приступаючи до євхаристичної трапези, послідовники Христа, «звіщають,—як, 
говорив апостол П авло,— й ого  смерть», стають учасниками й ого Ж ертви. Хліб 
і вино! Звичайна людська їж а... Ті, що розділили її м іж  собою, неначе сполучились 
воєдино. В цій Тайній Вечері знов і знов присутній Христос. У римських катакомбах 
і в середньовічному соборі, в центрах величезних міст, у селищах, серед полярної 

•безмовності й на межі пустелі ця Ж ертва немов обіймає нашу планету, здіймаю
чись разом із сонцем на сході та йдучи за  ним зі сходу на захід. Земля простує 
своїм шляхом і немає на ній жодної години, коли б Чаш а не звіщ ала про спасенну 

■смерть Богочоловіка.
Перші християни відправляли таїнство Л амання Хліба спершу в Єрусалимі, а 

потім всюди, де виникали церковні общини. Величною простотою відзначалися ці 
братські вечері. Знов лунали слова Христа про Тіло і Кров. Апостол або глава 
общини виголошував подячну молитву (звідси грецьке слово «Євхаристія» -— подяка) 
і роздавав освячену трапезу присутнім. Перед цим співалися псалми й читалося 
Святе Письмо. І хоч поверховому спостерігачеві здається, що сучасна Л ітургія дале
ка від первісної, насправді вона в своїй основі ще більше, ніж  вечірнє богослужіння, 
близька до своєї апостольської першооснови. Псалми, читання послань і Євангелія, 
молитва за весь світ, освячення принесених Д арів, ось головне, що ми бачимо і в 
Л ітургії наших днів. Доводиться лише дивуватись, як за двадцять століть зовнішні 
форми її  так незначно змінилися. Християни побожно охороняли свою святиню від 
.непосвячених. Тому, відколи з ’явилася формула сповідання віри, її  проголошували 
всі на знак того, що на відправі присутні тільки вірні.

Існує декілька видів Л ітургії. При спільній основі зони відрізняються деякими 
обрядовими деталями. В Західній Ц еркві прийнято понад п ’ятнадцять форм Л ітур
гії: латинська, грецька, вірменська, ефіопська та інші. В нашій Руській Церкві най
більш  поширені чини Л ітургії, відомі з іменами св. Іоана Златоуста, св. Василія 
Великого і папи Григорія Двоеслова. Певна річ, це не означає, що текст Літургії 
написали ці святі. їм  належить ініціатива впорядкування й приведення до сталого 
порядку традиційної усної форми.

Тут беремо за основу найбільш відому в Східній Церкві Літургію, поєднану
з  ім’ям св. Іоана Златоуста.

(Д алі буде). В. К—н.
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