
Село Здоровка.
Находившиеся здесь хозяй -

ственные угодия обра ба тывали
лаврские монахи и местные
крестьяне. Храма здесь никогда
не было хотя неоднократ но...
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В НОМЕРІ:

Васильків - твердиня

православ’я на Русі

Біля джерел духовної спадщини Василькова стоїть видатна
постать подвижника, світоча православ'я, преподобного
Феодосія Печерського. Народився він у 1009 році у родині
княжого тіуна у Василькові. Згодом сім'я переїхала до
Курська, де отримав нове місце служби батько. Тут пройшли
дитячі та юнацькі роки Феодосія, тут він прийняв рішення
присвятити своє життя служінню Богові. З часом Феодосій
повертається у рідний Васильків, де проживає у власноруч

продовження на 2 стор.

Одиночество среди людей.
Люди, живущие в селе, знают

друг о друге практически все, в
отличие от людей, проживающих
в городе. Городок Х не такой
большой, как Киев... стор.5
В чем же разница. Повесть

Задумчивый, всегда сосредото -
ченный, молчаливый, он произво -
дил впечатление погруженного в
себя инока, но никак, ни приход -
ско го священника... стор.6-7
Будуйте храм в своїй душі.
Дитяча сторінка

У Біблії стверджується, що
світ створений Богом. Бог був
завжди, Він є і буде, що б не
сталося з нами і зі світом...

стор.10
Особистий апокаліпсис.
Роздуми про вічне

Господь обіцяв, що, якщо ми
покаємось, то нам будуть
прощені наші гріхи, а про те, що
ми доживемо до завтра, нам не
обіцяно. стор.11-12

Вітаємо благочинного
Васильківського
району о.Андрія Гоєнка
з днем народження!

стор.3
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викопаній печері. Неподалік від
печери він знаходить джерело,
розкопує його, робить криницю. (За
свідченнями історичних джерел,
печера преподобного Феодосія
зберігалась неушкодженою аж до
1818 року, але час
узяв своє, і вона
самозруйнувалася).
Згодом Феодосій
перебрався до Києва
у печеру препо -
добного Антонія. З
усіх куточків слов'ян -
ської землі стікалися
до нього люди для
благословіння, ду -
хов ної бесіди, зціле -
ння. Феодосій став
одним із засновників
Києво-Печерського
монастиря, за його
ініціативою було розпочато будів -
ниц тво Успенського собору. 

У 1074 році Бог забрав до себе
Феодосія. Тіло блаженного було
поховане у Дальніх печерах, і
пізніше, у 1091 році мощі препо -
добного Феодосія Печерського були
перенесені до Успенського собору. 

Джерело, з якого брав воду препо -
добний Феодосій у Василькові, через
віки дійшло до наших часів. У 1832
році над ним була збудована
невелика каплиця, яка простояла 100
років, і яку зруйнували у 1933 році
місцеві партійні функціонери.
Тільки у 2001 році, завдяки стара -
нням протоієрея Олексія Тарасова,
на кошти Свято-Миколаївської цер -
кви, каплиця була відбудована. У
цьому ж таки році владика
Володимир і владика Павло провели
переосвячення каплиці. Щороку 16
травня до цього святого місця
здійснюється Хресна хода з усіх
Васильківських храмів. Вода з цього
джерела вважається цілющою, і по
неї щодня з усіх куточків міста і
околиць приходять люди. 

Непросто склалася доля інших

духовних споруд міста. Одними Із
перших церковних споруд у місті
слід вважати збудовану ще у кінці X
ст. князем Володимиром на честь
його чудесного спасіння церкву
Преображення Господнього, а також

збудовану ченцями
Києво-Печерського
мона сти ря дерев'яну
цер кву пам'яті святих
Антонія і Феодосія.
Але під час монголо-
татарської навали у
1240 році вони були
знищені вогнем.

Церковне будів -
ництво пожвави лося
після того, як
Васильків став зем -
лею Києво-Печер -
ської Лаври. За
свідченнями сучас -

ни ків, мальовничі пагорби
Василькова прикрашали бані 7-ми
православних храмів. На жаль, через
радянську руїну до нас дійшло лише
3. Суттєве пожвавле ння храмового
будівництва в Україні припадає на
середину XVIII
століття. Саме у
цей час архі -
мандрит Києво-
Печерської Лаври
Лука доручив, тоді
вже 63-річному
архі  текто рові Сте -
па  нові Ковніру,
збуду вати нову
кам'яну церкву на
честь святих
Антонія і Феодо -
сія. Будівниц тво
тривало з 1755 по
1758 рік. 4 жовтня
1758 року відбу -
лося освячення
цього храму.

За свою вишуканість, пропорції,
церкву по праву можна віднести до
найкращих храмових споруд
України. У цій споруді архітекторові

вдалося органічно поєднати
українське бароко з І елементами
класицизму. У соборі Антонія і
Феодосія зберігалися дві відомі ікони
Божої Матері. Перша - чудодійна, |
друга була виконана з надзвичайно
високою майстерністю і, за
свідченнями фахівців тих часів,
могла належати до XVI - XVII
століть. На жаль, під час бурхливих
подій радянського періоду нашої
історії вони безслідно зникли. У
1961 році органи влади закрили
храм. Аж до 1990 року його
приміщення або використовувалось
не за призначенням, або взагалі було
без всякого догляду. 

Тільки у 1990 році, після
попередніх реставраційних робіт, які
тривали 8 років, храм відновив свою
діяльність. Друга храмова споруда з
тих, що через віки дійшли до нас,
Свято-Миколаївська церква. Дуже
цікава історія виникнення цього
храму. Більша частина коштів на
будівництво церкви надійшла від
протоієрея Іоанна Колосовського,
який був родом з одного із сіл

Васильківщини. 
Прослуживши 30

років корабельним
священиком на
Далекому Сході
отримавши пла -
тню за ці роки, він
закінчив місіонер -
ське служіння по -
вер ну вся на рідну
землю. Зароблені
гроші він віддав на
будівництво храму
на честь Святого
Миколая, покро -
вителя мореплавців
і мандрівників. Бу -
дів ництво храму

було завершено у 1792 році. Більш
ніж два століття простояла церква,
переживши буремні роки історії.
Існує повір'я, що церкву оберігає дух
преподобного Феодосія Печер -
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Свято-Миколаївський храм, м.Васильків



ського. Жодна куля або снаряд не торкнулися її стін,
хоча військові сутички не раз точилися в місті протягом
двох століть. Церква діяла до 1937 року і була закрита за
часів сталінських репресій. Відновилося богослужіння у
1943 році.

Торкаючись сьогодення, не можна залишити поза
увагою вклад у відродження духовності настоятеля
Свято-Миколаївської церкви з 1986 р. отця Олексія. З
його ініціативи і його трудами на Васильківщині було
відкрито 33 храми, відбудовано каплицю преподобного
Феодосія, споруджено каплицю „Живоносне джерело"
на території Свято-Миколаївської церкви, оновлено і
сам храм. На жаль, 29 вересня 2005 року перестало
битися серце отця Олексія. Тіло Його було поховане
біля храму, а пам'ять назавжди лишилася в серцях
парафіян.

За 5 км від Василькова, на старій поштовій дорозі до
Києва у XIX ст. стояла каплиця. Біля неї зупинялися
подорожні, щоб угамувати спрагу, помолитися. У 1859
році каплицю було поновлено по фасаду з
перетворенням на церкву. Після цього храм не раз
змінював свою назву. Усередині XIX ст. він стає Свято-
Духовим храмом, у повоєнні часи XX ст.
переосвячується на честь Різдва Божої Матері. Століття
змінили не лише назву, а й зовнішній вигляд цієї
дерев'яної споруди. Як і два попередні, цей храм дійшов
до наших часів. У ньому і досі проводяться
богослужіння.

www.vasylkiv.osp-ua.info

Васильківського благочиння №2, листопад, 2009 р. 3

02.10.2009//Саливонки
Настоятель Свято-Духівського храму, ієрей

Миколай прийняв участь у святкуванні 30-ти річчя
середньої школи села та з нагоди дня учителя.
Священик привітав вчителів, учнів та вручив
педагогічному колективу благословенну грамоту
Митрополита Київського і всієї України
Володимира.

14.10.2009//
У чотирьох храмах Васильківського району

відзначали Престольне свято:
смт. Гребінки – настоятель архімандрит Ігнатій;
смт. Глеваха – настоятель ігумен Аркадій;
м. Васильків – настоятель протоієрей Олег;
с. Кодаки – настоятель протоієрей Георгій.

14.10.2009//Глеваха
Єпископ Переяслав-Хмельницький Олександр при

участі духовенства Васильківщини заклав капсулу у
фундамент майбутнього нового величного храму.

15.10.2009//
У рамках святкування 450-річчя принесення на

Волинь чудотворного образу Божої Матері
„Почаївська” з благословення Блаженнішого
Володимира, Митрополита Київського і всієї
України, розпочався Всеукраїнський хресний хід із
Почаївською іконою Божої Матері єпархіями
Української Православної Церкви. Всеукраїнський
хресний хід рушив з Білоцерківської єпархії.

16.10.2009//
Духовенство Василькова та голова міста Іващенко

Сергій Григорович посадили алею калини біля
пам’ятника жертвам голодомору. Ця подія
приурочена до 17-ї річниці відкриття пам’ятника.

17.10.2009//Васильків
Присяга у „Військовому авіаційному навчальному

центрі”. Настоятель Свято-Покровського храму
протоієрей Олег звернувся зі словом привітання до
присутніх, побажав жити по заповідям Божим,
благословив та окропив святою водою студентів,
третя частина з яких - жінки.

//Здорівка
Трудами протоієрея Володимира, настоятеля

храму Святого великомученика Пантелеймона, у
середній школі села встановлено стенд під назвою
„Православне слово”, який регулярно поновлюється.

ХРОНІКА ЦЕРКОВНИХ ПОДІЙ

2 листопада Благочинний
Васильківського району
митрофорний протоієрей
Андрій Гоєнко відсвяткував
день свого народження.

В цьому році о.Андрій
досяг міру віку Христового
33 роки. 

Дякуємо нашому
Благочинному за щиру

доброту, пастирську мудрість, радість спілкування і
бажаємо надалі бути в такому ж дусі - продовжувати
своє служіння в сопричасті з Богом.

Допомоги Божої Вам Отче в трудах на благо
Церкви і багатьох років життя!

Многая  і благая літа!

Вітаємо отця Благочинного!
В І Т А Н Н Я
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Село Здоровка Васильковского
района располагается недалеко от
Одесской трассы. Когда-то это село
относилось к вотчине Киево-
Печерской лавры. Находившиеся
здесь хозяйственные угодия обра -
ба тывали лаврские монахи и
местные крестьяне. Храма здесь
никогда не было, хотя неоднократ -
но посылалось прошение в
Священный синод о разрешении
его постройки. Оказывал содей -
ствие в этом священник Иоанн
Колосовский, уроженец этих мест.
Он состоял на военной службе
императорского флота корабель -
ным священником. Имея полное
довольствие, жалование откладывал
для постройки храма в своём
родном селе. 

Будучи списанным по болезни,
отец Иоанн вплотную занялся
получением разрешения на
постройку храма. Но в его просьбе
отказали. Синодом было принято
решение о воздвижении
Никольской церкви в городе
Василькове. Здоровку же решили
присоединить к парафии
Никольского храма. Только в 1999
году, при поддержке сельского
председателя Мамочки В.В. и
стараниями Васильковского благо -
чи н ного протоиерея Алексия
Тарасова, на раздольном холми -
стом пустыре, рядом с сельским
кладбищем, была произведена
закладка первого храма в честь
великомученика Пантелеимона.
На стоя телем парафии села
Здоровка стал отец Владимир. 

Под его чутким руководством
начало осуществляться духовное

окормление прихожан, разверну -
лись строительные работы.
Батюшка рассказывает, что во всём
чувствовал поддержку и помощь
Господа и Святого Целителя и
Великомученика Пантелеимона. 

Открытие храма и первая
Божественная литургия, возглавля -
емая благочинным Алексием
Тарасовым, совпали с прибытием в
Киев мощей Святого. Это
знаменательное событие отец
Владимир связывает с особым
благословением для его прихода. 

Вот уже почти десять лет
действует храм в селе Здоровка и
служит в нём его неизменный
настоятель - священник отец
Владимир. За это время был
поставлен иконостас, сделана
роспись, подведены коммуни -
кации, построен дом священника
и, трудами жителя села Варовычи

Владислава Ивановича, возведена
колокольня. Богослужения прово -
дятся в воскресные и праздничные
дни, можно заказать молебен,
панихиду. Церковь имеет свои
святыни. Это икона святого
Великомученика и Целителя
Пантелеимона, написанная на горе
Афон с частицей Его святых мощей,
часть мощей Новомученика
Иоанна Искровского. 

В планах на будущее - постройка
более обширного храма по
разрабатываемому типовому про -
екту при поддержке и помощи
сельского головы Мамочки Виктора
Васильевича, развитие воскресной
школы, регулярного выпуска
приходского «Православного
листка». 

Умножилось и число прихожан.
Люди не только со Здоровки, но и
из окрестных посёлков и деревень
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приходят к отцу Владимиру за духовной помощью и
советом. Людская молва о нём как о кротком и
добром духовном пастыре, благоговейном
священнике разносится далеко за пределы района.
«Священник,- говорит батюшка,- это тоже человек. У
него могут быть проблемы, свои неурядицы, главное
решать их нужно так, чтоб это не отражалось на
жизни церкви. Когда ты тесно общаешься с людьми,
искренне вникаешь в каждую их проблему,
пытаешься помочь хотя бы словом, они это чувствуют
и полностью доверяют тебе. Главное, дать понять
прихожанам, что пастырь их, он есть, и живо хочет
участвовать в жизни прихода, что он не только
совершает богослужения, обряды, таинства, а именно
живёт своей паствой. Имеются ввиду не только
житейские сложности, а ещё глубокая
проницательность каждой души. Пастырь должен
быть всегда наготове в любой момент помочь; будь то
материальная помощь или помощь словом». 

Хотелось бы в заключение пожелать отцу
Владимиру Божьего благословения во всех его трудах
и начинаниях на духовной ниве.
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22.10.2009//Васильків
Настоятель Свято-Покровського храму протоієрей

Олег зустрівся з особовим складом Васильківського
райвідділу міліції. На зустрічі було задано багато
різноманітних запитань, які торкалися розколів,
сект. Цікавилися також особистим життям
священика. Такі зустрічі будуть проводитися й
надалі.

23.10.2009//Васильків
Протоієрей Олег, настоятель Свято-Покровського

храму, прийняв участь у святкуванні Дня частини
(підписано наказ про заснування) „Військового
авіаційного навчального центру”, який готує
спеціалістів більш як з 60 професій. Колектив центру
співпрацює із Церквою, запрошують на присягу,
проводяться постійні  зустрічі. Священик
благословив педагогів іконою, та вручив
благословенну грамоту Митрополита Київського і
всієї України Володимира.

30.10.2009//Київ
Вже цієї неділі в усіх православних храмах України

буде звершуватися спеціальна молитва – „Молебное
пение во время губительного поветрия и
смертоносныя заразы”, яке традиційно
відправляється в Православній Церкві під час
розповсюдження небезпечних хвороб. Українська
Православна Церква закликає духовенство і вірних
до молитви за щонайшвидше припинення
розповсюдження хвороби та одужання хворих. 

Молитва во время губительного поветрия
и смертоносныя заразы.

“Господи Боже наш, призри с высоты святыя Твоея
на молитву нас, грешных и недостойных рабов

Твоих, беззаконьми нашими Твою благость
прогневавших и благоутробие Твое раздраживших,

и не вниди в суд с рабы Твоими; но отврати
страшный гнев Твой праведно на ны движимый,

утоли губительное прещение, устави грозный Твой
меч, невидимо безгодно секущий нас, и пощади

нищих и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти
душы наша, в покаянии сокрушенным сердцем и со

слезами к Тебе, милосердому, благоуветливому и
благоприменительному Богу нашему, припадающих.
Твое бо есть еже миловати и спасати ны, Боже наш,

и Тебе славу возсылаем. Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь”

ХРОНІКА ЦЕРКОВНИХ ПОДІЙ

Люди, живущие в селе, знают друг о друге
практически все, в отличие от людей, проживающих
в городе.

Городок Х не такой большой, как Киев; тем не
менее, современный ритм жизни дает знать о себе и
здесь. Каждый человек настолько занят
собственными проблемами, что не хочет или не
может интересоваться жизнью тех, кто находится
рядом – в соседней квартире, в соседнем подъезде, на
соседней улице.

Владимир Ильич родился в обыкновенной семье
заводского рабочего. Ничем не примечательное
детство, такое же, как и у всех его сверстников.
Четверо детей в семье, бедность, отсутствие
родительского внимания – характерная ситуация
для того времени. Годы войны он помнит смутно.
Единственное, что никогда не уйдет из его памяти –
это чувство голода, которое было постоянным.

Он выжил, война закончилась, жизнь пошла своим
чередом. Работа, учеба на вечернем отделении
техникума, семья – ничем не примечательная жизнь
среднестатистического человека. Как и все, он верил в
счастливую, обеспеченную старость среди близких и
родных людей...

Одиночество среди людей

продовження на 9 стор.
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С отцом Виктором мы познакомились случайно, в
паломнической поездке по святым местам древней
России. Задумчивый, всегда сосредоточенный,
молчаливый, он производил впечатление погруженного в
себя инока, но никак, ни приходского священника, каких
с нами путешествовало около десяти человек. Как-то
вечером, когда наш пароход проплывал вдоль извилистых
берегов живописной Волги, я вышел полюбоваться
вечерним закатом, который сегодня казался особенно
чудесным. Багровое солнце утопало в темнеющих кронах
лохматых сосен, перекатываясь по плавным клубням
пушистых облаков. Если смотреть на него прищурив
один глаз, то казалось, что его тускнеющий свет, менялся
с каждой секундой, словно борясь с неумолимой тьмой,
надвигающейся с востока. Лёгкий, но прохладный речной
ветер, пронизывал насквозь, бодрил и прогонял
сонливость, какую вызывала монотонная корабельная
качка.

- Чудесный вечер,- вдруг проговорил
отец Виктор, глядя куда-то вдаль, где
скрывалось пламенеющее солнце,-
совершенно не похож на тот, что
доводиться наблюдать у себя дома.

Поначалу я даже не понял,
обращается он ко мне, или воспро -
изводит мысли вслух. Подняв воротник
куртки, я решил подойти к нему,
проронив фразу, чтоб поддержать
разговор:

- В чём же разница?
Отец Виктор улыбнулся, и я впервые

увидел, как засияли его глаза.
- Может, и нет её этой разницы,

только вот каждый раз, поражаешься
удивительной премудрости творца. Как
всё мудро и прекрасно устроено. Жаль,
что у современных людей не всегда хватает времени
увидеть рядом, то, что успокоит и умиротворит душу,
обрадует глаз, вызовет восторг.- Он говорил эти слова,
глядя в тускнеющую сумерками даль и видно было, что в
душе этого человека царило восхищение и торжество.

Поговорив немного философскими фразами, наш
разговор плавно перешёл на духовную тему, и, я вдруг
спросил его, где он служит, какой у него храм и имя,
какого святого он носит. Отец Виктор вдруг изменился в
лице, глаза его опустились, стали снова задумчивыми и
сосредоточенными. Он, зачем-то, снял скуфью, пригладил
непослушные, густые волосы, которые ветер тут же
разметал в беспорядке по всей голове и словно
приготовился к ответственной беседе, тяжело вздохнул и
начал рассказывать:

«Вы спрашиваете о храме?.. Храм у меня, Божьей
милостью хороший, уютный, красивый. Делали с

любовью, каждый кирпичик, это плоды чьих-то
посильных трудов, молитвы, если хотите, слёз. Все,
абсолютно все, кто является его прихожанами,
принимали активное участие в его созидании. В той
местности никогда не было церкви, всё приходилось
начинать, буквально с нуля. Но Господь нас не оставлял.
Более ста человек присутствует на богослужении, есть
воскресная школа, трапезная, иконная мастерская.
Сделали такой себе маленький парк отдыха, для детей и
взрослых, огромную оранжерею цветов. Все, слава Богу,
живи да радуйся, удивляясь безграничной милости
Творца. Но так было не всегда…

Священником я стал неожиданно для себя. Знаете,
есть выражение: «Бог призвал». Вот так и меня. Мне тогда
исполнилось лет двадцать, когда я к владыке приехал с
прошением, рукоположить меня. Он посмотрел на меня
недоверчивым взглядом и спросил:

- Ты женат?!
- Да, владыко.- Как-то смущенно

ответил я, отчётливо понимая, что весь
мой юный возраст никак не внушает того
благоговения и уважения, которое может
вызывать человек в священном сане.

Но владыка принял моё прошение,
благословил пойти к секретарю, чтобы
уладить все формальности и назначил
день рукоположения.

Не помню, как доехал домой. Мою
душу переполняло столько эмоций и
чувств, что кружилась голова, и трепетно
колотилось сердце. Не хотелось ни есть,
ни спать, ни думать о чём-то другом. Все
мысли были заняты лишь тем днём -
священнической хиротонии. Словно
стараясь полностью покончить с
прошлой жизнью, я сложил, свалил,

набросал в кучу ненужные, как я считал, вещи и усевшись
в кресло с нетерпением стал дожидаться жену. Будучи
старше от меня на два года, моя супруга Аня окончила
театральный университет и мечтала стать актрисой. Она
пару месяцев назад устроилась в театр «Драмы и
комедии». Снялась в маленькой роли в эпизоде какого-то
популярного сериала и реяла себя надеждой о
блистательном будущем звезды киноэкрана. Моё
желание стать священнослужителем, она не
воспринимала всерьёз, или попросту не обращала на это
внимание. Казалось, что после этих съёмок, Аня вообще
мысленно пребывала где-то далеко не со мной. Она
выглядела рассеянной, мнительной и объятой неким
состоянием эйфории. Я утешал себя надеждой, что это
пройдёт, да и, честно говоря, теперь и сам  не мог ни о чём
думать, кроме священного таинства.

Аня прибежала в тот день радостная и окрылённая. Ей
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дали новую, ответственную роль. Она с порога принялась
трезвонить о своём драматическом образе, много шутила
и смеялась. Глядя на неё я вдруг понял, что не нахожу
слов, чтобы сказать про своё решение принять на себя
священный сан. Вряд ли мне дадут приход в городе.
Сейчас открывается множество церквей, поднимаясь от
долгого безбожного дрёма. Как говорил батюшка нашего
храма, благочинный отец Василий: критически не хватает
кадров, для глубинок и сельских парафий. Как же мне
сказать моей Анечке, что мне придется уехать далеко, в
какую-нибудь деревеньку, без всякой реальной
перспективы, надеясь только на милость Всевышнего.
Поедет ли она со мной? Так ли сильна её любовь ко мне,
как она говорит, чтоб ради такого дела бросить любимую
работу, похоронить навечно свою мечту. Чем больше я об
этом думал, тем отчетливее понимал, как невыносимо
тяжело сказать о моём необратимом решении. 

- Ты не заболел?- Вдруг, неожиданно произнесла Аня,
присаживаясь рядом со мной.

Её тёплая, нежная ладонь мгновенно очутилась на
моем лбу, и  усталые глаза блеснули тревогой, ожидая
ответа. Ах, сколько в этих чистых, искренних глазах было
любви и участия. Они сияли искорками
заботы и тут же в долю секунды
тускнели печалью, путаясь в догадках о
том, чего я никак не мог ей сказать.

- Я был сегодня в епархии.- Выдавил я
из себя и сам удивился своему голосу.

Он звучал глухо и подавлено, словно
пробиваясь, сквозь замершую стену
непроходимого леса. Аня как-то даже
встрепенулась, хотя и не совсем ещё
поняла, что я хотел сказать. Она
приподнялась, смахнула с лица
рассыпавшиеся черные, как смола
пряди густых волос, спросив:

- Зачем?
- Подал прошение о рукоположении.

- Ответил я, чувствуя, как тяжелый ком
подкатывает к горлу.

Я опустил голову и уже не мог поднять её, так как не в
силах был выдержать взгляда своей жены. Он стал
почему-то таким растерянным и несчастным, от чего у
меня перепуталось всё в голове и  я, просто захлёбывался
от волнения.

- Через две недели у меня ставнические экзамены, а
затем диаконская хиротония. - Проговорив это, я встал и
отправился на кухню, чтоб выпить воды.

В горле совершенно пересохло, и появился лёгкий
озноб. На улице разыгралась вьюга. Ветер  резкими
порывами бросал в разрисованное морозом стекло
мелкие крупинки снега, свистел тревожным воем
сквозняк сквозь не плотно закрытую форточку. Мне
казалось, что я стою перед жизненно важным выбором,
ещё не совсем точно сознавая, настолько он для меня
важный.

- И что теперь? - Послышался за спиной голос Ани.
- Я стану священником. Скорей всего поеду служить в

какое-нибудь село. - Ответил я, прислонившись к краю
подоконника, и вглядываясь в тёмную даль зимнего
вечера.

- А мне как же? - Аня осторожно обхватила моё
запястье, и я почувствовал, как дрожит её рука.

- Поехали со мной… - Я, конечно же, понимал, что
данное предложение звучит само по себе глупо, но в
глубине души надеялся на то нереальное чудо, которое
бы дало нам шанс не расставаться.

- Ты решил всё за нас?! - Она выпустила мою руку, и
став рядом стала рисовать пальцем фигурки по
холодному, запотевшему от тёплой влаги стеклу. - Тебе,
конечно же, нет дела до моих успехов, моих достижений.
Я мечтала всю жизнь сниматься в кино, играть чудесные
роли, менять образ и быть известной. И теперь, когда у
меня начало получаться, ты заявляешь невесть что!! Что я
буду делать в этой глухомани?! Коров доить я не умею,
картофель выращивать тоже! Ты предлагаешь мне
похоронить себя заживо! 

- Зачем же так всё омрачать? У жены священника не
меньше работы, чем у него самого. Ты даже представить
себе, как ты нужна мне будешь там. Я не представляю и

минуты прожитой без тебя! - После
этих слов она вдруг задумалась,
прошлась, не спеша по комнате и не
говоря ни слова, накинув пальто,
вышла из дома, не закрыв за собой
входную дверь.

Только через два часа я понял, что
Аня не вышла; она ушла, ушла,
оставив мне тяжесть мысленных
мучений на всю долгую ночь.

Прейдя домой следующего дня, я
обнаружил, что некоторые вещи Ани
отсутствуют. Скорей всего она их
забрала и ушла к родителям.
Поговорить с ней не представлялось
возможности. Мне не открывали
дверь, на телефонные звонки она не
отвечала. После того как мы

расстались, я погрузился в уныние. Ничего больше не
радовало, то неистовое желание стать священником,
вдруг померкло и я, словно оказался загнанный в тупик
житейских обстоятельств. Наш приходской батюшка
всячески поддерживал меня. Он говорил, что это всё
искушения, и что ни в коем случае не стоит им
поддаваться, и чтоб я не отступал от принятого решения.

- Всё наладится, вот увидишь. - Ласковым тоном
говорил он мне, хлопая по плечу. - Ты становишься на
тернистый и очень тяжёлый путь. Надо быть готовым ко
всему, ибо отныне, враг рода человеческого диавол не
оставит тебя в покое, подвергая всяческим испытаниям.
Он не остановиться ни перед чем, чтоб только сломать
тебя, уничтожить, ввести в отчаяние, или в пагубу. Вино,
деньги и женщины - это три главные искушения, через
которые нечистый дух будет постоянно действовать на
тебя.
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З незапам'ятних часів відомо, що в
хвилини жорстоких страждань при
народженні дитяти, коли смерть
така близька, жінки прибігають з
особливо гарячою молитвою до
Cпасителя і Пречистої Матері Його.
У благочестивих сімействах і у наш
час можна бачити ікону Богоматері,
звану Помічниця в пологах. Перед
цією іконою преклоняються в
гарячих молитвах страдалиці-матері,
закликаючи на допомогу
преблагословенную Діву Марію, що
безболісно народилаХриста
Спасителя. До Неї моляться в
страшну, повну таємниці хвилину
бідні страждальниці, віруючи, що Вона сильна перед
Богом Заступниця і Помічниця всіх страждущих і
обтяжених.

Існує ще і інша дуже древня ікона, що має назву:
Образ Пресвятої Богородиці, Помогательніци жінкам

чада народжувати. На цій іконі Божа
Мати змальована з відкритою главою
і розпущеними по плечах косами, із
складеними на грудях руками,
причому персти лівої руки
покривають до половини персти
правої руки. Нижче складених  рук
змальований Богомладенець,що
сидить при персях, права рука якого
благословляє іменословно, а ліва
лежить на коліні; з-під одягу видно
краї ніг. На Богоматері верхній одяг
червоний з прозолоттю, має на
кожному плечі по золотій зірочці;
нижній одяг темно-зелений з
прозолоттю і із золотими зірочками і

такою ж облямівкою по коміру і рукавам. Глава
Богоматері трохи нахилена. На Спасителі одяг жовтий
з прозолоттю, на грудях відливаючий в темно-зелений
колір. Все зображення поміщене на півмісяці.

М О Л И Т О В Н Е  З А С Т У П Н И Ц Т В О

Помічниця в  поло гах

Молитва Божией Матери пред иконой Ея “В родах Помощница“
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РАСКОЛ. Слово, знакомое для всех. Как правило, мы

слышим об этом впервые на уроках истории в школе,
но не задумываемся всерьез. Да и в целом, раскольники
– не самая обсуждаемая тема в обществе. Многие
скажут: какая разница – я верю, а остальное не важно.
Ведь Бог один для всех.

Но обратимся к Библии. Раскол – богопротивная
вещь. Грех, не смываемый кровью. 

Это то, о чем нельзя забывать.
Давайте представим, что у человека открытая,

незаживающая, постоянно кровоточащая рана на теле.
Он сможет нормально жить? Конечно, нет.  

Раскол - это  рана на теле церкви, скрытая боль в
душе каждого из нас.

Мы живем, ходим в храм, прилагаем усилия для
спасения своей души. Но тысячи людей в то же самое
время идут в церкви раскольников, совершая
серьезнейший грех. И ведь это делается с наилучшими
побуждениями! 

Очень часто в раскольничий храм человека ведет
незнание. 

Христова единая святая соборная апостольская
церковь существует для спасения людей. Она давно
утратила свою разобщенность по национальности,
цвету кожи. Побеждающему грех она дает надежду на
спасение, грешащему - время покаяться. Но, к
сожалению, и здесь не все просто. 

История раскола в Украине насчитывает уже
больше 15 лет, когда отлученный от Русской
Православной Церкви бывший митрополит Киевский
Филарет (Денисенко) создал собственный патриархат.
Филарет много лет возглавлял Украинскую церковь, и в
1990 г. стал одним из кандидатов на пост нового
патриарха Русской православной церкви. Но когда
Украина провозгласила независимость, Филарет сделал
то же самое в отношении церкви. За это он был лишен
духовного сана, отлучен от церкви и предан анафеме. 

Напомним, что анафема -  это высшее, соборно
провозглашаемое, церковное наказание за тяжкие
прегрешения. Прежде всего - за измену православию,
уклонению в ересь или раскол. Так,
самопровозглашенная конфессия Филарета не
признается вселенским православием, то есть ни одной
из двенадцати православных церквей.

По словам одного из монахов, отличие между
неканонической и канонической церквями похоже на
разницу между «заглядыванием в щелочку и реальным
пребыванием в комнате». 

Все православные христиане, осознающие масштаб
этой трагедии, переживают за прихожан,
посещающих церкви раскольников. Мы молимся  за их
возвращение в лоно православной церкви, помним и
не забываем.  

РАНЫ НА ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ

Многие видят странного пожилого человека на
рынке города Х. Кто-то проходит мимо, не замечая
его, кто-то ненадолго приостанавливается.
Сгорбленный, бедно одетый, он каждый день в одно и
то же время кормит бездомных животных. На свою
небольшую пенсию, около 600 грн., Владимир Ильич
покупает мясные отходы, делит на порции и раздает
их кошкам и собакам в разных местах города. И так
– ежедневно, при любой погоде, стоя на холоде и под
дождем. Этот человек никому не жалуется, сидя на
скамейке возле подъезда. Он берет на себя
ответственность за другие, никому не нужные жизни,
и тем самым придает смысл собственной.

Недавно пенсионеру выделили бесплатную путевку
в санаторий, но он от нее отказался: ведь в его
отсутствие некому кормить животных, которые уже
привыкли к такой поддержке и заранее поджидают
кормежку.

Как любой человек в его возрасте, Владимир Ильич
нуждается в поддержке. Жаль, что у пенсионера нет
никого ближе кошек и собак. На его лице – добрая
улыбка, обращенная не только к животным, но и к
проходящим мимо безразличным людям.

Конечно, это лишь частный случай, вызывающий
сочувствие и грусть. Но за ним – целый комплекс
проблем современного общества: социальная
незащищенность пенсионеров, равнодушие и
прагматизм окружающих, трансформация
человеческих ценностей. Таких стариков много в
каждом городе, и каждый из них выживает, как
может. Или – доживает? Ведь далеко не у каждого
есть семья, готовая оказать помощь. И если мы
оглянемся вокруг, открыто посмотрим в глаза друг
другу – возможно, одиночества в нашей жизни
станет меньше, а добра и сочувствия прибавится.

Снежана ГАЛУСТОВА

Одиночество среди людей
(продовження, початок на 5 стор.)
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Біблія про створення світу

У Біблії стверджується, що світ створений Богом.
Бог був завжди, Він є і буде, що б не сталося з нами і зі
світом, у якому ми живемо. Бог є всюди. Він є Дух. Бог
створив світ, бо таким було Його бажання (Буття 1:1-
31)

Господь Бог поділив світ на видимий, зрозумілий
нам, і невидимий, який ми не можемо побачити зором
і осягнути розумом. У невидимому світі мешкають
ангели, духовні істоти, створені Богом, які мають
розум, але не мають фізичного тіла. Бог створив ангелів
добрими і світлими, тому в невидимому світі відразу
встановився порядок. Пізніше деякі ангели на чолі з
Люцифером втратили свою святість, бо перейнялися
злом і гординею та повстали
проти Бога.

Злих духів, оскільки вони
втратили можливість любити, Бог
засудив на вічну кару, тому й досі
вони злі, підступні та мстиві і
шкодять усьому, що створив
Господь, намовляючи нас до
неправедних вчинків. Добрі
ангели люблять усі Божі
творіння, виконують Божу волю,
а також певні завдання, які
доручає їм Бог щодо людей.

Дуже дивно, ще до початку віків, усюди панували
темрява і безладдя. Тоді Бог почав створювати порядок
і красу. Найперше Він сказав, щоб світло
відокремилося від темряви. І стало світло.

Далі Він звелів безмежному океану ввійти в береги,
щоб з’явився суходіл. Однак новостворена земля була
німа і порожня, тільки шурхіт хвиль та подихи вітру
порушували тишу. І Бог звелів, щоб на землі виросли
дерева і різні рослини. Потім Бог наказав сонцю
засяяти в неозорій висоті неба і світити вдень, а
місяцю – посилати лагідне світло вночі. А ще Він
створив мерехтливі зірки серед оксамитової темряви
нічного неба.

Однак небо й океан залишилися німотними. І тому
Бог створив істот, що плавали і гралися у воді, - від
маленьких рибок до велетенських китів. Він створив
пташок, щоб вони солодко співали, пурхаючи між
дерев. Це був прекрасний світ, і Бог бачив, що цей світ
гарний. Але земля ще залишалась пустельною. І Бог
створив тварин: маленьких пухнастих звіряток і

величезних та сильних звірів. У лісах та дібровах, у
степах та саванах завирувало життя. Бог звелів усім
рибам та птахам, усім тваринам, щоб вони плодилися
та множилися і заселяли світ, щоб він став досконалим
і злагодженим.

Людина – образ і подоба Божа

«Прославляю Тебе, що я дивно утворений! Дивні
діла Твої, і душа моя відає вельми про це!»

(Книга Псалмів 138:14)
Про Божий задум створити людину йдеться вже у

першому розділі книги Буття. У цьому ж розділі
розповідається і про покликання людини.

Так, на шостий день Бог створив звірів і плазунів.
Після цього Він вирішив
створити людину – подібну Собі
для спілкування. «І сказав Бог:
створимо людину за образом
Нашим та за подобою Нашою, і
нехай панують вони над рибами
морськими, та над птахами
небесними, та над худобою, та
над всією землею...» (Бут.1:26). І
створив Бог людину із земного
пороху, вдихнув у неї життя і
стала людина живою душею.

Першу створену Богом людину звали Адам, що в
перекладі означає «земля». Потім Бог вирішив, що не
добре Адамові бути самому, і послав йому міцний сон,
взяв його ребро і створив йому на допомогу жінку, яку
назвав Єва, що означає «життя». І благословив Бог
перших людей і віддав все, що на ній: рослини, риби,
птахів і тварин для того, щоб люди панували над ними.

І насадив Господь Бог райський сад в Едемі на сході
і там поселив людину, яку створив, щоб вона
працювала в раю та доглядала за ним.

І поглянув Бог на все, що Він створив і сказав: «Дуже
добре». На сьомий день Бог не творив нічого. Сьомий
день Він назвав Своїм днем, тому що в цей день Він
відпочивав від усіх справ. І сьогодні цей день є
святковим днем для людей, який вони використовують
для спілкування з Богом, виконання добрих справ та
відпочинку.

Людина отримала від Бога тіло, душу і дух. Тому
вона, за Біблією, має в собі частку Божого Духу, і є
образом і подобою Божою.

№2, листопад, 2009 р.

ДИТЯЧА СТОРІНКА



Господь обіцяв, що, якщо ми покаємось, то нам
будуть прощені наші гріхи, а про те, що ми доживемо
до завтра, нам не обіцяно.

Серафім Роуз написав, що ми зараз живемо в ті часи,
коли “вже пізніше, ніж ми думаємо!” Ми вже сьогодні
живемо в часи Апокаліпсису. Збуваються всі
пророцтва. Як збігся, скоротився час. Ніхто нічого не
встигає, ні старі, ні малі. Як швидко йде від нас на той
світ молодь. Зайдіть на цвинтар, подивіться на дати.
Вже близько той час, коли (по Писанню) живі будуть
заздрити мертвим. Тому милосердний Господь
забирає кращих, але слабшеньких, бо вони могли б не
витримати випробувань останніх часів і згубити свої

безсмертні душі. Коли, ще на зорі християнства, учень
спитав у свого духовного наставника, святого старця,
чим же будуть спасатися люди останніх часів, бо
написано у Святому Письмі, що перед другим
пришестям Христа не буде на землі справжніх
духовних подвижників, молитвеників, постників,
сповідників, старець відповів йому, що терпінням
скорбот тільки і спасатимуться християни перед
кінцем світу. Все – “налице”. Постійні війни. Просто
вже регулярні стихійні
лиха. Страшні невиліковні
хвороби. СНІД, рак,
діабет, нарко манія…
Нерідко зараз священи -
кам доводиться сповідува -
ти, причащати, готувати
до переходу у вічність
молодих і навіть зовсім
юних людей, які, тверезо
усвідомлюючи свій безна -
дійний діагноз, щиро
вдячні Господеві, що
послав їм цю хворобу.
Деякі з них навіть ні разу
не були у церкві, не знали, як перехреститись, що таке
гріх, і що таке покаяння. Дехто були (ще гірше)
злочинцями, хуліганами, повіями. І тут “не знати, за
що”, Боженька зглянувся на них, явив таку милість:
через страждання, хворобу відкрив себе, свою любов,
вивів їх з духовного небуття у світ віри, істини, любові
і надії на безсмертне життя у Царстві Божому. З яким
нетерпінням ці люди чекають на прихід священика.
Біля ліжка такого юного мученика хочеться плакати
не від розпачу і жалю, а від невимовного розчулення і
преклоніння перед недосяжною для нас, грішних,

любов ю Божою, яка вирвала ще одну душечку з тенет
безсоромного людиноненависника диявола. Вони
несуть покаяння і за себе, і за батьків, і за дідів-
прадідів. Невже ми, дорослі, свідомі здорові люди,
маємо чекати, щоб аж таким чином Господь привів
нас до тями?! Чи треба, щоб сталась якась катастрофа,
аварія, пожежа, насильництво, вбивство?!

Ну, не можемо ми зараз молитись - катастрофічно
не вистачає ні часу, ні сил. Таки переборов нас дух
матеріалізму і споживацтва.

Ну, не можемо ми зараз поститись: немає ні
здоров’я, ні можливостей (ні бажання).

Ну, не можемо ми любити усіх, як заповідав

Христос: так вже глибоко ми дозволили проникнути в
наші серця диявольським щупальцям злоби, гордині.

Ну… та ще багато чого ми не можемо, або не хочемо.
Але ж ми можемо хоча б усвідомлювати оцю всю

свою неміч, жалюгідність, непотребство, недостої -
нство перед Творцем?

Але ж ми можемо плакати, каятись перед Отцем
нашим Небесним, просити милості у Нього,
прощення?

Якщо ми не хочемо
дотри муватись Євангель -
ських заповідей, то ми
можемо хоча б уже
мовчки, смиренно терпі -
ти, коли нам “надирають
вуха”, а не брикатись, не
плюватись?

Можемо. В цьому і є
наше сьогоднішнє спасі -
ння: у смиренному
терпінні скорбот. І покая -
нні. Адже Господь сказав:
“Ащє покаєтєсь –
продлю, ащє нє покаєтєсь

– укорочу”. Така велика сила покаяння, що навіть,
коли один святий спитав Господа, чи міг би диявол
получити прощення, якби покаявся, Господь відповів,
що, звісно, міг би, але він не кається. От у чому біда.

Щоб покаятись треба наступити на горло своєму “я”,
а диявол – це безпросвітня гординя. Прп. Макарію
Єгипетському сказав диявол: ”Ти мало спиш, а я зовсім
не сплю; ти багато постишся, а я зовсім не їм. Одним
ти мене бореш”. – “Чим?”– питає святий.
“Смиренням”, – відповідає диявол.

Згадаємо нашу недавню історію. 1917 рік.
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Страшний гріх боговідступництва. Засліплені
диявольською гординею люди співали: ”Вставай,
проклятьєм заклеймьонний” (а хто у нас
“заклеймьонний проклятьєм” у пеклі до другого
Пришестя?). “Ми наш, ми новий мір построїм. Кто бил
нічєм, тот станєт всєм”. Хотіли самі без Бога щось
побудувати, ще й призвавши собі в помічники того,
“кто бил нічєм”. Руйнували церкви, оскверняли
святині. Було вбито, знищено, згноєно в таборах тисячі
священиків, навіть із сім’ями, монахів і мирян тільки
за те, що вони не зреклися Христа.

“Ащє покаєтєсь – продлю, ащє нє покаєтєсь –
укорочу!” 1941 рік. Жахливе випробування для нашого
народу. Здавалось, настав кінець світу. Безмежне море
скорботи. Але, хвалити Бога, молитвами святих
пробудився народ, відкрились очі, усвідомили свій гріх,
покаялись. Звернулись усім
народом до Бога, згадали, що є
дітьми Божими, що тільки у
Нього треба просити прощення і
помилування, бо согрішили.
Відкрилися храми. Священиків,
які ще лишилися в живих,
призвали до служби Божої. Про
це ніде не писали і не показували,
це є лише в секретних
кремлівських архівах, що по всіх фронтах були
пронесені, або облетіли на літаках чудотворні ікони
Пресвятої Богородиці, були відслужені молебні. Вся
Вселенська Православна Церква молилась за Святу
Русь. І помилував Господь, продлив. Продлив. Але ж ми
зализали трохи свої рани, наїлись, напились та й знов
загордились. Ну знов отримали “різки”: Афган, Чечня,
Нагорний Карабах, Чорнобиль, Грузія. А на війні
швидко стають віруючими. Невже нам щоразу треба
“пальці в двері”, щоб ми згадували, що не від мавпи
пішли, а створені “по образу і по подобію Божию”? 

Нам завжди хочеться думати, що ми царі і пупи
землі. Якщо людина в серці своєму не усвідомить себе
останнім грішником, то Бог не почує її. Без Бога душа
хоч і може противитись гріху, але перемогти його без
Бога не може. “Велика сила гріха, але у сто разів більша
сила благодаті Божої (архієп. Інокентій). Велика сила
благодатних таїнств Православної Церкви. До храму
Божого ми маємо нести своє покаяння, свою сповідь,
без якої немає прощення гріхів, немає
умиротворення, заспокоєння душі. Господь обрав
святих апостолів, просвітив їх Духом Святим,  наказав
їм іти і проповідувати всім Святе Євангеліє і дав їм
владу прощати або не прощати людям їх гріхи. Святі
апостоли через таїнство рукоположення поставили

священнослужителів над народами, де проповідували, і
дали їм таку ж владу. Вдумаймось, який страшний
хрест несе кожен священик, яку відповідальність
накладає на нього ця влада – прощати або не прощати.
А ми замість того, щоб із плачем, схиливши голови,
нести їм свої гріхи, каятись, просити молитов, ще й
маємо зухвальство судити їх. А в писанні сказано: всією
душею твоєю благоговій Господеві і ієреї Його
почитай. Св. Златоуст говорить: “хто почитає
священика, той буде почитати і Бога, а хто став
зневажати священика, той потроху дійде і до образи
Бога. Хоча би священик і був неблагочестивим, але Бог,
коли бачить, що ти із благоговіння до Нього шануєш і
недостойного шани, Сам воздасть тобі нагороду”.

А ми вибираємо священиків, як товар на базарі. Ой,
цей надто строгий, а я хочу, щоб був добренький та

солоденький, ще й усі мої торби
(гріхи) на собі волік.

А цей, крахобор, такі ціни за
треби лупить, пошукаю дешев -
шого. 

А цей горілочку любить, а той до
молодиць моргає… Все не можемо
знайти собі до вподоби. Ще й
напитуємо по інших селах: а який
там у вас батюшка, а чи не

поміститься у моїй кишені, щоб я його при собі
тримала, коли треба – виймала, а не треба – назад
ховала, щоб не морочив зайве. Жах. Не самі на коліна
падаємо, а хочемо Святу Церкву поставити перед
своїм “я” на коліна і примусити Її служити нашому
жалюгідному самолюбству. А час збігає. Бігцем треба
бігти до Церкви і, припавши до ніг батюшки, просити
святих молитов, просити, щоб просвітив, врозумив,
навчив, як спасти душу, як треба каятись. 

Яким би священик не був грішним (один лише
Господь без гріха), на ньому все одно лежить благодать
священства, він є слугою Божим. “Богу належать
благодать і таїнства, а людині (священикові) лише
служіння. Якщо священик хороший, то узгоджується з
Богом, діє з Ним; якщо поганий, то через нього
звершує Бог видиму форму таїнства, а Сам дарує
невидиму благодать. Дуже помиляються ті, хто думає,
буцімто від норовів і дій людей залежать Божественні
таїнства: вони освячені від Того, Кому належать. Тож
не будемо сумніватись, а краще пожаліймо себе,
повернімось лицем до храму Божого, де здійснюються
спасительні таїнства Божі. Поспішімо принести
покаяння. Нам обіцяно, що якщо ми покаємось, то
нам будуть прощені наші гріхи, а про те, що ми
доживемо до завтра, нам не обіцяно.
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Нам завжди хочеться
думати, що ми царі і пупи
землі. Якщо людина в серці
своєму не усвідомить себе
останнім грішником, то
Бог не почує її. 
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