
Які чудові слова! Вони свідчать 
про глибоку, сильну та непохитну 
віру апостола Павла. Цими слова-
ми він надихав наступні поколін-
ня християн, надихає і нас, закли-
кає багатьох, котрі ще не пізнали 
Господа, пізнати силу Його хреста.

Що ж спонукало апостола на-
писати ці слова? Йому стало ві-
домо, що в Галатійській церкві 
з’явилися люди, які стали бенте-
жити віруючих, кажучи, що для 
того, щоб бути християнином і бу -
ти бажаним Богу, необхідно ви-
конувати Мойсеїв закон, дотри-
муватися суботи та обрізання 
і виконувати передання старших. 
Апостол відчув тривогу, що та-
ким чином може бути завдано 
непоправної шкоди Євангелію та 
мо лодій церкві в Галатії, і він бе-
реться за перо і починає писати 
це хвилююче послання. І якщо 
інші послання він диктував, то 
це написав власноруч: «Гляньте, 
якими буквами пишу вам власною 
рукою» (Гал. 6,11). З болем у серці 
він написав наступні слова: «Ди-
вуюся, що ви так швидко покину-
ли того, хто вас покликав Хрис-
товою благодаттю, і перейшли 
на іншу Євангелію» (Гал. 1,6). І 

Чим ми можемо 
хвалитися?

«Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, 
як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, 

яким для мене світ розп’ятий, а я - світові» 
(Гал. 6, 14).

далі він пише: «О нерозумні гала-
ти! Хто вас зачарував, вас, пе-
ред очима в яких був зображений 
Ісус Христос розп’ятий? Одне лиш 
хочу від вас знати: Чи ви прийня-
ли Духа завдяки ділам закону, а чи 
тому, що повірили проповіді? Не-
вже бо ви такі безглузді? Почавши 
духом, завершуєте тепер тілом» 
(Гал. 3,1-3). І нарешті, в четверто-
му розділі він висловлює сумнів: 
«Побоююся за вас, чи не трудивсь 
я коло вас даремно» (Гал. 4,11). І на 
закінчення закликає галатів: «Тож 
стійте і під кормигу рабства не 

піддавайтеся знову» (Гал.5,1).
І після цього він проголошує: 

«Мене ж не доведи, Боже, чимсь 
хвалитися, як тільки хрестом 
Господа нашого Ісуса Христа, яким 
для мене світ розп’ятий, а я – сві-
тові» (Гал. 6,14). Ці слова звучать 
як маніфест, як фінал, як підсумок 
всього того, про що йшлося вище.

Зазвичай, люди хваляться тим, 
що для них є дороге. Пророк гово-
рить: «Ті колісницями, ці кіньми» 
(Пс. 19,8) - іншими словами, меш-
канці землі хваляться багатством, 
силою, славою, походженням, вче-
ністю і ще багато чим. І цим всім 
володів апостол Павло, і це колись 
мало для нього певне значення. 
Він говорив, що він єврей від єв-
реїв, навчався у ніг Гамалиїла тоб-
то отримав гарну освіту. І все це 
мало ціну для нього до того часу, 
поки він не зустрівся з Господом. 
Після навернення до Христа він 
сказав, що всі свої колишні пере-
ваги признав «за втрату все задля 
найвищого спізнання Христа Іс-
уса, Господа мого, заради якого я 
все втратив і вважаю все за сміття, 
аби Христа придбати» (Фил. 3, 8). 
І він хотів, щоб віруючі насліду-
вали його і щоб ішли за Христом 
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не понуро, похнюпивши голову, 
а радіючи і тріумфуючи в Ньому.

Потрібно сказати, що звістка 
про розп’яття не відповідає об-
разу думок людей. Жодна лю-
дина не придумала б ніколи, що 
план спасіння людей можливий 
через смерть, тобто через хрест. 
І якщо ми говоримо про Христо-
вий хрест, то не тому, що хочемо 
здатися ліричнимим співаками, 
а тому, що це допомагає пере-
могти гріх, зло і смерть. Бо сло-
во про хрест, запише апостол 
Павло в І Посланні до Коринтян: 
«сила Божа на спасіння». І тому 
відроджена людина з радістю 
говорить про хрест Господа та 
хвалиться цим хрестом. Хрест 
Христа став для апостола Павла 
причиною досі незнаного ща-
стя; завдяки хресту він отримав 
перемогу над гріхом і смертю. 
У нього, як і у багатьох з нас, не 
було сили жити без гріха, гріх 
викрадав всі наші кращі сили, 
позбавляючи останньої краплі 
душевного миру. Тепер, коли ми 
повірили, що Христос Своєю 
хресною смертю спокутував гріх, 

отже, і нас, все змінилося на кра-
ще. Апостол Павло не тільки пе-
режив цю радість, це щастя, але  
повідав її іншим. І бачачи резуль-
тат своєї проповіді, що й інші на-
вертаються і радіють - серце його 
наповнювалося особливим захо-
пленням, і він бажав хвалитися 
хрестом і тільки хрестом Господа 
нашого Ісуса Христа.

Наше спасіння не залежить 
від нашої немочі, наших справ, 
воно є в смерті Христа. Хресна 
смерть Ісуса Христа стала пере-
ломним моментом в історії всьо-
го людства. На жаль, люди не-
достатньо оцінили, не до кінця 
зрозуміли значення і силу хреста 
і тому сумують, бояться і перебу-
вають у слабостях.

Хочеться, щоб ми усвідомили 
все більше і більше, чому і кому 
ми зобов’язані нашим спасінням. 
Правда, до кінця ми це не 
зрозуміємо. Тільки у вічності ми 
осягнемо, «що Кров’ю святою я 
спасенний», тобто хрестом Хри-
ста.

Проблема нашого спасіння 
давно вирішена на Голготі. Там 

відбулася спокута, заплачений 
викуп, і на підставі цього оголо-
шена загальна амністія. Однак 
багато хто в світі ще не знає про 
це, і в цьому є наша провина. Ми 
повинні об’явити всім і кожному, 
близькому і далекому, що вчинив 
для нас Господь. Апостол Павло 
закликає нас: «Проповідуй сло-
во, наполягай вчасно і невчасно, 
картай, погрожуй, напоумлюй із 
усією терпеливістю та наукою» 
(2 Тим. 4, 2).

Ісус Христос відкрив віковічні 
темниці аду. Він позбавив смерть 
влади, тобто диявола, щоб від-
пустити змучених на свободу, але 
люди полюбили темряву біль ше, 
ніж світло, а час проходить і страш-
но подумати: багато людей були 
так близько біля раю, а потра-
пляють у пекло.

Сьогодні від нас залежить, що 
ми оберемо: або вічне щастя, або 
вічну погибель. Не будемо говори-
ти, що наша вина занадто велика, 
і ми не можемо розраховува-
ти на прощення. Немає такого 
гріха, якого не міг би простити 
Господь. І недарма першим спа-
сенним в Небесному Царстві 
був розбійник, який здійснював 
розбої і не зробив нічого добро-
го, але по вірі і по Господньому 
милосерді отримав обіцянку: 
«Сьогодні будеш зі Мною в раю». 
Тільки одну умову ставить Го-
сподь: покайся, визнай свою про-
вину, іди і дальше не гріши. І коли 
ми відчуємо, яким благим є Го-
сподь, коли з’єднаємося з Ним, 
тоді ми не побажаємо хвалитися 
нічим, окрім «як тільки хрестом 
Господа нашого Ісуса Христа, 
яким для мене світ розп’ятий, а 
я - світові» (Гал. 6, 14).

«Чому Господь перетерпів не якусь іншу смерть, а 
хресну? Хто про це запитує, той нехай знає, що 
саме ця, а не будь-яка інша смерть могла бути 
спасительною для нас, і її переніс Христос для на-
шого спасіння. Ця смерть є хресною, бо написано: 
«Проклят усякий, хто висить на дереві» (Гал 3,13). 
Смерть Господа є відкуплення всіх людей, нею «зруй-
нована стіна, яка була перегородою… було вчине-
но мир між нами» (Еф. 2,14-15). Як ще по-іншому 
Він міг прикликати нас до Свого Отця, якщо б не 
розп’явся на хресті? Адже, тільки на хресті можна 
померти із розпростертими руками» 

(Святий Атанасій Великий, Про Воплочення, 25).
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ЩО Т�К�
РОЗП 'ЯТТЯ?

Перш, ніж надягати хрестик, як прикрасу, задумайтеся: 
А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО ТАКЕ РОЗП'ЯТТЯ?

Ціцерон цю страту називав 
найжахливішою з усіх страт, які 
придумали люди. Суть її полягає 
в тому, що людське тіло повисає 
на хресті таким чином, що точка 
опори опиняється на грудях.
Коли руки людини підняті ви-

ще рівня плечей, і вона висить, 
не спираючись на ноги, вся вага 
верхньої половини тіла припадає 
на груди. В результаті такої на-
пруги кров починає приливатися 
до м'язів грудного пояса, і за с-
тоюється там. М'язи поступово 
починають дерев'яніти.
Тоді наступає асфіксія (удушен-

ня): зсудомлені грудні м'язи здав-
люють грудну клітку. М'язи не 
дають розширюватися діафрагмі, 
людина не може набрати в легені 
повітря і починає помирати від 
задухи.
Така кара іноді тривала кілька 

діб. Щоб прискорити її, людину не 
просто прив'язували до хреста, як 
в більшості випадків, а прибива-
ли. Ковані грановані цвяхи вби-
валися між променевими кістками 
руки, поряд із зап'ястям. На своєму 
шляху цвях зустрічав нерво-
вий вузол, через який нервові 
закінчення йдуть до кисті руки і 
управляють нею.
Цвях перебивав цей нервовий 

вузол. Сам по собі дотик до оголе-
ного нерва - страшний біль, а тут 
всі ці нерви виявляються перебиті. 
Але мало того: щоб людині ди-
хати в такому положенні, у неї 
залишається тільки один вихід 
- треба знайти якусь точку опо-

ри в своєму ж тілі для того, щоб 
звільнити груди для дихання.
У прибитої людини така мож-

лива точка опори тільки одна - це 
її ноги, які також є прибиті. Лю-
дина повинна опертися на цвяхи, 
якими прибиті її ноги, випрями-
ти коліна і підняти своє тіло, тим 
самим послаблюючи тиск на гру-
ди. Тоді вона може зітхнути. Але 
оскільки при цьому руки її також 
прибиті, то рука починає оберта-
тися навколо цвяха.
Щоб зітхнути, людина по-

винна повернути свою руку на-
вколо цвяха, аж ніяк не круглого 
і гладенького, а з гострими граня-
ми. Такий рух супроводжується 
больовими відчуттями на межі 
шоку.
Євангеліє говорить, що страж-

дання Христа тривали близько 
шести годин. Щоб прискорити 
страту, сторожа або кати нерідко 
мечем перебивали гомілки 
розп'ятому. 
Людина втрачала останню 

точку опори і швидко задихалася.
Сторожа, яка охороняла Гол-

готу в день розп'яття Христа, 
поспішали, їм потрібно було 
закінчити свою страшну справу 
до заходу сонця з тієї причини, 
що після заходу юдейський закон 
забороняв торкатися до мертвого 
тіла, а залишати ці тіла до завтра 
не можна було, тому що наступа-
ло велике свято - юдейська Пас-
ха, і три трупи не повинні були 
висіти над містом.
Тому команда катів поспішає. 

І ось, святий Іван спеціально 
відзначає, що воїни переби-
ли гомілки двом розбійникам, 
розп'ятим разом з Христом, але 
самого Христа не торкнулися, бо 
бачили, що Він був мертвий. На 
хресті помітити це не важко. Як 
тільки людина перестає без кінця 
рухатися вгору-вниз, значить, во-
на не дихає, значить, вона помер-
ла...
Євангелист Лука повідомляє, 

що коли римський сотник прони-
зав списом груди Ісуса, то із рани 
витекла кров і вода. За висновка-
ми медиків, мова йде про рідини 
з навколосерцевої сумки. Спис 
пронизав груди з правого боку, 
дійшов до навколосерцевої сум-
ки і серця - це професійний удар 
солдата, який цілиться в незаго-
роджену щитом сторону тіла і б'є 
таким чином, щобз спис відразу 
ж дістав до серця. З уже мертвого 
тіла кров спливати не буде.
Те, що витекли кров та во-

да, означає, що серцева кров 
ще раніше, ще до останньої 
рани перемішалася з рідиною 
навколосерцевої сумки. Серце не 
витримало мук.
Христос ще раніше помер від 

розриву серця...
За дві тисячі років слово 

"розп'яття" повторювалося так ча-
сто, що сенс його в деякій мірі втра-
тився, потьмянів. Поть м’я ніла у 
свідомості людей і ве личезність тієї 
жертви, яку приніс Ісус за всіх нас, 
колишніх і майбутніх.
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ХРЕСТ
Від недавнього часу у світі, особливо християнському, існує диле-
ма: як стратили Христа, на хресті, чи на стовпі. І вона не була 
б такою гострою, якщо б Святе Писання само, не звертало на 
неї увагу, і якщо б там не було вказано, як до цього відноситись. 
Набравшись трошки терпінням, зрозуміємо у чому справа.

Філологічна проблема
В оригінальних грецьких текстах 

занаряддя страти, на якому помер 
Ісус передається через слово "став-
рос", що означає стовп, частокіл... 
І на цьому можна би і завершити 
дискусію кажучи, що ось маємо 
переклад і про що тоді далі говори-
ти? Але залишається актуальним 
питання, якщо ставрос - стовп, то 
як тоді на тій же давньогрецькій 
мові у діалекті койне, (на якому на-
писаний Новий Завіт) буде звуча-
ти слово "хрест"? Впевнений, що 
більшість прихильників варіанту 
"стовпа" над цим питанням не 
тільки не замислювались, але й 
не думали, що воно (це питання) 
існує. 
Відповідно, існування вищезга-

даного питання дає можливість 
стверджувати, що є вагомі підстави 
вважати, що Ісус помер не на 
стовпі, а на хресті. Тим більше, що 
багато словників із грецької мови, 
очевидно не безпідставно, слову 
"ставрос", окрім значень стовп, 
кіл, частокіл, надають і значення 
"хрест". 
Для прикладу "Грецько-Російсь-

кий словник, складений А.Д.Вейс-
маном", с.1150-1151:
Тобто бачимо, що перекладачі 

вказують на те, що окрім інших 

значень, "ставрос" має значення - 
"хрест"

Що про це говорить Писання?
Біблійні свідчення про хрест ми 

знаходимо у розповідях про страж-
дання і смерть Спасителя

Напис над головою
"Над головою в нього прибито 

напис за що його засуджено: 
“Це Ісус – Цар Юдейський.” 

(Мт. 27. 37). 
Тут ми повинні з увагою сприй-

няти те, що із такою точністю на-
писано у Слові Божому. Римський 
прокуратор Понтій Пилат розпо-
рядився написати на дерев̓ яній 
дошці суть звинувачення, за яке і 
був страчений Христос. За слова-
ми євангелиста Матея, ця таблиця 

була прибита "над головою в ньо-
го". Якщо б Ісус був прибитий до 
стовпа, то апостолу довелося б на-
писати "над його руками".

"Переламали голінки"...
"Через те, що це була п'ятниця, 
отже, щоб не залишилися в су-
боту тіла на хресті, - бо був Ве-
ликдень тієї суботи, - то юдеї 
попросили Пилата, щоби перела-
мали їм голінки й познімали з хре-
ста. Отож вояки прийшли і пере-
ламали першому голінки і другому, 
який був з ним розіп'ятий. Та коли 
підступили до Ісуса й побачили, 
що він уже мертвий, то голінок не 
перебивали йому, лиш один з вояків 
проколов йому списом бік." 

(Ів. 19. 31-34).
У даному питанні – це дуже 

цікавий факт. Справа у тому, що 
коли людина висить підвішена 
руками вгору, то вона так може 
висіти достатньо довго (практично 
кожен це може перевірити на собі, 
повисівши трохи на перекладині 
(турніку), тримаючись так, щоб 
руки були впритул одна до одної). 
Але можна провести на собі й 
інший експеримент. Спробуйте 
повисіти так, щоб руки ваші були 
витягнуті в протилежні боки (як 
на хресті)... Такий експеримент по-
каже, що довго так висіти не мож-
на, бо розтягуються м я̓зи грудної 
клітки і людина не може вдихнути 
повітря. Якщо є на що опертися но-
гами, то можна трохи піднягнутися, 
щоб вдихнути, але якщо такої опо-
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ри нема, то людина живе рівно 
стільки, скільки може витримати її 
організм без повітря...
У цьому й полягає суть вказано-

го у Писанні вислову: "перелама-
ли голінки" - щоб пришвидшити 
смерть, у розп я̓того забирали 
нижню опору, і він, не маючи змо-
ги дихати, швидко помирав... Це 
й свідчить про те, що розбійники 
праворуч та ліворуч Христа були 
розп я̓ті саме на хрестах, а не 
підвішені на стовпах. Бо інакше не 
було б сенсу для прискорення стра-
ти перебивати їм голінки. Адже, 
підвішені за руки вверх, вони і з 
перебитими голінками могли бути 
живими до наступного дня (субо-
ти), а то й далі...
До Христа, як бачимо із ви-

щенаведеного тексту Євангелія, 
підійшли із таким же наміром, та 
"голінок не перебивали йому", але 
не тому, що у Нього було інше зна-
ряддя страти, а тому, що він уже по-
мер...

Рани від цвяхів на руках
Тож повідали йому інші учні: 

«Ми Господа бачили.» Та він відрік: 
«Якщо не побачу на його руках 
знаків від цвяхів і не вкладу свого 
пальця у місце, де були цвяхи, а й 
руки моєї не вкладу в бік його, - не 
повірю!» (Ів. 20. 25)
Логічно допустити, що апостол 

Тома краще знав про те, як страти-
ли Ісуса, тому й казав не про "знаки 
від цвяха", а про "знаки від цвяхів".
Ми скажемо, а де ж згадується 

слово "хрест"? Тогочасна грець-
ка мова не мала терміну "хрест" і 
"перехрестя"... Тому словом "став-
рос" передавалось багато значень, в 
тому числі і різноманітні дерев̓ яні 
знаряддя страти...

Чому це важливо?

Церква не сама придумала як 
ставитись до смерті Ісуса та до 
того, на чому Він помер. Саме Пи-
сання вказує як християни мають 
відноситись до цього. Конкретні 
речі говорить нам апостол Павло:

"Бо слово про хрест - глупота 
тим, що погибають, а для нас, 
що спасаємося, сила Божа. ... ми 
проповідуємо Христа розп'ятого: 
-ганьбу для юдеїв, і глупоту для по-
ган, а для тих, що покликані, -чи 
юдеїв, чи греків - Христа, Божу 
могутність і Божу мудрість." (І 
Кор. 1. 18, 23-24)

"Мене ж не доведи, Боже, чимсь 
хвалитися, як тільки хрестом 
Господа нашого Ісуса Христа, 
яким для мене світ розп'ятий, а я - 
світові;" (Гал. 6. 14)

"Багато ж є тих, що про них я 
часто говорив вам та й тепер з 
плачем говорю, які поводяться як 
вороги Христового хреста" (Фл. 
3.18)
Дивись також: Гал. 5.11; 6,12; 
Еф. 2.16; Кол. 1.20...
У нього можна знайти і бага-

то інших подібних свідчень і на-
станов, але подивившись на ці, 
розуміємо, що Апостол відносився 
до хреста Христового не так, як 
його сучасники, і навіть не так, як 
відносились до нього більшість 
тодішніх перших християн, яких 
ми часто ставимо собі у приклад. 
Вони (християни перших століть), 
відносились до хреста, як до зна-
ряддя тортур і страти, бачили в ньо-
му лише страждання і смерть. І так 
дійсно було, бо не мала змісту така 
страшна смерть людини. Лише 
страждання і смерть Христа були 
цілеспрямовані. Він (Христос) на 
те і прийшов, щоб віддати життя за 
нас. Тому його смерть, Його хрест 
і мають таке важливе значення для 

апостола Павла і для християни-
на. Тому Павло і настановляв пер-
ших послідовників Христа і нас 
із вами щодо хреста Христового. 
Інакше, якщо б їхнє відношення у 
цьому питанні було правильне, то 
Апостол не писав би цих рядків, а, 
можливо, лише підтвердив би їхню 
віру.
Хрест є одкровенням про світ, 

людину і Бога. Хрест говорить нам 
про те, яким страшним може бути 
світ, бо навіть до Втіленого Бога не 
знайшлося іншого, крім Хреста, 
місця. Хрест говорить і про те, якою 
потворною може бути людина, яка 
створила хрест як знаряддя тортур 
і страти для собі подібних. Але 
Хрест несе в собі і інший, високий 
сенс: Хрест говорить про Бога, про 
таємницю Божественної любові, 
про те, що: «Бог бо так полюбив 
світ, що Сина свого Єдинородного 
дав, щоб кожен, хто вірує в нього, 
не загинув, а жив життям вічним» 
(Ів. 3,16).
Хрест з’єднує минуле і майбутнє, 

Хрест з’єднує земне і небесне і, 
нарешті, Хрест з’єднує Бога і Лю-
дину. І в центрі – Богочоловік, Ісус 
Христос, який приносить Себе 
в Жертву за життя світу. Хрест 
вміщує в собі все одкровення про 
Бога та Його Провидіння. Бог 
привів світ до буття і створив люди-
ну для того, щоб зробити її причас-
ником Свого ВічногоЖиття. 
Стоячи перед Хрестом Гос-

поднім, звертаємося ми і до сили 
самого Хреста: 

«Радуйся, чесний і животворя-
щий Хресте Господній, допома-
гай нам силою на тобі розп’ятого 
Господа нашого Ісуса Христа, 
який в пекло зійшов і подолав силу 
диявола».
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«Піст — це не дієтичний ритуал,
це звільнення від гріха», –
Блаженніший Святослав Шевчук

Уривки із інтерв’ю, даного у часі офіційного 
пастирського візиту до Луцького екзархату, 
предстоятеля Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука)

— З обранням нового Папи перспектива на-
дання УГКЦ статусу патріархату наблизи-
лась?
— Повідомлення про патріархат буде залежати 

не так від Папи Римського чи від особи Папи, як 
від життя нашої Церкви. Тому що патріархат — 
це не є якась зовнішня прикраса, яку хтось додає 
до Церкви. Патріархат — це спосіб буття Східної 
Церкви, яка дозріває до своєї вершини. І я б сказав, 
що сьогодні наша Церква справді, крок за кроком, 
у розбудові своїх структур, прямує до патріархату. 
Перш за все – це справа наших вірян, нашого ду-
ховенства — будувати патріархат, що ми і робимо 
щодня. Адже у світі близько 7 мільйонів греко-
католиків, з яких 5 мільйонів — в Україні. І важли-
во, щоб всі вони відчували, що мають духівника, 
який живе в Україні й піклується про них.

— Зважаючи на ваше давнє знайомство з ново-
обраним Папою Римським, чи слід сподіватися 
на його візит в Україну найближчим часом?
— Я справді особисто знаю Святішого Отця 

Франциска вже багато років. Зокрема, коли я був 
єпископом в Аргентині, ми з ним співпрацювали, 
він був нашим митрополитом в місті Буенос-
Айресі. І я вже запросив його відвідати Україну, 
зокрема, в цьому ювілейному році — 1025-річчя 
хрещення Русі-України. Якою буде відповідь — не 
знаю, але я вважав своїм обов’язком таке запрошен-
ня надіслати.

— Молодь і сучасні спокуси: чи існує 
універсальна порада, як встояти перед ними?
— Я завжди намагаюся зустрічатися з молоддю, 

щоб, зокрема, донести до неї таку фундаментальну 
думку. Що справді бути собою і бути вільними ми 
зможемо тільки тоді, коли будемо прислухатися до 

Божественної мудрості, яка висловлена у мораль-
ному законі. Це своєрідний компас, який допоможе 
розрізнити фальшиві цінності, які часом ми знаємо 
як певні спокуси, пропозиції-одноденки. І істинні 
цінності, які справді варто покласти в основу сво-
го життєвого вибору та свого життя. Я говорив 
молоді в Луцьку, що слово «закон» сьогодні має для 
українців дуже негативне значення. Що закон — це 
щось таке, що нас поневолює, забирає в нас свобо-
ди. Часом навіть кажуть, що закон існує для того, 
щоб його оминати. Але, якщо говорити про Боже-
ственний закон, то це слово у Священному Писанні 
має інше значення. Це є підказка, як мудро поступа-
ти за складних життєвих обставин.

 — Хвороби — чи завжди за гріхи вони дають-
ся?
— За своєю світською освітою я медик. Одно-

го разу я студіював з випускниками українського 
лікарського товариства у Львові над питанням, 
що таке здоров’я, що таке повнота здоров’я. І ми 
усвідомили, що дуже часто, коли ми бачимо одну 
сторону людської істоти, тобто її фізичну сферу, 
її тіло, ми тоді не бачимо всієї людини. А людина 
— це є дубльована істота, яка живе у єднанні душі 
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й тіла. І древні медики, той-таки славний лікар 
Авіценна говорив, що не можна лікувати хворобу 
— потрібно лікувати хвору особу. Чому хворіють 
ті чи інші люди? Ми не знаємо, це є таїнство. Але, 
я думаю, можна вилікуватися від будь-якої хвороби 
лише тоді, коли матиме місце передусім довіра до 
лікаря з великої букви — до Господа Бога. І тоді всі 
хвороби ми зможемо побороти.

 — Чи є більші та менші гріхи?
— За східним християнством, гріх — це не про-

сто переступ якогось закону. Гріх — це є травма, 
певна рана, яку людина собі завдає. З медичної точ-
ки зору можна сказати, що є тяжкі та легкі захворю-
вання. Але, якщо захворювання вчасно не виявити 
та не лікувати, воно ускладнюється. Щось подібне 
є і в нашому духовному житті, коли говорити про 
феномен гріха. Зазвичай дехто вчить, що найтяжчі 
хвороби духовні, найтяжчі гріхи обумовлені в де-
сяти Божих заповідях. Часом для того, щоб якось 
зорієнтувати своїх вірних у нових небезпеках, які 
виникають у нових історичних обставинах, церква 
говорить ще про якісь тяжкі гріховні прояви тієї чи 
іншої культури. Для прикладу, ми сьогодні часто 
говоримо про гріх аборту, який є великою поше-
стю в нашому суспільстві. Ми сьогодні говоримо 
про неправильне розуміння гідності людської статі, 
що призводить до фальшивих демократичних 
цінностей, які в ім’я толерантності намагаються 
узаконити. Наприклад, узаконити одностатеві под-
ружжя.

 — А як щодо існуючої думки про те, що чим 
далі на захід, тим церква лояльніше ставить-
ся до одностатевих шлюбів?
— На жаль, сьогодні поняття демократії в 

окремих країнах, зокрема у США, дорівнює 
лібералізації такого типу гріха. Але в усьому світі 
католицька церква, в тому числі й УГКЦ, каже 
цьому явищу категоричне «Ні». До тієї міри, що 
наших священиків в окремих країнах навіть притя-
гують до кримінальної відповідальності за це «Ні». 
Разом з тим, церква не лише засуджує таку знева-
гу людської статі, зневагу гідності подружжя. На 
кожну конкретну особу, яка страждає від цієї неду-

ги, церква дивиться в такому собі терапевтичному 
ключі. Думає, як допомогти людині, щоб вона від 
того зла звільнилася…

 — З початком Великого посту у своєму посланні 
Ви говорите про особливу відповідальність за-
можних людей.
— У центрі Рівного я побачив рекламу: «Гроші, 

свобода, майбутнє». Але – це цілком хибний 
силогізм. Тому що гроші не є основою існування, 
тим менше можна їх ставити як необхідну умову 
для того, щоб будувати майбутнє. Це є другорядне 
та відносне. Отож, я завжди кажу, що піст і мило-
стиня — це два крила, якими душа під час Велико-
го посту повинна підніматися до Господа Бога. Бо, 
коли ми хочемо справді наблизитися до Господа 
Бога, то мусимо наблизитися до свого ближнього. 
А милостиня саме дає нам можливість це зробити.
І я, у своєму посланні на Великий піст, осо-

бливо звертаюся до людей, які мають сьогодні 
матеріальний достаток в Україні. Бо ми, на жаль, 
живемо в обставинах дикого капіталізму у постра-
дянському суспільстві. Коли багато вважають, що 
для того, щоб вижити, щоб мати майбутнє, потрібно 
чимбільше нагарбати. І не думають ні про ближ-
нього, ні про наш український народ, ні про наше 
суспільство. Кожен тоді живе для себе. І початок 
Великого посту — це нагода, щоб цю хибну логіку 
трохи поламати. І подумати про відповідальність. 
Адже матеріальні блага завжди є певним завданням 
для людини дбати про ближнього. Бо не можна лю-
бити Бога, якого ти не бачиш, якщо не любиш свого 
брата, свого ближнього, якого бачиш…
У піст також часто говорять про їжу. Але основне, 

піст — це не якийсь дієтичний ритуал. Це перш за 
все піст від гріха. Час, коли людина повинна ще раз 
визначитися, що в її житті повинно бути основним, 
а що другорядним. Тобто це час такого розрізнення 
і час оздоровлення духовної свободи. Великий 
піст — це коли все оживає, все відроджується. І 
хто правильно переживає час Великого посту, той 
переживає весну в душі, насправді відроджується 
до повноти життя.

Записав Володимир КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ
Джерело: http://www.rivnepost.rv.ua
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Євангеліє говорить нам про те, 

що коли Господь наш Ісус Хри-
стос був розіп'ятий на Хресті, 
сонце померкло, і настала темря-
ва. В цій темряві перебували не 
тільки ті, хто був присутній перед 
Хрестом Христовим, але і всі ми, 
бо ми пам'ятаємо про Страждан-
ня нашого Господа, переживаємо 
цю незвичайну ніч, коли сонце 
ніби жахається, приховуючи свої 
промені. Ми переживаємо тем-
ряву, але цю темряву пронизує 
світло. 

Світло Христове просвічує 
апостолів. Воно навертає перво-
верховного апостола Петра, який 
обіцяв Христу померти за Нього, 
але злякався співу півня. Світло 
Христове пронизує зрадника. 
Але зрадник боїться Христового 
світла і тому його обличчя видно 
при світлі смолоскипів. Світло 
Христове підтримує і таємничих 
персонажів євангельської історії, 
про які нам майже нічого не 
відомо, окрім декількох слів 
Євангелиста. Так, дружина Пи-
лата посилає до правителя слуг 
із проханням: «Нічого не роби 
праведникові тому, бо я цієї ночі 
вві сні багато витерпіла зара-
ди нього» (Мт. 27,19). Світло 
освітлює і того, хто на слова 
Христові про те, що Він не зро-
бив і не сказав нічого поганого 
чи таємного, б'є Його по облич-
чю, кажучи: «На ті слова один із 
сторожі, який стояв там, ударив 
в обличчя Ісуса, кажучи: «Ось так 
відказуєш первосвященикові?» 
(Ів. 18,22). Зухвалість цього вчин-
ку настільки обурила перших 
слухачів Євангелія, що в одному 
з апокрифів йдеться про те, що 
Христа вдарив розслаблений, 
якого Господь у свій час зцілив 

у єрусалимській купелі. «Та оду-
жий не знав, хто він, бо Ісус 
зник у натовпі, що юрмився на 
тому місці. Щойно потім знай-
шов його Ісус у храмі й мовив до 
нього: «Оце ти видужав, - тож 
не гріши більше, щоб щось гірше 
тобі не сталось» (Ів. 5, 13-14). 
Тут ми бачимо всю глибину зра-
ди, яка не може сховатися навіть 
в темряві ночі, бо й там її видно 
при світлі смолоскипів.

Серед всіх тих, з ким ми 
сьогодні стоїмо перед Христовим 
Хрестом, є дві людини, з якими ми 
найбільш пов'язані. Це Понтій 
Пилат та розбійник. 

Євангелист Іван проникнув 
до Пилата якоюсь особливою 
симпатією. У всьому Євангелії  
відчувається бажання звинува-
тити юдеїв і виправдати Пилата. 
Пилат розмовляє з Ісусом, він 
запитує Його, звідки Він. Пилат 
запитує про істину. Пилат по-
своєму безсмертний. Це вічний 
персонаж людської історії. Він 
близь кий кожному. Якимось 
дивним чином він нагадує 
ідеаль ний образ демократично-
го правителя. Адже він не бажає 
прийняти ініціативу рішення на 
себе, а ввесь суд віддає народові, 
знаючи, що народ може вияви-
тися неправим. Пилат приголом-
шливо нагадує сучасну людину, 
людину, яка в глибині серця знає, 
що істина є, але ставить питан-
ням: «Що таке - істина?» (Ів. 
18,38). Пилат - прообраз кожної 
людини, яка не знає про Бога, бо 

не хоче більше знати.
Розбійник. Незнаний, нікому не 

знайомий розбійник, розп'ятий 
поруч з Христом на Хресті. 
Розбійник в останній момент свого 
життя – абсолютно невідомого, 
покритого мороком життя –
освітлюється Христовим світлом 
та визнає Його праведність. Він 
просив згадати його в Царстві, а 
Христос обіцяє йому рай.

Світло Христа об'єднує нас, 
об'єднує апостолів, об'єднує нас з 
ними перед Христовим обличчям. 
Христос об'єднує нас, вказуючи 
нам на те, що ми врятовані Його 
словом, словом обітниці подібно 
до розбійника. Ми просвічені 
Христовим світлом і врятовані 
Його обітницею. Світло Христо-
ве просвічує нас, і світло Хри-
стове спонукає нас молитися і 
просити у Христа Розіп'ятого за 
всіх тих, хто, подібно до Пила-
та, відмовляється або не може 
бачити світло. Не випадково, за 
давньою традицією, саме у Ве-
лику П’ятницю Церква просить 
Бога пролити своє світло на всіх 
тих, хто переслідує Христа і Його 
видає, хто залишається лише в 
мороці світла смолоскипів, хова-
ючись від світла Богочоловіка.

Ми уповаємо і ми просимо 
Господа, щоб благодать Хреста 
просвітила усіх тих, хто, як Пилат, 
не знає, що є істина. Ми просимо, 
щоб Господь дарував усім, хто 
розпинає Його, хто не приймає 
Його у світі, хто переслідує Його 
Церкву, хто в ім'я Боже творить 
зло і насильство, щоб Христос 
дарував їм прощення, щоб вони 
були спасенні, щоб прийня-
ли дар віри і почули обітницю: 
«Сьогодні будеш зі мною в раю» 
(Лк. 23,43). 

В е л и к а 
П ’ я т н и ц я :
Світло Істини
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На візантійських  іконах Хри-
с тового Воскре  сіння ніко ли 
не зображується сам момент 
Воскресіння. На них показано 
«зішестя Христа в ад», а точніше, 
те, як Христос виводить з аду 
Адама, Єву та інших героїв 
біблійної історії, а під ногами 
Спасителя - чорна безодня пек-
ла, на тлі якої - замки, ключі та 
уламки воріт, які колись пере-
городжували мертвим шлях до 
воскресіння.
Таке зображення відображає 

традиційне вчення про зішестя 
Христа в ад, Його перемозі над 
смертю, воскресіння Ним мерт-
вих і виведення їх з аду, в яко-
му вони утримувалися до Його 
Воскресіння. 
Кожне іконописне зображен-

ня засноване на тій чи іншій 
літургійній згадці. Не існує 
ікон або фресок, сюжет яких 
не співвідносився б із тим чи 
іншим днем церковного ка-
лендаря. Ікона Зішестя в ад 
відповідає літургійним спогадам 
Великої суботи та Великодня. 
Саме вчення про зішестя в ад 
засноване на декількох текстах 
зі Святого Письма, насампе-
ред, на посланні апостола Петра 
(пор. 1 Пет. 3, 8-19). Але наба-
гато детальніше тема зішестя 
Христа в ад, відображена також 
в іконописі та розкривається 
в ранньохристиянської апок-
рифічної літературі.
Тема персоніфікації аду, смерті 

бере початок саме в апокрифах. 
Так зокрема в апокрифічному 
тексті V ст. «Євангеліє Нико дима» 
центральне місце займає діалог 
між сатаною і адом. «Євангеліє 

Øòóðì àäó. ×è Õðèñòîñ âèâ³â âñ³õ ç àäó?

Никодима» містить в собі всі ідеї 
та образи, які використовувалися 
в християнській літературі на-
ступних століть для зображен-
ня того, що сучасні європейські 
богослови називають терміном 
Höllensturm («штурм аду»): Хри-
стос не просто сходить в пекельні 
безодні – Він вторгається туди, 
долаючи опір диявола і демонів, 
ламаючи ворота і зриваючи з них 
замки і запори, як Переможець, 
перед Яким сили зла безсилі.
Звернімо увагу на одну фразу 

із «Євангелія від Никодима» – 
слова аду, сказані до сатани: «По-
дивися, у мене не залишилося 
жодного мерця». В іконографії 
«Зішестя в ад» Христос часто 
зображується із простягнутими 
руками до Адама і Єви, яких він 
виводить з аду, іноді, крім Адама 
і Єви, які виходять з пекла зо-
бражують також і інших людей: 
в білому одязі, з німбами і без. 
Хто ці люди? Чи справді, як каже 
нам апокриф, ад спорожнів? Чи 
всіх людей, які до Христового 

Воскресіння перебували в аді, 
вивів Христос?
Це питання не раз було ві-

до бражене в іконографії Вос-
кресіння. На знаменитій фресці 
«Воскресіння» з константи-
нопольського монастиря Хору 
(1315-1320) традиційна тема 
Зішестя в ад трактується з осо-
бливим драматизмом. У середині 
композиції - Христос у білому 
одязі; Христос тримає правою 
рукою руку Адама, а лівою - руку 
Єви. Адам зображений майже 
біжучим назустріч Христу, Єва–  
із зусиллям піднімається з гли-
бин пекла. По праву руку Христа 
(зліва від глядача) зображені Іван 
Предтеча і старозавітні правед-
ники з німбами. По ліву руку–  
старозавітні грішники на чолі з 
Каїном, сином Єви, які стоять у 
нерішучості. Чи відноситься до 
них проповідь Христа? Чи при-
йме її Каїн, чи спасеться він? 
А інші грішники? Іконографія 
відображає неоднозначність ви-
рі шення питання про спасіння, 
ніби нагадуючи, що наші суди –
не суди Божі.
Догмат про зішестя Христа 

в ад – частина християнського 
вчення про спасіння. Ми маємо 
достатньо підстав стверджува-
ти, слідом за грецьким бого-
словом І. Кармірісом, що, «за 
вченням майже всіх східних 
Отців, проповідь Спасителя про-
стягалася на всіх без винятку і 
спасіння було запропоновано 
всім душам від віку спочилим, 
чи юдеям чи еллінам, праведним 
або неправедним». Тієї ж думки 
дотримується інший грецький 
богослов, професор Н. Василіадіс:
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можно зійшов в ад, «загальне 
вмістилище» душ. Він відвідав 
усі душі, що знаходилися там, та 
проповідував грішникам і пра-
ведникам, юдеям і іновірцям. І як 
тим, які «живуть на землі засяяло 
Сонце правди», так само засіяло 
Його світло і тим, що перебува-
ли «під землею у темряві та тіні 
смертній». Як на землі проголо-
сив Він, прощення грішникам, 
прозріння сліпим, так і тим, які 
перебували в аді, щоб смирен-
но схилилося перед Ним «всяке 
коліно небесних, і земних» сил». 
Богочоловік, зійшовши не 

тільки на землю, але «і під зем-
лю», відкрив істинного Бога для 
всіх і всім проповідував Євангеліє 
спасіння: «На це бо Христос умер 

і воскрес, щоб і над мертвими, і над 
живими панувати» (Рим. 14,9).
Таким чином, не тільки для 

праведних, але і для неправедних 
проповідь Спасителя в аді була 
благою і радісною звісткою виз-
волення і спасіння.
Але чи всі або тільки деякі 

відгукнулися на заклик Христа 
і були виведені з аду? Це пи-
тання залишається відкритим. 
Є думка, згідно з якою Христос 
вивів з аду тільки старозавітних 
праведників. А є думка, згідно 
з якою всі, хто побажав піти за 
Христом, пішли за Ним, коли 
відкрив Він ворота аду, зламав 
замки та поламав одвірки. У бо-
гослужбових текстах багаторазо-
во йдеться про спасіння Христом 
усіх, хто був в аді: «і від аду всі 

визволилися». Але оскільки Бог 
не порушує вільну волю людей, 
принаймні, в аді залишилися ті, 
хто не побажав піти за Христом, 
в тому числі диявол та демони.
Ми не знаємо, чи всі пішли 

за Христом, коли Він виходив з 
аду, так само як не знаємо, чи всі 
підуть за Ним у Царство Небес-
не. Але ми знаємо, що з момен-
ту зішестя Христа в ад шлях до 
воскресіння з мертвих відкритий 
для «всякої плоті», спасіння да-
ровано кожній людині, і ворота 
раю відкриті для всіх бажаючих. 
Така таємниця Великої суботи, 
завісу над якою при відкривають 
нам наші богослужіння, таке 
богослов'я ікони Воскресіння.

У Великодньому слові святи-
теля Івана Золотоустого є такі 
слова: «Де твоя, смерте, перемо-
га? Де твоє, смерте, жало?» (ІКор. 
15,55). Ці слова не належать Зо-
лотоустому. У цих слів немає 
автора. Тому, що вони написані 
кров'ю. Вони написані Кров'ю 
Христовою - Кров'ю Померлого 
та Воскреслого за нас.

Нам відкривається особлива 
реальність. Реальність того, що 
смерті більше немає. І слова ці - не 
порожні слова, в які вірять наївні 
християни. Це слова, сповнені 
глибини і наповнені реальністю. 
Реальністю, яка відкриється нам не 
тут. І яку кожен з нас по-своєму, 
неповторно переживає в дні пас-
хального торжества.

Євангеліє пасхального вечо-
ра говорить нам про апостола 
Тому, який не зміг повірити Хри-

стовому Воскресінню. Слова 
Євангелія вчать нас, як і з ким 
ми маємо відзначати Великдень. 
Підіть до того, хто не знає про 
Воскресіння, до того, хто нещас-
ний, тому що думає, що Бог не 
міг зійти на хрест. Підіть до того, 
хто думає, що Бога немає, тому 
що про Нього краще не гово-
рити. Підіть до атеїста, до того, 
хто не може вірити, тому, що на 
світі занадто багато страждання. 
Підіть до нього, бо за Страждан-
ням розкрилося Воскресіння.

У ці дні Церква не молиться 
за померлих. Так розкривається 
істина про те, що померлих 
більше немає. Світ сповнений 
особливої, нової, благодатної 
реальності. Реальність, яку Церк-
ва переживає тільки в ці дні. 
Хоча, ця реальність говорить 
нам про те, що про покійних тре-

ба молитися як про живих. Бо 
вони - живі, вони з нами, вони 
серед нас, разом з нами говорять: 
«Христос Воскрес!».

Великоднє торжество не 
буває торжеством самотності. 
Великодню радість вповні мож-
на відчути тоді, коли ми не-
семо цю звістку іншим. Саме 
тому ми збираємося разом та 
співаємо гімни Воскреслому. У 
це дивовижне свято слова про 
Воскресіння Христове кричать 
нам про те, що Христос воскрес, 
що Ісус живий, що в гробі Його 
немає. Тут розкривається наша 
радість. Коли ми сповіщаємо 
Його воскресіння іншим, зміст 
слів розкривається і починає 
жити в нашому серці.

Вдивіться в ікону Воскресіння 
Христового. Вона показує нам 
Христа - Христа, Який переміг 
смерть, вона показує нам Христа 
у славі пасхального гімну: Хри-
стос Воскрес!

Äå òâîÿ, ñìåðòå, ïåðåìîãà? 
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Воскресіння Господа нашого 
Ісуса Христа було каменем спо-
тикання для багатьох людей. 
Вже із книги Діянь Апостолів 
ми дізнаємось про реакцію 
афінських любителів філософії 
на слова апостола Павла про 
воскресіння Христа із мертвих: 
«Почувши про воскресіння мерт-
вих, деякі почали реготатись, а 
деякі казали: «Про це послухаємо 
тебе іншим разом» (Діян. 17,32). 
В ранній період існування Церк-
ви багато хто також заперечував 
тілесне воскресіння Господа.

На жаль, і тепер є люди та 
«організації»,  які вчать, що 
Ісус воскрес духом, а потім 
«матеріалізувався в інше тіло», а 
людина-Ісус помер навіки. Вони 
також вчать, що «після свого 
воскресіння Він не прийняв зно-
ву людського життя, але воскрес 
як духовна істота... Він не являв-
ся у тілі, яке було розп’яте...». До 
їхніх тверджень належить також 
те, що тіло Ісуса «розклалось 
на гази або... зберігається десь 
як грандіозний меморіал Божої 
любові».

Ми легко можемо впізнати 
таких проповідників. Особливо, 
коли конкретно будемо запиту-
вати кожного про воскресіння 
Ісуса. Кожного, хто підійде до нас 
на вулиці чи прийде додому із 
пропозицією «вивчення Біблії». 

Грунтуються подібні твер-
дження на словах апостола Пе-
тра, у яких сказано про Христа, 
що Він «... умертвлений тілом, 
але оживлений у дусі» (І Пет. 3,18). 
Те, що тут йдеться не про духов-
не воскресіння, а про таїнственну 
дію Духа Святого у воскресінні 
Христа, підтверджується слова-

ми апостола Павла: «І коли Дух 
того, хто воскресив Ісуса з мерт-
вих, мешкає у вас, то той, хто 
воскресив Христа з мертвих, ожи-
вить і ваші смертні тіла Духом 
своїм, що живе у вас» (Рим. 8,11). 
Отже, на третій день воскресло 
те саме тіло Господа, яке і страж-
дало.

Про це також свідчить 
Євангеліє. Апостолу Томі, який 
сумнівався, Ісус показав Свої 
рани: «А тоді промовляє до 
Томи: «Подай сюди твій палець 
і глянь на мої руки. І руку твою 
простягни і вклади її у бік мій. Та 
й не будь невіруючий, - а віруючий!» 
(Ів. 20,27). А ще, перед цим, роз-
віюючи сумніви інших учнів, 
Господь їв із ними (Лк. 24, 42-43). 
Христос докоряв Апостолам за їх 
невірство у те, що Він воскрес у 
тім же тілі «Вони ж, налякані та 
повні страху, думали, що духа 
бачать.Та він сказав їм: «Чого 
стривожились? Чого ті сумніви 
постають у серцях ваших? Гля-
ньте на мої руки та на мої ноги: 

це ж я сам. Доторкніться до мене 
та збагніть, що дух тіла й ко-
стей не має, як бачите, що я їх 
маю». Сказавши це, він показав 
їм руки й ноги. А як вони з радощів не 
йняли йому ще віри та чудувались, 
він сказав: «Чи маєте ви тут що 
їсти?» Вони подали йому кусень 
печеної риби. Він узяв його й спо-
жив перед ними» (Лк. 24,37-43).

Те, що воскресле тіло Спа-
сителя було здатне проникати 
у закриті приміщення, показує 
властивість взагалі усіх людських 
тіл після загального воскресіння. 
Ісус і раніше говорив про цю 
подію, яка є надією всіх христи-
ян «Зруйнуйте храм цей, а я його 
за три дні поставлю». Так він 
говорив про храм свого тіла» (Ів. 
2. 19,21). Тому цілком очевидно, 
що тіло було те ж саме. Воно не 
могло бути зруйноване тлінням, 
або розкластися на гази: «Той же, 
що його Бог воскресив, не бачив 
зітління» (Дії 13,37). А передба-
чено це було ще у старозавітніх 
пророцтвах, на які апостол Петро 
і вказав у день П’ятидесятниці: 
«Бо ти не зоставиш душі моєї в 
аді і не даси твоєму святому ба-
чити зітління... він предвидів і го-
ворив про Христове воскресіння, 
що ані його душа не була зостав-
лена в аді, ані його тіло не бачило 
зітління. Оцього Ісуса Бог вос-
кресив, - ми всі цьому свідки» (Дії 
2,27;31-32).

Отже, Святе Писання чітко 
свідчить про те, що Господь Ісус 
воскрес у тому ж тілі, у якому 
постраждав і помер, і у якому 
з’явиться у час Свого другого 
пришестя.
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Балкани. Маленьке сербське по-

селення, XIV століття.
Стоян був найгарнішим юна-

ком не лише в своєму селі, але й у 
довколишніх. Високий, чорнобривий, 
з уже покритою чорним пушком верх-
ньою губою, він давно змушував три-
вожно битися не одне дівоче серце. 
Батьки його померли, і хлопець жив 
у будинку дядька. Місцеві турки також 
любили Стояна, а каді1 — той взагалі 
часто кликав хлопця до себе і подовгу 
з ним розмовляв, пригощаючи соло-
дощами.

Чи то каді був хитрий, чи то нікому 
було Стояна вберегти, але вирішив 
він прийняти іслам. Каді вмовив. Сер-
би поплакали, турки пораділи, а потім 
життя потекло своїм ходом.

Настав Великдень. Яснозора ніч 
опустилася на Балкани. В кожному 
християнському селі горіли свічки, і 
радістю горіли очі людей. Сулейман– 
так тепер називали Стояна – не міг 
заснути. Він вийшов на вулицю, і ноги 
самі повели його до храму. Там тільки 
закінчилася полуношниця, і хресний 
хід з іконами і хоругвами вже був на 
вулиці. Повільно й урочисто три рази 
обійшли церкву люди. І ось у нічній 
тиші пролунав гучний голос свяще-
ника: «Слава Святій Єдиносущній 
і Животворящій Трійці!» Сотні душ 
відповіли «Амінь», і в повітрі рознес-
лося переможне «Христос воскрес із 
мертвих!»

Серце, як впіймана в сіті голубка, 
забилося в грудях Сулеймана. Ні про 
що не думаючи, він побіг до людей, 
щоб приєднати свій голос до їх хору, 
щоб обійнятися з ними і розділити 
їхню радість. Як же він вжахнувся, 
коли побачив, що всі, від малого до 
великого, стороняться його, як про-
каженого. Він зрозумів, що порушив 
їхню радість, і на обурених обличчях 
читав: «Ти не наш».

— Скажи, каді, якщо хтось продав 
мені свинець замість срібла, а я через 
недосвідченість купив його, чи закон-

1Каді — в мусульманських країнах 
суддя, який єдиноосібно здійснює 
судове виконання за законом 
Шаріату (правові і релігійні норми, 
засновані на Корані).

Зігріті Пасхою

на ця угода?— Ні, синку, ця угода не-
законна.

Суддя сидів на м’яких подушках і, 
дивлячись у вікно, перебирав чотки.

— Чи можу я віддати свинець і за-
брати своє срібло?

— Можеш, синку, — сказав каді, 
непорушно дивлячись на дерево за 
вікном. Але вже за мить його очі роз-
ширились, а на лиці з’явилась суміш 
жаху і подиву. Його прийомний син, 
його учень Сулейман зняв із себе ту-
рецьку феску, кинув під ноги і, насту-
пивши на неї обома ногами, сказав:

— Забирайте свій свинець і свого 
Магомета. Віддайте мені моє срібло, 
мого Христа.

Стояна стратили наступного дня. 
Спершу його сильно побили, але 
швидко зрозуміли, що це не допо-
може. Потім хотіли морити голодом, 
але в хлопця в очах було написано, 
що цього він не боїться. Поспішали: 
треба було не дати християнам 
довколишніх сіл дізнатися про 
відречення і зібратися разом. Справа 
могла перерости у бунт. Тому хлоп-
ця і судили скоро, й так само скоро 
відрубали голову.

Він поводився сміливо і навіть не 
дав зав’язати собі руки. Лише дуже 
зблід, коли побачив ката з оголеною 
шаблею. Були б живими мати й бать-
ко, не уникнути б сліз і крику. А так 
сотні пар очей мовчки й уважно диви-
лися на юнака. Хтось шепотів молит-
ву, чиїсь руки перебирали чотки, хтось 

знепритомнів. А турки поспішали, 
тому що знали, що хтось міг і стиска-
ти кулаки або навіть гріти в широкій 
долоні рукоятку ножа.

Коли його голова відділилася від 
тіла, народ охнув і став хреститися. 
Мертвий він був ще красивіший, ніж 
живий. Чорні очі його були відкриті, 
і навіть той, хто не знав грамоту, міг 
прочитати в них надію і молитву юна-
ка до Того, за Чиє ім’я він щойно по-
мер.

В Болгарії, Греції, Сербії такі історії 
не були рідкістю. П’ятсот років, легко 
сказати, – півтисячоліття – християни 
тут платили за віру кров’ю. Доклад-
ний курс історії Християнської Церкви 
ніхто з них не читав. Може бути, імена 
Траяна, Нерона, Веспасіана означа-
ли для них не більше, ніж для нас — 
прізвища китайських письменників. 
Але чашу мучеників вони пили до 
дна, і досвід їх був тотожний. І тих, й 
інших зігрівала Пасха. Не юдейська, з 
печеним ягнятком і гіркими травами, а 
християнська – з нічним торжеством 
і відчуттям того, що стоїш на порозі 
Вічності. В цьому досвіді стиралася 
грань між мирянами, духовенством 
і ченцями. Перед лицем смертель-
них погроз великодня радість була 
спільною і живила всіх однаково.

Перше століття в Римі, сімнадцяте 
в Греції, двадцяте в Україні... За Хри-
ста померло і в Ньому воскресло 
чимало людей, які нині душами 
зібралися воєдино. Хліб у вигляді зе-
рен розсіювався полями, щоб потім 
зібратися в одне ціле у вигляді свіжої 
гарячої буханки. Святі живуть у різних 
країнах і в різний час, носять різний 
одяг і говорять різними мовами. Але 
ім’я Ісуса їм зрозуміле, хто б його не 
вимовив. Сьогодні вони в білих оде-
жах стоять перед Престолом Агнця. 
Вони прийшли від великої скорботи, і 
одежі їх білі від того, що вимиті кров’ю 
Безгрішного.

Є смисл вдивитися в сяючі облич-
чя богомольців на наших великодніх 
богослужіннях, у нашому третьому 
тисячолітті. Можливо, ми дивимося в 
лиця ще не прославлених святих, на 
ікони, які ще не стали чудотворними...
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