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СВЯТО П'ЯТДЕСЯТНИЦІ – 
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРОЙЦІ 

 
Свято Святої Тройці називається П'ятдесятницею тому, що 

зішестя Св. Духа на апостолів відбулося на п'ятдесятий день 
після Воскресіння Христового. Свято християнської П'ятдесятниці 
містить у собі подвійне торжество: і на славу Пресвятої Тройці, і 
на славу Пресвятого Духа, який видимо зійшов на апостолів і 
уклав новий вічний завіт Бога з людьми. 

Перший день П'ятдесятниці, тобто неділю, Церква присвячує 
переважно на славу Пресвятої Тройці; і цей день у народі нази-
вається Троїциним днем, а другий, тобто понеділок, — на славу 
Духа Святого, від чого називається Духовим днем. 

Святкування дня Святого Духа Церква починає, як правило, 
вечірнім богослужінням у день Тройці. На цьому богослужінні з 
колінопреклонінням читаються благальні молитви Василія Вели-
кого, в яких ми сповідуємо гріхи наші перед Отцем Небесним і, 
ради великої жертви Сина Його, благаємо помилування; просимо 
також Господа Ісуса Христа дарувати нам Божественного Духа, на 
просвічення і зміцнення душ наших, і, нарешті, молимося за спо-
чилих батьків і братів наших, щоб упокоїв їх Господь у місці 
світлому, квітучому і спокійному.  

У свято П'ятдесятниці заведено прикрашати храм і свої 
житла зеленню – гілками з дерев, квітами і самим стояти з 
квітами в храмі. Прикрашення храмів і осель в цей день зеленню і квітами є, по-перше, сповіданням 
живлющої сили Животворчого Духа, а по-друге, – належним присвяченням Йому паростків весни. 
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НАШІ СУЧАСНИКИ 

ШУВАТОВ Микола Микитович 
    Народився 21 травня 1947 року в селі Китайгороді Олександрівського району в сім’ї колгоспників. Батько – Микола 
Олексійович – тесля, мати – Анастасія Омелянівна – ланкова.  
     З раннього дитинства і дошкільних років його ростила і виховувала бабуся Фрося.  
     У 1982 році Микола Олексійович на «відмінно» закінчив 8 класів Китайгородської восьмирічної школи і продовжив 
навчання у 9-му класі Триліської середньої школи, але там середню освіту не здобув. У 1963 році він вступив до 
Кіровоградського технікуму сільського господарства. 
     У 1967 році, після закінчення технікуму, був направлений на роботу в село Седнівку Устинівського району.   

 В 1968 році призваний до лав Радянської Армії. Службу проходив в м. Москві. У столиці після закінчення служби і 
залишився. Одружився, здобув вищу освіту.  

З 1971 року працював у Міністерстві сільського господарства РРСФР. Пройшов шлях від старшого інженера до 
заступника генерального директора «Бізнес-центру «Время».  

В 1980-1983 роках працював у Швеції, а в 1986-1988 – у Франції.  
Нині Микола Олексійович на пенсії, але продовжує працювати.   
Майже сорок років живе  Микола Олексійович Шуватов у Москві. За цей час  виросли його діти – син Валерій і донька Тетяна. Валерій – президент 

банку. Тетяна – дружина дипломата і живе в Нідерландах.   
Микола Олексійович шанує віру православну, є благодійником нашої Свято-Миколаївської церкви. Він матеріально допомагав у ремонті  храму, 

придбав для храму підсвічники. 
     Бережи вас Боже, дорога людино!  



 

ХРЕСТ І ЙОГО СИМВОЛІКА 
 
Апостол Павло пише: «…слово про хрест для юродивих, які гинуть, юродство є, а 

для нас, тих, хто спасається, сила Божа» (1 Кор., 1,18). Ось чому знак хреста в житті 
православних християн відіграє суттєву роль. 

 
Хресне знамення обов’язкове перед молитвою, богослужінням, таїнствах і 

священнодійствах Православної Церкви. 
Є різні форми хреста: грецький рівнокутний, латинський чотирикутний, шестикутний і 

восьмикутний та інші.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Верхня перекладинка хреста – дощечка з написом на трьох мовах. 

Нижня перекладинка хреста  – підпорка під ноги.  

На восьмикутному хресті, на верхній перекладинці напис: «Ісус 

Назарянин – Цар Іудейський», що була на Хресті Христовому. 

Хрест Христовий знаходився на височині, що називалась Голгофою. 

В кожному храмі є великий хрест, що символізує Голгофу. Він виглядає так, 

як це видно на малюнку зліва.  
 

 

ІНШІ ХРИСТИЯНСЬКІ СИМВОЛИ
 
 
 
 

Риба грецькою ΙΧΘVС. Риба у християнстві 

означає:  «Ісус Христос – Син Божий, Спаситель».  
 

 
 

 

 

Корабель – Церква, подібна до корабля, що пливе за 

бурхливими хвилями до тихої пристані.  
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хрест латинський 
чотирикутний 
 
 
 
 
хрест шестикутний 
 

 
 
 
хрест грецький 
рівнокутний 
 
 
 
 
 
хрест восьмикутний  

 



 

ДУША ТУПІЄ 
 

ХОЧА САМ ПО СОБІ ТЕЛЕВІЗОР НІ В ЧОМУ НЕ ВИНЕН 
 
Мені вже за 50 років, до церкви почала ходити порівняно недавно, років 10, 

поступово переборювала свою лініють,  бо вишукувала причини аби не піти до церкви. 
На сьогодні, якщо я пропустила недільну службу по якійсь поважній причині; то я цілий 
тиждень не можу спокійно жити.. В храмі я знаходжу душевний спокій. Я відчуваю ту 
благодать, якої ніколи і ніде не відчувала. Моя робота тісно пов'язана з використанням 
комп'ютерної техніки, я змушена знати інформацію про політичні та економічні події, що 
відбуваються в країні. Саме щодо телевізора та комп'ютера, як навчають на проповідях 
у храмі, треба ставитись дуже обережно, а то і взагалі вилучити його з побуту як 
знаряддя диявольське.    

То я хотіла б отримати відповідь чи так уже сучасні люди неправильно роблять, 
до користуються комп'ютерами та телевізорами, чи за церковними правилами це 
являється гріхом? Також хочу знати відповідь на питання: як за церковними правилами 
відноситись до спорту, зарядки та обливання холодною водою, адже це являється 
комплексом підтримки та профілактики здоров'я?  

р. Б. Галина, смт Олександрівка. 
 

 
Шановна Галино! Я щиро радий, що Ви пізнали радість та втіху від нашої віри, і в храмі 

навчилися знаходити душевний спокій. Ми, сучасні православні люди, живемо у духе складному 
світі, де комп'ютер і телевізор стали невід'ємними його частками. Ці предмети церква вважає 
духовно нейтральними. Вони і не хороші, не погані. Все залежить від того, на які цілі людина 
спрямовує їх діяльність. Це як ніж - можна ним відрізати шматок хліба, щоб нагодувати голодного, а 
можна ним і людину вбити. Без комп'ютерної техніки зараз ні літаки не літають, ні кораблі не 
плавають, ні хліб не печеться. Православна література, газети, журнали теж друкуються за 
допомогою комп'ютера. Але він може використовуватися злодіями для злих справ, або спричинити 
нервові розлади При непомірному його використанні. З'явився навіть такий термін: «комп'ютерна 
залежність». Частіше це з'являється у молодих людей від необмеженого захоплення 
комп'ютерними іграми. Сам комп'ютер, як предмету не є гріхом. Нема нічого поганого, якщо 
православна людина буде вміти користуватися ним для своїх потреб». Гріх – це те, що 
знаходиться у людській душі, це направлення людської волі на скоєння зла. 

З телевізором трохи складніше. Сам по собі, як предмет, він теж духовно нейтральний; 
Телевізор може бути небезпечним для людської психіки як принциповій захід передачі інформації. 
Коли ми, наприклад, читаємо книжку, то в активну дію вступають дуже багато факторів нашої 
Свідомості. Працює наша уява –   уявляємо прочитану подію, описані предмети, одяг, обличчя, 
голос та інші деталі. Наша уява викликає різні емоції. ми переживаємо прочитане. Ми можемо на 
хвилинку закрити книгу і. полинути в роздуми за прочитаним. Наша душа перебуває в роботі. 

При сприйнятті телевізійної інформації нам дається вже все готове. Ми бачимо перед 
собою зображення, вже дається готовий звук, колір, емоції, почуття. Все це проходить в шаленому 
ритмі, що ми навіть не. Встигаємо обдумати побачене. Що саме шкідливе – інформація йде 
навпрямки від органів відчуттів до душі, минаючи нашу уяву, фантазію, почуття, нашу свідомість. 
Душа перестає працювати повноцінно, вона розслаблюється і з часом просто «тупіє», причому, 
незалежно від якості інформації – чи ми дивимось фільм чи церковне богослужіння. З нами 
відбувається щось на зразок того, коли ми їмо довгий час м'яку або рідку страву, із зубів зникає 
жувальне навантаження і вони починають хворіти, шлункові м'язи перестають як слід працювати, 
порушуються травлення, обмін речовин. Здоров'ю наноситься шкода, хоча страва сама по собі і 
свіжа і поживна, але не призначена для повноцінного засвоєння організмом, а тому шкідлива. 

У зв'язку з цим хочу висловити свою стурбованість, що зараз люди дуже мало читають, а 
багато часу дивляться телевізор. Буває, що при церкві є хороша бібліотека з хорошою 
православною літературою та її читають дуже мало. Це дуже значна риса хвороби наших душ.  
Потрібно виправлятись. 

До спорту,  зарядки,  обливання холодною водою церква ставиться дуже позитивно,  адже 
здоров'я це дар Божий і його треба берегти. Застерігає тільки від духа змагання, коли спорт стає 
засобом не здорового образу життя, а предметом здобуття слави та   суєтного шанування.  

Протоієрей  
Володимир (СОШИН).  
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СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА:  
ФОТО ІЗ КОСМОСУ 

 
  На сторінках «Божої Іскри» ми неодноразово вміщували зображення нашого храму. 
Але ті фотографії були зроблені із землі. Сьогодні ми пропонуємо подивитись, як виглядає 
Свято-Миколаївська церква із космосу. Таке зображення можна знайти в Інтернеті.  

 
До уваги читачів, які бажають допомогти та пожертвувати на Свято-Миколаївську  церкву, 

або на видання   газети «Божа Іскра! Ви можете перерахувати пожертвування почтовим переказом або 
внести в банк  на рахунок Свято-Миколаївської церкви.  

Наш р/р 260073654 в ВАТ  «Райфайзен Банк Аваль», м. Кіровоград,  МФО 323538, 
 ідент. номер 23229484. Газета приймає також оголошення та рекламу. 
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