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ДЕНЬ ВИНЕСЕННЯ ЧЕСНИХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЧОГО ХРИСТА ГОСПОДНЬОГО

14 серпня свята Православна Церква кличе
своїх вірних чад під склепіння святих храмів на
шанування, прославлення і щире поклоніння
Святому Хресту Господньому.

День цей на мові церковного уставу
називається   "Проісхождєніє   древ Креста
Господня", тобто винесення Святого Хреста для
поклоніння людям. До спасенних страждань
Спасителя хрест був знаряддям страти
злочинців і, природно, викликав у людей страх і
відразу. Після того, як Син Людський був
піднесений злом людським на хрест, коли
Господь і Спаситель наш, Котрий приніс на
землю життя і світло, давав здоров'я хворим,
утішав засмучених і знедолених, воскрешав
померлих, тяжких муках на хресті, завершив
діло нашого вдавання і примиренної з богом, після
цього хрест для правдивого послідовника Христа
став найдорожчою святинею, силою й захистом,
зброєю про диявола і знаком спасення.

Святий Хрест і хрестоношеніе вже здавна
пов'язувались як рівнозначні поняття. Тому і
шанування Хреста Господнього невіддільне від
побожного поминання визвольного подвигу
Христа Спасителя, що завершився хресною
жертвою.

Ще за Старого Завіту пророкові Мойсею
Господь дав ясний прообраз грядущого спасення
світу пролитою на Хресті кров'ю Христа. Перед
тим, як поразити єгипетських первістків, Господь
звелів Мойсеєві, щоб євреї кров'ю пасхального
агнця помазали перекладину й обидва одвірки
дверей своїх домів. А в пустелі по виході з
Єгипту Мойсей, за велінням Господа, зробив
мідного змія і виставив його на знамено, щоб
укушений змієм поглянув на мідного змія на
знамені, зоставався живим.

Сам Господь і Спаситель наш Ісус Христос
розкрив прообразувальне значення мідного змія
на знамені, коли сказав: "Як Мойсей підніс змія в
пустелі, так має бути піднесений Син Людський,
щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав
життя вічне". Про спасенне значення хресних
страждань Христа Спасителя провіщає Ісайя:
"Йому назначили гроб із злодіями, але Він
похований у багатого, бо не вчинив гріха і не
було неправди в устах його. Але Господові вгодно
було уразити Його і Він віддав Його на муки;
коли ж душа Його принесе жертву
умилостивления, Він побачить потомство
довговічне... Він праведник, Раб Мій, оправдає
багатьох, і гріхи їхні на собі понесе. Тому Я дам
йому частину між великими, і з сильними буде
ділити здобич за те, що віддав душу Свою на
смерть, і до злочинців зарахований був, тоді як
Він поніс на Собі гріх багатьох і за злочинців
зробився заступником". І це свідчення пророка

Ісайї, як і піднесення Мойсеєм мідного змія,
Господь Ісус Христос приклав до Себе, а святий
євангеліст Марко, оповідаючи про розп'яття
Христа на Хресті посеред двох розбійників,
зауважує: "Й справдилось слово Писання: "і до
беззаконників прирівняли Його".

Премудрий Соломон пише: "Неправдиво
розуміючі говорили: "зробимо підступи
праведникові, бо він... оголошує себе, що має
пізнання про Бога і називає себе сином
Господа... отцем своїм Бога... Осудимо його
на безчесну смерть... Злість їхня осліпила
їх. І вони не пізнали таїн Божих, не чекали
нагороди за святість".

І дерево ганьби - хрест, як ганебне
знаряддя страти злочинців, обернулося
на дерево благословенне: благословенне
дерево, через яке буває правда.

У Новому Завіті Хрест уже не
прообразно, а явно виступає із своїм
спасенним для світу значенням, і слово
"Хрест" вимовляється вже з найбільшим
благоговінням. Так уже Сам Господь" Ісус
Христос називає "хрестом" спасенні
страждання: "Хто не бере хреста свого і не
йде за Мною, той недостойний Мене".
"Коли хто хоче за Мною йти, нехай
зречеться себе і візьме хрест свій та йде
за Мною".

І перші послідовники так і розуміли своє
служіння Господу і Учителю своєму, що воно
полягає в хрестоношенні, у відображенні того

спасенного подвигу їхнього Господа, яке почалося
з Віфліємських ясел і сягнуло аж до Голгофи.

"Ми, - говорить апостол Павло, - пропо-
відуємо Христа розп'ятого, для іудеїв спокусу,
для еллінів безумство, а для самих покликаних
іудеїв і еллінів, - Христа, Божу силу і Божу
премудрість".  Такою проповіддю апостол Павло
захищає хрест, в якому явлена "сила Божа", бо
на ньому був розп'ятий не злочинець, а
Спаситель світу - Ісус Христос. У другому місці
той же апостол заявив, що для нього хрест
Христа - це все пише: "Я не бажаю хвалитися,
хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа, котрим для мене світ розп'ятий, і я для
світу".

А учитель IV століття Єфрем Сірін (†
387 р.), повний християнського почуття
благоговіння перед святим спасенним
хрестом Христовим, захоплено кличе: "О,
які вуста і який язик видалить як треба цю
нездоланну стіну православних, цю
побідоносну зброю великого Царя - Христа!..
Хрест - воскресіння мертвих! Хрест - надія
християн Хрест   жезл кульгавих! Хрест -
утіха бідних! Хрест - пам'ятник перемоги над
демонами! Цією святою зброєю Христос
розірвав всепоїдаючу утробу пекла і затулив
найшкідливіші вуста диявола. Ним
озброївшись, блаженні апостоли скорили всю
силу ворожу і в мережі свої замучили всі
народи, зібрали їх на поклоніння Хресту...
Скільки благ дарував Бог Хрестом людському
роду!.. Цей же чесний Хрест перший з'явиться
знову і в друге пришестя Христове, як чесний,
животворящий достойношанований скіпетр
Царя - Христа, за словом Владики".

Браття і сестри! І нас сьогодні ті ж
апостоли устами заснованих нами Божих
церков зібрали поклонитися Хресту
Христову. А Господь і Учитель наш Ісус
Христос словами Божественної любові
Своєї і Своїми стражданнями знов і знов
кличе: "Коли хто хоче за Мною йти, нехай
зречеться себе і візьме хрест свій та йде
за Мною".

Підемо ж за Христом своїм богоугодним
життям, виконанням ідей Христових і Його святої
волі. Будемо правдивими християнами в житті,
а не на ймення. Будемо завжди пам'ятати, що
для нас зробив Господь на Хресті! Зберігаймо в
душі своїй почуття благоговійного страху й
трепету перед голгофськими стражданнями
Христа, а також і свідомість тієї найвеличнішої
радості, яка відкрита й дарована всьому світові
на Хресті: "приіде бо Крестом радость всему
міру", "О, Кресте, всесвятий і христоносний!
Сохрани нас силою Твоєю!". Амінь.
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Віфанія увійшла
до списку

всесвітньої спадщини
Серед археологів та біблеїстів досі точаться суперечки про те,

де ж насправді був хрещений Ісус Христос: у Віфанії за Йорданом
чи на протилежному березі цієї ж річки на території Ізраїлю?

День пам'яті
преподобного

Паїсія Святогорця
У грецькому монастирі святого Іоанна Богослова

(селище Суроті) відсвяткували день пам'ят і
преподобного старця Паїсія Святогорця.

В урочистостях взяв участь  Константино-
польський Патріарх Варфоломій. У своїй проповіді
він назвав отця Паїсія великим святим, світло якого
розвіює морок неспокою, невпевненості і страху
повсякденності. На свято приїхали кілька десятків
тисяч людей з різних областей Греції, Болгарії та
Росії. Вони протягом багатьох годин стояли в черзі
до могилки старця. Потік віруючих не припинявся
навіть уночі.

Звертаючись до молільників у храмі в ім'я Паїсія
Святогорця (селище Платі) митрополит Серрський і
Нігрітський Феолог сказав, що канонізація старця
наповнила великою радістю і надією серця всіх
православних.

Хоча єдиної думки ще нема,
однак багато вчених останнім часом
почали цікавитися Віфанією. Це
сталося після того, як йорданський
принц Газі бін Мухаммед схилився
до думки італійського священика
Мікеле Пічирілло, що хрещення
Іісуса Христа відбулося саме у
Віфанії. Річ у тім, що під час
розкопок було виявлено фунда-
менти давніх храмів - це частково
підтвердило правильність при-
пущення священика. Завдяки
знахідкам Віфанія стала п'ятим
пам'ятником, який увійшов до
списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО на території Хашиміт-
ського королівства. До цього списку
також увійшли пустеля  Ваді-Рам,
пустельна фортеця Кусейр-Амра,
стародавні міста Петра та Умм-ар-
Рассас.

Наразі Йорданія активно
облаштовує околиці місця
можливого хрещення Ісуса Христа і
будує церкви, приваблюючи безліч
прочан. Сюди приїжджають
помолитися християни з різних
країн світу.

Побував тут Патріарх Москов-
ський і всієї Русі Кирил.

Віфанія. Місце, де, можливо,
був охрещений Ісус Христос.
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ПАМ'ЯТІ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕЙМОНА

9 серпня свята
Церква молитвою
вшановує пам'ять ве-
ликого угодника Божо-
го - святого велико-
мученика Панте-
леймона. Пам'ять про
нього викликає в нас
глибокі почуття. Дійс-
но великим був цей
угодник Божий. Давно
вже немає в живих
святого Пантеле-
ймона. Проминули
століття, а "пам'ять
праведного  перебу-
ватиме з похвалами",
"бо  в  пам'ят і в ічній
буде праведник". Чому
ж пам'ять про велико-
мученика Панте-
леймона така міцна, а
його ім'я глибоко
шанується серед хрис-
тиян? Тому, що він
лікар? А чи бракувало
лікарів у той час? Та
всі, крім нього, забуті,
нав іть імена їхні не
дійшли до нас. А ім'я
святого Пантеле-
ймона вимовляється, прославля-
ється мільйонами вуст і сердець
в багатьох храмах, "Сила мого
лікування, головним чином, не в
знанні лікарської науки, не в ліках,
- ні. Всецілюща сила моя і слава -
Христос, істинний Бог", - говорив
святий Пантелеймон своїм хворим
і нав іть мучителев і. В цьому
розгадка його віковічної пам'яті.
Ось непохитний пам'ятник! Ось
незабутнє .безсмертя!

Крім глибокої віри у всемо-
гутнього Христа Спасителя, у
святого Пантелеймона була ще
одна риса, за яку особливо
прославляється його ім'я. Він був
не лише хорошим л ікарем,
"лікувати всяк недуг і язв в людях",
він був також доброю та співчут-
ливою людиною і за лікування не
тільки не брав грошей, а й зі своїх
достатків часто допомагав бідним
і нужденним, тому й називається
безсрібником. Такий був святий
великомученик і цілитель Панте-
леймон, такими були й інші лікарі-

безсрібники, такими повинні бути
і всі християни.

Життя і діла святого угодника
зобов'язують і нас всіляко полег-
шувати горе і скорботи людей,
пам'ятаючи про заповідь апос-
тола: "Носіть тягарі один одного і
так виконаєте закон Христа".

Ти бажаєш, щоб у тебе завжди
і в усьому був достаток, дай мож-
ливість, наскільки можеш, щоб і
ближній  тв ій  міг  працювати з
користю для себе. Ближній твій
невтішно сумує з приводу смерті
чи хвороби дорогих для нього
людей або від власних невдач чи
бід. Він, може, ремствує на Бога і
готовий упасти в смертний гріх
відчаю. Заспокой його, увійди в
його стан і розд іли його біду.
Ближньому загрожує небезпека
потрапити до товариства нечес-
них і порочних людей, поспіши
йому допомогти. Ось ближній твій
- людина ще недосв ідчена і в
скрутних обставинах не знає, як їй
діяти. Не зволікай подати їй добру

пораду і тим самим
попередити нероз-
важливий крок, згубну
помилку.

"Для цього  не
потрібно ні особливих
здібностей і знань ,
ані будь-яких особли-
вих подвигів, - гово-
рить архієпископ
Х е р с о н с ь к и й
Димитрій, - роби ли-
ше те, що можеш, що
особливо тобі приєм-
но і подобається, чого
б ти бажав самому
собі. Не треба багато
думати, що і як ти
повинен зробити сво-
єму ближньому в тому
чи іншому випадку.
Треба тільки поста-
вити себе на його
місце і власна со-
вість, власне серце,
навіть власне само-
любство розтлу-
мачать  найкращим
чином, що і як треба
робити. Вся сила
заповіді міститься в

тому, щоб ми не лише не робили,
а й не бажали іншим того, чого собі
не .бажаємо, а навпаки, щоб і
бажали, і робили лише те, чого
бажаємо собі".

Такому ставленню до своїх
ближніх учить нас Святе Письмо,
до такої любові закликає нас і
життя святого Пантелеймона.

Всі ми, християни, один
одному брати по вірі й крові, всі
ми чада Отця небесного і матері
нашої Православної Церкви. Який
же брат не вживе всіх зусиль до
того, щоб вчасно подати руку
допомоги своєму братові.

Отже, дорогі браття і сестри,
будемо прагнути до того,  щоб
нахилити своє серце любити всіх
людей без винятку, як любив їх
святий великомученик Пантелей-
мон.

За це і нас шануватимуть люди
і будемо улюбленими чадами Отця
нашого небесного.

Амінь.
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Просимо читачів газети  помоли-
тись про здравіє рабів Божих Ксенії,
Анатолія, Віктора, Людмили,
Вікторії, Ольги, Миколая,
благодійників Едуарда і Тетяни.

"НАМОЛЕНА ІКОНА". ЩО ЦЕ ТАКЕ?
ЧИ МОЖНА "НАМОЛИТИ" ІКОНУ?

В окультизмі таку роль відіграє,
наприклад, так званий терафим -
особливий фетиш, здатний
акумулювати магічну енергію.
Зрозуміло, це не має жодного
стосунку до вчення Церкви про ікону.

Ікона свята не тому, що перед
нею моляться. її не потрібно
"заряджати" молитвою. Якраз
навпаки: вона свята вже одним
своїм ставленням до Першообразу.

Р о з д у м и  і к о н о п и с ц я
З самого словосполучення цілком ясно виникає думка, що

намолена ікона - це така ікона, яку намолено. Інше прочитання тут важко
було б застосувати. Але що це може означати? Для окультиста, людини,
яка практикує магію і т.д., в цьому випадку все дуже просто: люди
моляться на ікону", виробляючи якусь духовну енергію, яка з часом
накопичується в самій речовині ікони і згодом може бути звернена вже
безпосередньо на того, хто молиться (так, наприклад, ними
пояснюються випадки чудотворення від ікон).

молильників, біля такої ікони
затримуються парафіяни храму,
перед такою іконою особливо легко
читати молитви. І молитва отримує
певний відгук: ікона стає джерелом
благодаті - особливої дії Божої у світі.
І люди, чутливі до подібного впливу,
таку ікону називають намоленою".

По суті, сказано, що ікона має бути
якісною ("мати певну ступінь
майстерності"). Що перед такою
іконою легко молитися, і саме
завдяки такій іконі молитва одержує
відгук, а сама ікона стає джерелом
благодаті, і якийсь контингент людей,
який має особливу чутливість,
відчуває цю благодать, тому таку ікону
і називають "намоленою".

З чим пов'язано те, що одні ікони
приваблюють людей внутрішнім
станом, а інші ні? Адже вся справа в
тому стані, в тому почутті, з яким вона
була виконана.

Агапіт  Печерський, святий Києво-
Печерської Лаври, свого часу вчив
своїх учнів, що ікона не повинна
ідеалізувати образ, щоб не
створювати з нього ідола для сліпого
людського поклоніння. Але вона
повинна була бути одухотвореною.

Головне - не те, як і на чому
писався образ, на шматку дерева чи
розпису на стіні, але в якому
духовному стані перебувала
людина, яка написала її.

Ось, наприклад, на одному з
іконописних сайтів довелося
побачити таке пояснення: "намолена
ікона - це священне зображення. Як
всяке зображення, виконане за
допомогою лінії та кольору, ікона
повинна мати певний ступінь
майстерності. Адже в іконі важливо
все: і внутрішній зміст, і досконала
зовнішня форма. І якщо це досягнуто,
то така ікона привертає


