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ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ,
ІМЕНОВАНА

"ПРИЗРИ НА СМИРЕННЯ"
 В 1420 році села Псковської

землі одне за одним вимирають від
страшного голоду, “моровиці”, як
пише літопис. Люди у відчаї. Матір
Божа являє людям свою милість: на
озері Камінному дивовижним чином
знаходять Її ікону. На ній
Богомладенець стоїть на колінах
Матері. Богородиця сидить, на Її
голові — корона, у правій руці —
скіпетр, лівою Вона підтримує Сина.
Спаситель правицею торкається до
Її щоки, а у лівій руці тримає кулю,
символ влади над світом. «Призри
на смирення» – так назвали образ.
Голод на Псковщині припинився, але
від ікони стали відбуватися численні
зцілення, про що теж є згадки у
літописі. Віряни, у знак вдячності,
перенесли чудотворний образ до
Псковського собору. Там він
перебував аж до чорного 1917-го року.
Куди тоді поділася ікона — не відомо.
Та збереглося кілька списків із образу.
Один із них, невеличкий, 110 на 70
см, потрапив у Київський Введенсь-
кий храм. У часи богоборства і гонінь
на Церкву одна благочестива інокиня,
Феодора, з благословіння свого
духівника, отця Бориса Квасницького,
зберігала його в себе вдома.
Священика розстріляли у 1937-му,
але ікону схимонахиня берегла 55
років. Після відкриття у 1992 році
Свято-Введенського храму вона
передала образ туди, і з того часу
святиня постійно перебуває у його
стінах.

Якось улітку 1993 року
настоятель Введенського монастиря
ігумен Даміан звернув увагу, що ікона,
яка знаходилася у дерев’яній заскленій рамі, ніби
потьмяніла, наче покрилася вуаллю. Запросили
реставраторів, щоб з’ясувати причини зміни.
Майстри зняли раму, і всі присутні стали
свідками небаченого досі дива: фарба зовсім не
змінила кольору. Тьмяною вона здавалася тому,
що на склі з’явився сріблястий відбиток, що точно
повторював силуети Богоматері і Немовляти.
Віряни з великою радістю сприйняли новину про

знамення, що відбулося від ікони. Але знайшлися
і скептики, які звинувачували монахів у
фальсифікації. Тоді, з благословення світлої
пам’яті Митрополита Володимира,
Предстоятеля УПЦ, було проведено ряд
експертиз та дослідницьких робіт. Дослідження
відбувалися прямо у храмі — в обитель привезли
спеціальну апаратуру, і цілий рік провідні фахівці
Інституту судової експертизи, Політехнічного

університету та інших наукових установ Києва
проводили ретельні дослідження. Коли роботи
тільки розпочиналися, один із науковців
зауважив: «Ми чинимо цими експериментами
гріх невір’я. Мені дуже хотілося би, щоб його
результатами укріпилася віра».

Так і сталося. Вчені відразу ж висунули
кілька гіпотез, однак прийшли до висновку, що
процес появи зображення сучасна природнича
наука ані пояснити, ні повторити не може,
відбиток на склі має органічне походження і є

нерукотворним. Відображення Лику
Богоматері і Немовляти на темному
тлі виглядає негативом, а на білому
– позитивом. Українські вчені були
одностайними в думці: мова йде про
одне з чудес XX століття.

22 листопада 1995 року
Священний Синод УПЦ ухвалив
вважати Київську ікону Божої Матері
«Призри на смирення» чудотворною.
А поки проводилися дослідження та
виносилися рішення, за молитвами
біля ікони стали відбуватися
справжні чудеса. Зараз історія цього
образу широковідома, адже донині
Богородиця являє свою поміч і
милість усім, хто звертається до
Неї з вірою. Про численні зцілення
та допомогу свідчить неймовірна
кількість прикрас на іконі.

У  Києві  на  Дніпрі жінка з
донькою каталися у човні. Мама
відволіклася і не помітила, як
дитина впала в воду. Коли вона
спохопилася, дівчинки вже не було
видно. Жінка змолилася до Божої
Матері, і у водах річки, як на склі,
відобразилася ікона «Призри на
смирення». Коли у врятованої
дівчинки запитали, що трапилося
під водою, вона сказала, що її
покликала жінка і підштовхнула на
поверхню. Після молитви перед
іконою заговорила глухоніма
дівчинка. Здивована бабуся стала
розпитувати її, як це сталося.
«Тьотя на мене дмухнула», –
сказала внучка, вказуючи на образ
Богоматері. Був випадок зцілення
молодої жінки, котра захворіла
гепатитом під час вагітності. Лікарі
наполягали на аборті, говорили,

що хвороба згубно позначиться на здоров’ї
малюка. Але жінка побоялася взяти на себе
гріх, скоїти вбивство власної дитини. Три дні
вона молилася перед образом Богородиці,
просячи про допомогу. Повторні аналізи
показали відсутність в крові вірусу гепатиту.
Народжена дівчинка була зовсім здорова.
Таких випадків зафіксовано десятки. А скільки
ще залишаються у таємниці…
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ХРЕСНА ХОДА
В ОЛЕКСАНДРІЇ

5 вересня 2016 року - дата,
котра зібрала православних вірян
та духовенство з майже усіх
куточків єпархії. На Соборній Площі
м. Олександрії чимало людей
зустрічали святиню, що прибула -
чудодійний образ Божої Матері
"Призри на смирення".

Ікону привіз Преосвященніший
єпископ Олександрійський і
Світловодський Боголєп і відзразу
розпочалася Хресна хода.

З піднесеним настроєм та
молитовно всі одностайно
вирушили до кафедрального собору
Покрова Божої Матері. Хода

розпочалася в символічному місті -
біля пам'ятного хреста, що
встановлено на згадку про храм,
зруйнований в період гонінь за віру.

Владика, на початку ходи,
сказав про важливість молитви,
небайдужості до подій в Рідній
країні та рівності кожного з нас у
своєму виборі та відповідальності
за нього.

Свято-Покровський собор
зустрів всіх дзвонами. Хода
закінчилася, проте втома так і не
опанувала учасниками - всі
відчували важливість миті, що
поєднала серця в цей день в
єдиноголосній молитві за мир, за
єдність, за можливість провести

минулий і зустріти новий день в
спокої і беззаперечній надії.

Після проходу всіх присутніх під
образом Богородиці розпочалася
літургія на чолі з архієреєм.

По завершенні Богослужіння
владика звернувся із словами
проповіді, в якій розповів про
значимість події, про динаміку
християнського життя, про ті
непомітні внутрішні гріховні
процеси, що руйнують весь
осередок нашого життя і кожну
розпочату справу унемож-
ливлюють. І дав необхідні поради
для боротьби з цими недугами.

Також, у цей святковий день
духовенство привітало свого
архіпастиря з Днем Ангела та
вручили подарунки.

(За матеріалами
сайту

Олександрійської єпархії).
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СВЯТО ВОЗДВИЖЕННЯ
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
Дорогі браття і

сестри! 27 вересня свята
Церква згадує знайден-
ня Чесного і Животворя-
щого Хреста Господньо-
го. Ця найвидатніша
подія сталася у третьому
столітті за управління
рівноапостольного імпе-
ратора Костянтина.

Відвідуючи святі
місця, побожна цариця
Єлена, мати імператора,
побажала знайти Хрест
Господній, який через
смутні обставини того
часу залишився в безвісті.
Багато труднощів дове-
лося подолати побожній
шукачці, поки вона
знайшла цю найвелич-
нішу святиню, бо іудеї та
язичники, не терплячи
поклоніння Розп'ятому,
всіляко намагались
згладити всі сліди його
життя на землі. Багато
було перешкод, але щире
старання цариці подо-
лало всі труднощі, і Хрест
було знайдено під язи-
чеським капищем.

Під час розкопів
спершу були відчутні
приємні пахощі, а потім
були відкриті три хрести.
На одному з них був
напис, зроблений за наказом Пілата. І
щоб переконати всіх, що це дійсно
Хрест Спасителя, Єрусалимський
патріарх Макарій ужив такого засобу, до
якого тільки могла порадити зверну-
тися жива віра в Розп'ятого. За
вказівкою святителя був принесений
хворий, який чекав неминучої смерті.
До нього за чергою були прикладені
знайдені хрести. І коли до хворого
приклали Хрест з написом, недужий
устав і цілком одужав. Це чудо
переконало всіх, що цей Хрест належав
Тому, Хто є Воскресіння і Життя.

Знайдений Хрест був урочисто
перенесений у храм, де патріарх з
амвону підносив його перед народом,
котрий бажав побачити Животворящий
Хрест. На пам'ять про цю подію було
встановлено празник Воздвиження.

Така коротка історія походження
цього свята. Чим же повчальне для нас
це свято? Всі ми називаємось
християнами, всі ми вважаємось
послідовниками Господа нашого Ісуса
Христа. "Хто хоче йти за Мною, - говорить
Господь, - нехай зречеться себе і візьме
хрест свій і йде за Мною". Кожний
правдивий християнин має свій хрест. І
цей хрест є благодушне перенесення
недоліків людської природи, боротьба
з властивою всім схильністю до зла і

спокус світу, виправлення при співдіянні
сил душі й духу. Адже "ті, котрі Христові, -
говориться в Святому Письмі, - плоть
свою розіп'яли з пристрастями й хіттю.

Кожен з нас має пильно роздиви-
тися, чи зберігається в нього його хрест,
чи не здіймається в його душі хрест
розбійника. Присутність Хреста Господ-
нього була виявлена за трьома озна-
ками - ароматом, написом імені
Господнього, відживленням хворого.
По цих самих ознаках і ми можемо
відрізнити в нас самих справжній хрест
від неправого. Хрест правдивий, як
говорить один з святителів, має пахнути
невинністю або покаянням, повинен
мати на собі накреслення найсолод-
шого імені Ісусового і, нарешті, має бути
животворним.

Багато бід і страждань зазнає
людина за свої гріхи і пороки. Так,
шанолюбний мучиться ненаситним
жаданням відзнак і переваг, порочний
страждає від неможливості задоволь-
нити свої нечисті пожадання. Всі вони
страждають і нерідко більше за тих, хто
страждає за правду. Але хіба вони
заслуговують поваги? Ні! Бо їхні хрести
розбійницькі. Правдивий запашний
хрест полягає в благодушному перене-
сенні страждань і скорботи, від яких не
може оборонити ніяка мудрість. Такими

бувають хвороби, біди від лихих людей,
безупинна боротьба нашого серця з
добром і злом, совісті з нечистими
бажаннями. Хто переносить мужньо
ці страждання і бадьоро стоїть на
сторожі серця, несе правдивий хрест.

Правдиве хрестоно-
шення неможливе без
освячуючої благодаті, яка
дарується нам за віру в
Господа нашого Ісуса
Христа. "Без Мене не
можете творити нічого", -
сказав Господь святим
апостолам.

Щоб наше хрестоно-
шення було істинним,
конче потрібен напис на
нашому хресті всеосвя-
чуючого імені Господа
Ісуса Христа, необхідна
віра в нашого Визволи-
теля. Тоді Божественною
благодаттю будуть обер-
нені в заслугу наші
страждання. Але найчас-
тіше ми не визнаємо за
потрібне освячувати наші
страждання вірою в
заслуги Спасителя. І це
явище спостерігається
особливо в тому випадку,
коли терпимо страждан-
ня, і тому наші
страждання не прино-
сять нам духовних плодів,
тим самим позбавляючи
наш хрест животворності.
А істинний хрест завжди
животворний. Так учать
святі отці.

І щоб хрест був завжди
животворним, нам треба
терпляче переносити

наші страждання і послані Господом
біди, бачити в них Божественну любов
до нас, грішних. Тоді ці страждання
примусять нас заглибитися в самих
себе, побачити вбогість нашого духа і
серця і схилитися до вічного. Тоді
несення хреста не буде здаватися нам
страшним, як раніше, коли ми служили
чуттєвості. Архієпископ Інокентій
говорить: "Духовна насолода хреста
примушує забувати речовинну його
гіркість, подібно до того, як забувають
про гіркоту ліків, коли бачать, що вони
рятують від смерті".

Тепер ми знаємо про деякі власти-
вості істинного хреста. Тому, коли ми
зазнаємо якогось нещастя, не будемо
упереджені, але будемо судити
належно про своє поводження.
Будемо діяти подібно до святого
пророка Мойсея, котрому колись було
сказано Богом: "Кинь жезл на землю. І
кинув на землю, і став змій; і відбіг
Мойсей від нього". І коли відкриється,
що наші випробування є не хрест, а змій
- учинений нами гріх, за котрий належно
страждаємо, то з вірою в благодать
Божу постараймося відразу ж викоре-
нити його в собі, поступово очищаючи
себе від скверни плоті й духу.

Нехай допоможе нам Господь,
Котрий постраждав за нас на Хресті!
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Бог, створивши все-
світ з джерел божест-
венної любові та милосер-
дя, не мав потреби у світі,
тому що Сам перебував
у блаженстві. Але Любов,
що викликала з небуття
до буття творіння, зажа-
дала все створене з'єдна-
ти невимовним сполучен-
ням, залучити до буття,
блаженства і цю мету
здійснити через людину.

Минали століття,
змінювалися покоління, а
божественна мета
залишалася нездійс-
ненною. Серед тисяч
людських сердець обра-
ного Богом народу не було
жодного, котре стало б
гідним виконати цю місію.

Та ось настав час,
коли з'явилася у світ
Пречиста, Преблаго-
словенна, Пренепорочна
Діва Марія. Вона мала
таку ж плоть і кров, як і всі
люди, але була вільна від
пристрастей і нечис-тоти.
І цей день став початком
нашого спасіння. Про Неї
марили в своїх видіннях
пророки: "Хто це така, що,
виглядає, немов досвітня зоря, прекрасна, як
місяць, ясна, як сонце". Їй дана була вся
повнота благодаті. Вона була звеличена й
прославлена. Вона стала Матір'ю Бога, бо
породила Боголюдину, Спасителя нашого,
Господа Ісуса Христа. Таїною народження Сина
Божого Пресвята Діва починає нове життя,
божественне. З її осяяної утроби течуть
джерела чеснот, воші животворять Церкву,
споріднюють землю з небом, людину з
ангелами та вічним Божеством. У Церкві все
наповнюється Нею. В кожній молитві, в
кожному піснеспіві ми відчуваємо віяння її
духовної краси та радості. "О Тебі радуєтся,
Благодатная, всякая тварь: ангельский собор
і человіческий род, освященний храме і раю
словесний, дівственная похвало. Із Нея же
Бог воплотися і младенец бисть, прежде вік
сий Бог наш. Ложесна бо Твоя престол сотвори
і чрево Твоє пространніє небес соділа. О Тебі
радуєтся, Благодатная, всякая твар, слава
Тебі!" - так звеличує Божу Матір у своїх
піснеспівах свята Церква. "Сей день Господень,
радуйтеся, людіє", - закликаючи віруючих до
радості на свято Різдва Пресвятої Богородиці,
свята Церква іменує його днем Господнім, бо
в цей день народилась Та, про Яку було
сказано ще в раю. Та, про Яку провіщав пророк
Ісая: "Ось Діва в утробі зачне і породить Сина

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

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

і назвуть ім'я йому Еммануїл".
Свято Різдва Пресвятої Богородиці

наповнює серця віруючих радістю не тільки
тому, що Діва Марія стала Матір'ю втіленого
Бога, а й тому, що Вона стала Матір'ю всього
християнського світу. Якщо ми - з благодаті
всиновлення - названі брати Ісуса Христа,
Котрого породила Діва, і якщо Сам Ісус
Христос, за словами апостола Павла,
перебуває серед нас як первонароджений з
багатьох братів, то й ми - названі сини
Богородиці через усиновлення.

Богоматір за Своїм материнським
достоїнством має в Бога таку благодать, яку
личить мати матері в сина; з другого боку, як
Мати християн через материнську любов
Вона виявляє християнам таку ж ласку, яку
мати повинна виявляти своїм дітям.

Всі ми грішні, Господь бачить це, бачить
і терпить, тому що Він довготерпеливий. Але
коли ми нерозкаяні, невиправні, завзяті у злі,
якоюсь неприродною невдячністю ображаємо
божественну правду, то цим ми викликаємо
його праведний гнів, і Він не терпить більше.
До нас можуть бути спрямовані слова Господа,
з якими Він звертався до іудеїв: "О роде
невірний і розбещений, доки Я буду з вами?
Доки терпітиму вас?". Рід невірний - не тому,
що не має. віри, а тому, що не має ніяких діл

віри. І це викликає Його
праведний гнів і, за ви-
разом пророка, "Він
натягає Свого лука і
наставляє його, готує
для нього смертельні
знаряддя". Адже, за
словами апостола, від-
плата за гріх - смерть".

Куди нам, грішникам,
тікати від гніву Божого?
Для нас немає ніякого
іншого порятунку, як
звернутися до заступ-
ництва Богоматері, "мно-
го бо может моленіє
Матернєє ко благосердію
Владики". Вона - Мати
Бога, Вона вблагає Сина
Свого за нас, християн.
Якщо навіть увесь гнів
Божий буде обернутий
на нас, ми не повинні
втрачати надії. Заступ-
ництвом Богоматері гнів
Божий буде перетво-
рений на ласку, і право-
судний, а разом з тим і
милосердний Господь
простить нам наші гріхи.

Всі ми з раннього
дитинства і до глибокої
старості залишаємось
дітьми, котрим так необ-

хідні любов і ласка. Нам особливо дорогі
спогади дитинства, коли нас оточувала любов
та піклування матері, до якої ми зверталися в
горі та скорботі. В неї ми знаходили прощення,
її ласка зігрівала та підтримувала нас. Цю
материнську ласку ми іноді марно шукаємо
потім, тому так сумує та прагне її душа наша.
Але життя буває таке складне, часто ми не
можемо знайти підтримки, почути потрібні
слова навіть від рідної матері. Тільки в єдиної
нашої спільної Матері ми, віруючі, завжди
знайдемо допомогу і ласку, в ній ми знайдемо
смисл і завершення всієї повноти наших
сподівань, нашого теперішнього і майбутнього,
через Неї ми прямуємо до вічного Бога,

Нам, віруючим, досить буде інколи тільки
глянути на образ Божої Матері та помолитися,
щоб спокійніше стало на душі. Вона нас зрозуміє,
підтримає, в Неї ми знайдемо в хворобах-
зцілення, в скорботах - втіху, в гріхах - прощення,
як про це співає свята Церква: "Никтоже притекаяй
к Тебі, посрамлен от Тебі ісходит, пречистая
Богородице Діво". Амінь.


