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Хрест Господнiй

Є у православних святий звичай
осiняти себе хресним знаменням, в
ім’я Отця i Сина i Святого Духа — в
ім’я Святої Живоначальної Тройцi.
Таке священнодiйство є згубним для
нечистої сили i надає благодатної
сили
християнинов .
Про цей святий знак згадується

вже в Старому Завiтi. Господь
говорить пророку: «Ось прийду,
щоб зiбрати всi народи i мови, i вони
прийдуть i побачать славу Мою. I
покладу на них знамення» (Iс. 66,
18–19). I пророку Iєзекіїлю Бог
сказав: «Пройди мiстом, посеред
Єрусалима, i на чолах людей, що тужать i стогнуть вiд усiх тих гидот, що чиняться в
ньому, зроби знак» (Ієз. 9, 4).
З Бiблiї, перекладеної українською мовою, не видно, яку форму мав цей знак. А в Бiблiї
єврейськiй та грецькiй сказано: начертай ТАУ, себто єврейську лiтеру, яка писалась у
виглядi нашого хреста.
В Одкровеннi Господь через Ангела наказує стихiям не чинити шкоди «нi землi, нi морю,

нi деревам, доки не покладемо печатки на чолах рабiв Бога нашого» (Одкр. 7, 2–4). В
iншому мiсцi цiєї книги Iоанн Богослов говорить: «I глянув я, i ось Агнець стоїть на горi
Сiон, i з Ним сто сорок чотири тисячi, у котрих ім’я Отця Його написане на чолах» (Одкр.
14, 1).
Яку саме недоречнiсть сектанти вбачають у тому, що православнi, осiняючи себе

хрестом, промовляють: «В ім’я Отця i Сина i Святого Духа?» Проти кого вони виступають?
Проти Святої Тройцi чи проти Божого знаку — Хреста?
На iконах першого сторiччя, себто часiв апостольських, у катакомбах, збереглися
зображення, на яких можна бачити Iсуса Христа й апостолiв з перстами, складеними для
благословення та осiнiння себе хрестом.
У Бiблiї читаємо, що за малодушнiсть євреїв, за нарiкання їх на свою долю в пустелi Бог

попустив змiям кусати людей, вiд чого багато євреїв померло. Мойсей помолився за свiй
народ, i Господь сказав йому: «Зроби мiдного змiя i вистав його на знам’я (на ТАУ,
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хрест)... i хто ужалений гляне на нього — буде жити. I зробив Мойсей мiдного змiя, i
виставив його на знам’я, i коли змiй жалив людину, вона, глянувши на мiдного змiя,
лишалася живою» (Чис. 21, 6–9). Христос про Себе казав таке: «Як Мойсей піднiс змiя в
пустелi, так належить піднестися Сину Чоловiчеському, щоб кожен, хто вiритиме в Нього,
не загинув, а мав життя вiчне» (Iн. 3, 14–15). Подiбно до того, як той, кого вжалила змiя в
пустелi, не помирав, дивлячись з вiрою на мiдного змiя, що висiв на ТАУ, так само одужує
i спасається той вiд духовної смертi, хто, постраждавши вiд диявола, з вiрою дивиться на
хрест Господнiй i на розiп’ятого на ньому Спасителя.
Учення про хрест є каменем спотикання для багатьох, особливо для малодуховних та

лжемудрих. Цей факт був помiчений ще апостолом Павлом, який сказав: «Слово хресне
для загиблих безумство є, а для тих, хто шукає спасiння, — сила Божа» (1 Кор. 1, 18). В
iншому посланнi вiн пише: «Я не хочу нiчим хвалитися, хiба тiльки хрестом Господа
нашого Iсуса Христа» (Гал. 6, 14). Це ж роблять i всi православнi: вони благоговiйно
звеличують хрест, а не називають його шибеницею та вiтрячком, як це роблять сектанти.
Хрест є новозавiтним жертовником, на якому Спаситель принiс Себе в жертву за нас. У
Старому Завiтi первосвященики та священики приносили жертви спочатку за свої грiхи, а
потiм за грiхи всього народу; Христос же «це зробив один раз, принiсши в жертву Самого
Себе» (Євр. 7, 27).
Старозавiтний жертовник вважався великою святинею. Господь звелiв Мойсею

миропомазати його i всi речi на ньому, кажучи: «Освяти їх, i буде святиня велика: кожен,
хто доторкнеться до них, освятиться» (Вих. 30, 28–29). «Вiзьми кровi, — каже Господь
Мойсею, — яка на жертовнику, i єлею помазання, i покропи Аарона i одяг його, i синiв
його... i будуть священнi вiн i одяг його, i сини його, i одяг їхній з ними» (Вих. 29, 21).
Якщо старозавiтний жертовник, на якому приносилися в жертву тварини, був «не
шибеницею, не гiльйотиною», а «великою святинею» i кров з нього освячувала усе, то тим
паче є великою святинею новозавiтний жертовник — Хрест, на якому пролилася Кров
Великого Агнця (Iн. 1, 29) — Господа нашого Iсуса Христа.
Відповідно до закону Мойсея, кожен, хто вчинив якийсь злочин, навiть без злого намiру,

мусив був понести кару, але коли злочинець встигав забiгти у храм i там взятися за рiг
жертовника, то його вже не можна було карати. Жертовник його спасав (3 Цар. 2, 28–34;
Вих. 21, 14). Ось чому пророк Давид каже: «Бог мiй... рiг спасiння мого» (2 Цар. 22, 3).
У святому Євангелiї говориться, що перед другим пришестям Христовим «з’явиться
знамення Сина Чоловiчеського на небi; i тодi заридають усi племена земнi, i побачать
Сина Чоловiчеського, грядущого на хмарах небесних з силою i славою великою» (Мф. 24,
30).
Що це за знак такий, який попередить людство про близький прихiд Суддi Небесного —
Христа? Знак Спасителя — це Хрест, це жертовник, на якому Вiн принiс Себе в Жертву.
Христос немислимий без хреста, а хрест немислимий без Христа, як жертва немислима
без жертовника. Де немає хреста, там нема i Самого Христа. Отже, знак (ТАУ), який
з’явиться на небi перед приходом Сина Божого i Сина Чоловiчеського — це хрест. Таке
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ми можемо говорити з повним переконанням i вiдповiдальнiстю тому, що цю думку
цiлком пiдтверджує iсторiя.
Святий Прохор — учень Iоанна Богослова — розповiдає, що його вчитель iнодi зцiляв

хворих за допомогою Хреста. Нещодавно, пiд час розкопок мiста Геркуланум, яке
потерпiло в 79 роцi вiд виверження Везувiя, була знайдена домова церква з престолом i
хрестом на стiнi. Як бачимо, хрест вшановувався ще за часiв апостолiв.
Iсторiя розповiдає, що Костянтин Великий, воюючи з язичником Максентiєм у 312 роцi,
просив у Бога допомоги i хотiв якогось знаку Божого на пiдтримку собi. Його молитва
була почута Богом. Напередоднi бою серед бiлого дня на небi з’явився Хрест, утворений iз
зiрок, який сяяв мов сонце, а поруч були слова: «Цим перемагай». Це видiння бачили усi
воїни. А вночi царю Костянтину явився Сам Христос i звелiв йому зробити хрест, носити
його перед полками, тодi «ти переможеш не лише Максентiя, а й усiх ворогiв твоїх», —
сказав Спаситель.
Воюючи з вiзантiйцями, Костянтин вдруге на небi побачив Хрест i напис: «Цим знаменом
переможеш». Втретє, коли цар Костянтин воював зі скiфами на Дунаї, вiн знову побачив
на небi хрест i отримав перемогу.
Такi явища вiдбувалися не лише в далекому минулому, а й у ближчi до нас часи. Так,
багато людей бачили хрести на небi перед першою i другою свiтовими вiйнами. Газета
«Запорожье православное» у 8-му номерi за 1994 рiк, у статтi «Що за хрест над
Краснодаром» писала про чоловiкiв, якi поїхали на нiчну риболовлю i серед ночi раптом
«усi звернули увагу, що Сергiй перестав пiдтримувати бесiду. Вiн, як зачарований,
дивився на небо. А дивитись було на що.
Неподалiк вiд мiсяця чорнота неба розступилася i яскраво вимальовувався блакитний
хрест правильної форми... Згодом хрест почав збiльшуватись у розмiрах. Здавалося, що вiн
наближається до Землi. А може, воно так i було.
Потiм трапилася ще одна дивина. Контури хреста почали змiнюватися. Верхня частина
його перетворилася на жiночу голову з розпущеним волоссям. Нижня частина — на довге
жiноче плаття. Одна рука пiднялася вгору. Весь час ця жiнка продовжувала наближатися
до Землi. Видiння тривало декiлька хвилин, а потiм усе зникло».
Подiбних видiнь в iсторiї було дуже багато. I якби хрест не був святим, а був
«шибеницею», як про це говорять сектанти, то хiба Господь допустив би, щоб цей
«ганебний» знак час вiд часу з’являвся на небi Його?
Хрест — це не лише знак. Це ще й сила Божа, вiд якої тiкають усi демонічнi сили.

У житiї священномученика Кiпрiана i мученицi Iустини, якi жили в серединi III сторiччя,
розповiдається, що цю святу дiву почав спокушати один язичеський юнак, але йому це
нiяк не вдавалося. Тодi юнак вдався до крайнiх заходiв: вiн звернувся до Кiпрiана —
вiдомого на той час чаклуна-чорнокнижника, просячи причарувати дiвчину. Для Кiпрiана
це була проста i звична робота. Вiн послав демонiв, щоб тi розпалювали в дiвчинi нечистi
бажання. Але їм це було не пiд силу. Тодi чаклун почав розпитувати демонiв, чому вони
не можуть спокусити цiєї слабкої дiвчини? I демони зізналися, що причина ось у чому:
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коли вони наближаються до неї, вона починає осiняти себе хрестом, а вiд цього хреста
випромiнюється сила Божа, яка вогнем палить їх.
Почувши таке, Кiпрiан сказав демонам: «Якщо ви боїтеся хреста, то що ви робитимете,
коли явиться Христос, розiп’ятий на цьому хрестi?» Кiпрiан покаявся, попалив усi
чаклунськi книги i став християнином, а трохи згодом навiть єпископом.
Про силу хреста цiкавий приклад наводиться у «Повiстi временних лiт». Тут мовиться: «У
тi часи i в тi роки трапилось якомусь новгородцю прийти в Чудь. I прийшов вiн до
кудесника, i просить поворожити йому. Той же, за своїм звичаєм, почав скликати бiсiв у
храмину свою. Новгородець же сидiв на порозi тiєї храмини збоку, а кудесник лежав
зацiпенiлий. Ним оволодiв бiс. Нарештi кудесник встав i сказав новгородцю: «Боги нашi
не смiють говорити, бо щось маєш на собi, чого вони бояться». Пришелець згадав, що має
на собi хрест, i вiдiйшовши, повiсив хрест за храминою тiєю. Волхв знову почав
викликати бісів, а вони, пiдкидаючи ним, повiдали те, за чим приходив новгородець».
Потiм «новгородець волхва почав питати:
— Чого ради бiси бояться Того, Чий хрест ми носимо на собi?
Волхв вiдповiв:
— То — знамено Небесного Бога, а нашi боги Його бояться...»
Сила хреста перевiрена також практикою, духовним життям наших християнських
подвижникiв, якi мали рiзнi видiння, котрим являлись Ангели, Богоматiр i навiть Христос.
Щоб знати, хто перед ними, кого вони бачать: посланникiв неба чи пекла — цi
подвижники себе осiняли хрестом. Коли видiння не зникало, значить, воно було вiд Бога, а
коли зникало — воно вiд сатани.
Апостол Павло у своєму Посланнi до корінфян пише, що буває так, коли i «сам сатана

набирає вигляду Ангела свiтла» (2 Кор. 11, 14). Пiд виглядом свiтоносного Ангела диявол
з’являвся Антонiю Великому, Iсаакію Печерському, Симеону Стовпнику i багатьом iншим.
Усi вони спасалися вiд хитрощiв сатани святим Хрестом, окрiм Iсаакiя, котрий забув
перехреститися i за це дуже поплатився.
Апостол Павло у своєму Посланнi до Филипiйців докоряє, що деякi з них «поводять себе

так, як вороги хреста Христового» (Флп. 3, 18). Звiдси видно, що вже за апостольських
часів були друзi хреста i «вороги хреста».
Сьогоднi такими ворогами є сектанти. А втім, сучаснi вороги хреста стали дещо

хитрiшими. Вони вже явно не називають його шибеницею чи вiтрячком i вже не плюють
на нього, як це було ранiше. Навпаки, щоб обманути православних, затягнути їх до себе,
вони на своїх молитовнях уже ставлять хрести. Пiд пахвою кожного проповiдника
красується хрест на обкладинцi Бiблiї. Але хрест для них — це лише декор, прикраса або,
вiрнiше, обман. Це — їхнiй намiр показати, що вони вже не є ворогами хреста, що вони
вже майже православнi. Я нiтрохи не здивуюся, якщо сектанти у своїх молитовних
будинках почнуть вiшати iкони пiд виглядом духовних картин. I знову ж таки, це
робитиметься для обману. Та це може бути колись. А поки що…
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