
Хрещення Господнє все більше 
збирає прихильників цього свята 

 

На Центральному озері селища та інших водоймах, як от на Кімерці, за 
ініціативи селищного голови Юрія Прилипка та депутатів селищної ради 
Надії Дудник і Руслана Коваленка було організовано хрещенські купання, 
котрі вже стали традиційними й щороку збирають все більше 
прихильників поринути в таїнства хрещенської води, котра в цей день 
наділена цілющою силою. Для Юрія Ілліча це свято особливе, як і для 
кожного християнина, адже хрещення, котре прийняв Ісус Христос у 30-
річному віці є початком його місії Спасителя, потім було ще кілька подій 
пов’язаних з Богоявленням. На Хрещення, як свідчать євангелісти було 
почуто голос Бога: « «Ти єси Син мій любий, у тобі — моє 

уподобання»…», на Спасителя зійшов святий дух в подобі голуба, саме в 
день хрещення явилась основа християнської віри в трьох іпостасях: в 
голосі Бога-Отця та його Сина, який прийняв хрещення, а до того не був 
відомий людям, які стояли поруч з ним на березі Йордану й не знали, хто 
серед них Месія, чекаючи на Хрещення, не знав Богообраного Спасителя  
Іоанн Хреститель, доки не вказав на нього Святий Дух. Потім було 
Преображення Ісуса Христа на горі Фавор, коли він преобразився перед 



апостолами під час молитви, тоді його лице засвітилося, як сонце, а 
одежі стали білі, як сніг. Після Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, 
були й інші Божі знаки — Святий Дух в вигляді полум’яних язиків зійшов 
на апостолів на п’ятдесятий день після Воскресіння й апостоли 
заговорили на різних мовах, в цей день ми святкуємо Трійцю. 

 

А в день Хрещення Господнього, або як ще його називають Богоявлення, 
бо Господь явився в голосі, не тільки не застудишся, а й застарілі 
хвороби можуть відступити від віруючих християн. Освячував купання на 
Центральному озері в Гостомелі настоятель Свято-Покровської церкви 
отець Петро. На місці купань було організовано все необхідне для 
здійснення цього дійства, що відбувається кожного року, не дивлячись на 
погодні умови. Усі присутні на хрещенських купаннях мали можливість 
поласувати смаколиками і гарячим чаєм, також юшкою і кашею від 
байкерського клубу «Route 88». На березі також лунали різдвяні пісні, 
палали багаття, які не тільки зігрівали, а й збирали навколо себе усіх 
разом, знайомих і незнайомих, і дарували радість спілкування й такого 
особливого свята.  



 

З нагоди Хрещення Господнього, яке ще має назву Йордан від назви 
річки, де відбулося Хрещення Господнє, очільник Гостомеля Юрій 
Прилипко сказав наступне: «Дорогі друзі! Прийміть мої найщиріші 
вітання зі святом Хрещення Господа нашого Ісуса Христа! Дякую усім, хто 
долучився до сьогоднішніх святкувань на селищному озері особливо 
організаторам святкувань. Окремо хочу подякувати бійцям Нацгвардії, які 
своїм особистим прикладом показали, як мають тримати бойових гарт 
тіла та духу наші захисники. Прийнявши понад дві тисячі років тому 
хрещення в річці Йордан, Господь освятив усі водні простори Землі. 
Сьогодні Він освячує і кожного із нас під час нашого хрещення й, 
особливо, у День Богоявлення, коли ми очищаємось святою йорданською 
водою. Нехай Господь допомагає нам кожен день протягом усього 
року!..». Селищний голова разом з усіма також прийняв хрещенську 



купіль, яку здійснює понад 10 років. 

 



 

  



 


