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Слово редактора 

Дорогі браття і сестри! 

Радий представити вашій увазі новий номер 
єпархіальної газети «Світло Православ’я», який 
виходить в період Великого Посту. Головною 
ціллю спільної роботи колективу авторів і ре-
дакторів є створення не лише духовно-просвіт-
ницького, але й сучасного пізнавального кон-
тенту для основного друкованого єпархіального 
ресурсу. 

Як всім відомо, метою трудів православних свя-
тих отців Сходу було не просто загальне викла-
дення догматів віри та настанов щодо духовно-
го вдосконалення, а вони прагнули докорінно 
змінити внутрішній світ особистості, спираючись 
на власний духовний досвід бажали відкрити 
людям новий погляд на Бога. 

Підбираючи матеріали та готуючи представлені 
статті, наша команда найперше бажала подару-
вати уважним читачам насолоду від отримання 
духовних знань, запропонувати подивитися ін-
шим поглядом на вже знайомі речі та наситити 
наш спільний «голод духовний». 

Отже, бажаю вам приємного читання та наснаги 
у невпинному духовному пошуку благодаті Божої! 

 
 
Ієромонах Іов 
(Ольшанський)

головний редактор 
єпархіальної газети 
«Світло Православ’я»



2 часи святого Іоанна Златоуста почалось  особливе 
вшанування тих святих, хто засвідчив свою віру у 
Христа стражданнями. Пізніше з’явились свята на 
честь отців, котрі були учасниками Вселенських 
Соборів. 

З приходом Євангельського світла в древню 
Київську державу починається історія святості в 
наших землях. Ще до Хрещення Русі одними з 
перших святих стали блаженний князь Аскольд 
(†882) і мученики Федор та Іоанн Варяги (†983). 
Звісно, могли бути й інші святі, але наявні 
літописи про це не згадують. Кінець X ст. став 
переломним моментом для держави, яка стала 
на шлях християнства. 

В середині XI ст. святитель всієї Русі Іларіон 
Київський (†1055) в своєму трактаті «Слово про 
закон і благодать» звеличує князя Володимира 
Великого (†1015), порівнюючи його із 
рівноапостольним імператором Костянтином, та 
його сина Ярослава Мудрого (†1054). Саме з цього 
часу починається шанування князів як святих. 
Слід сказати, що тривалий час князя Володимира 
згадували разом із дружиною — благовірною 
княгинею Анною Порфирородною (†1011). В 
1072 р. (інші джерела вказують, що роком раніше) 
Константинопольським Патріархатом в лику 
святих також були прославлені інші два сини 
Володимира — страстотерпці Гліб і Борис, вбиті в 
1015 р. старшим братом Святополком Окаянним. 
Але їх молитовне шанування в Київській Церкві 
почалось ще з 1021 р.   

XII ст. стало початком політичної нестабільності 
в українських землях. Незважаючи на це, 
церковне життя цього періоду активізується в 
Києво-Печерському монастирі. В 1130/1031 
рр. Митрополит Київський Михаїл II (†1145) 
привіз до Києва образ Богородиці, що був 
подарований благовірному князю Мстиславу 
Мономаху (†1132). Місцем перебування ікони 
став Вишгородський монастир, тому ікону стали 
називати Вишгородською. Через 25 років, під час 
міжусобиць князь Андрій Боголюбський (†1174), 
як повідомляє Іпатіївський літопис, вивіз образ з 
монастиря та помістив у своїй резиденції в селищі 
Боголюбово. Вже 1160 р. Вишгородську ікону 
відправляють до міста Володимир-на-Клязьмі, 
після чого її назва в історичних та літургійних 
джерелах фігурує саме як «Володимирська». 

Р У Б Р И К А :  

ГОЛОВНА С ТАТ ТЯ НОМЕРА 

Українські святі — духовна 
велич нашого народу

C вятість — властивість Бога, до якої Він 
закликає всіх нас (див.: Лев.11:44; 

1Пет.1:16). Святими ми називаємо старозавітних 
праведників та новозавітних подвижників. 
Протягом церковного року всі прославлені святі 
мають день, коли Церква молитовно вшановує 
їх пам’ять. В літургійній практиці Православної 
Церкви упродовж століть склалася традиція 
святкувань, коли тих чи інших святих вшановують 
за певним принципом, як то: рід діяльності, 
географічне розташування чи ранг святості. Такі 
святкування називаються «Собором». 

Одними із найдревніших таких святкувань є дні 
Соборів святих апостолів та Безтілесних сил. В 
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Наступне затишшя в житті Київської Митрополії 
зумовлюється зміною місця резиденції самих 
Митрополитів всієї Русі. Святитель Митрополит 
Максим (†1305) у 1299 р. переїхав із Києва до 
Брянська, а в подальшому у Володимир-на-
Клязьмі. Його наступник, уродженець галицько-
волинських земель святитель Петро Ратенський 
(†1326) перебрався ще далі — до Москви. 

Саме тому, говорячи про тогочасну святість на 
території України, необхідно чітко і тверезо 
розуміти історичні обставини, в яких вона 
перебувала з XIV до першої половини XVII 
ст. Зі зміною першосвятителями місця свого 
перебування, номінально архієреї все ще були 
з титулом «Митрополит Київський і всієї Русі», 
але за фактом вони стали тими, котрих донині 
окрема календарно-богослужбова література 
титулує «Московськими». 

Звісно, Київ втрачає свій грандіозний політично-
релігійний вплив, але не втрачає християн. XVII 
ст. для Київської Церкви стає періодом розквіту, 
прогресу та просвітництва. В легендарному 
великокняжому граді знову відкривається 
училище, започатковується друкарська справа, 
завдяки якій активно розвивається полемічна і 
катехизійна діяльність, богослужбова практика 
уніфікується відповідно до традиції інших 
Помісних Церков. Поруч із цим постає питання 
щодо святих. Першим канонізованим святим XVII 
ст. став Митрополит Київський священномученик 
Макарій (†1497), рішення про причислення до 

святих якого приймав його наступник Митрополит 
Іов Борецький (†1631) у 1621-1662 рр.

Великим ініціатором канонізації та 
впорядкування списку святих Української 
землі сміливо можна назвати Преосвященного 
Митрополита Київського, Галицького і всієї 
Рωсії (Русі) Петра Могилу (†1646), однак, 
його самого канонізували лише через 350 
років після блаженної кончини. Так, за його 
благословенням єпископ Мстиславський, 
Оршанський і Могилевський Сильвестр Косів 
(†1657) укладає польською мовою перший 
«Патерик Печерський», де були розміщені 
житія Преподобних Печерських (переважно 
це були святі Домонгольського періоду). Через 
3 роки після видання єпископа Сильвестра 
побачила світ книга лаврського ченця Афанасія 
Кальнофойського «Тератургіма або чудеса, що 
звершилися, як в самому Печерському монастирі, 
так і в обох його печерах». Вона стала немовби 
продовженням «Патерика», оскільки містила 
опис чудес, що відбулись в Києво-Печерській 
Лаврі до часу видання. 

Але на цьому справа святителя Петра не 
завершилася. До прикладу, в сучасних 
богослужбових календарях 2-га Неділя 
Великого посту має перехідне святкування 
Собору усіх преподобних Києво-Печерських. 
Назва цього святкування свого часу була дещо 
більшою. Відомо, що Митрополит Петро доручив 
протосинкелу Константинопольської Патріархії 



4 ієромонаху Мелетію Сиригу (†1662) написати 
особливе чинопослідування для прославлення 
святих Київської Церкви. 

Протосинкел створив «Канωнъ молебный 
ко всѣмъ святымъ Печерскимъ Кiевскимъ 
Рωссiйскимъ чудотворцемъ», який був написаний 
за прикладом канону Всім Преподобним Отцям, 
що розміщений в Постовій Тріоді в Суботу 
сиропусну. Його надрукували в київському 
виданні Слідованої Псалтирі 1643 р. Окремі 
святкування преподобним були розміщені 
у дні року за принципом тезоіменитства. У 
Синодальний період вказаний богослужбовий 
текст був перейменований в «Правило молебное 
Преподобнымъ Отцемъ Печерскимъ, и всѣмъ 
Святымъ, въ Малой Рωссіи просіявшымъ. 
Пѣваемое когда, и гдѣ кто изволитъ». Зміна 
топоніма, припускаємо, могла бути здійснена з 
метою розрізнення його з іншим каноном. Так, 
відомо, що через декілька років після ієромонаха 
Мелетія, наслідуючи київську практику, 
архімандрит Костромського Іпатіївського 
монастиря Сергій Москвитін-Шелонін написав 
«Канωнъ всѣмъ святымъ, иже въ Велицѣй Рωссiи 
въ постѣ просiявшымъ». 

Після святителя Петра Могили відбуваються лише 
поодинокі канонізації святих його наступниками. 
До цих канонізаційних діянь можна віднести 
причислення до лику святих Митрополитом 
Діонісієм Балабаном (†1663) преподобного 
Іова Почаївського (†1651) у 1659 р. Вже за 
наступного Митрополита Йосифа Нелюбовича-
Тукальського (†1675) було канонізовано 
преподобномучеників Афанасія Брестського 
(†1648) у 1666 р. та Макарія Канівського в 1678 
р.; в проміжок між 1672 і 1676 рр. в Мгарському 
монастирі, що на Полтавщині, встановлюється 
вшановування святителя Афанасія Пателларія, 
Патріарха Константинопольського (†1654), 
хоча в Синодальний період його святість не 
визнавали аж до оприлюднення робіт історика 
Євгенія Голубинського (†1912). 

На цьому канонізація в Землі Козаків (так 
була названа територія нашої держави в 
1654 р. Павлом Алеппським - архідияконом 
Антіохійського Патріарха) взяла тривалу паузу 
і знову ж через політичні обставини. Аж тільки 
в 1762 р. з’явився інтерес до святих Київської 
Митрополії. Тоді Святіший Правлячий Синод 

прийняв рішення додати до складеного в 
Російській імперії церковного календаря 139 
імен святих, прославлених в Україні. Серед 
них: 118 преподобних, котрі прославилися 
саме як подвижники Києво-Печерської Лаври; 
11 святих, які знайшли свій останній земний 
притулок в названій обителі; 10 святих, котрі 
прославилися ще за часів Київської Русі. Надалі 
відбувалися канонізації тих українських святих, 
які несли своє служіння на території Російської 
імперії. Зокрема до них належать прославлення 
святителів: Димитрія Туптала, митрополита 
Ростовського і Ярославського (†1709) у 1757 р.; 
Інокентія Кульчицького, єпископа Іркутського 
і Нерчинського (†1731) в 1805 р.; Феодосія 
Углицького, архієпископа Чернігівського і 
Новгород-Сіверського (†1696) у 1896 р.; Іосафа 
Горленка, єпископа Бєлгородського і Обоянського 
(†1754) у 1911 р.; Іоанна Максимовича, 
митрополита Тобольського і всього Сибіру 
(†1715) в 1916 р.; Софронія Кристалевського, 
єпископа Іркутського і Нерчинського (†1771) у 
1918 р. 

В наш час канонізація святих в Київській 
Митрополії звершується згідно рішень 
Священного Синоду Української Православної 
Церкви. Після отримання Благословенної Грамоти 
Святішого Патріарха Московського Алексія II 
(†2008) до лику святих було причислено сотні 
подвижників благочестя, і їх кількість тільки 
збільшується. Українська Православна Церква, як 
єдина правдива спадкоємиця Церкви Київської 
Русі, прикрашається святими, немовби зірками. 
Вірно зазначає Митрополит Іларіон Огієнко 
(†1972): «Хор українських святих — це наша 
Небесна Церква <…>, це віковічна невмируща 
Слава України!». Українські святі — духовна велич 
нашого народу. 

Петролюк 

Юрій Петрович, 

 
магістр богослов’я, 
завідувач канцелярії і 
викладач Полтавської 
місіонерської духовної 
семінарії УПЦ
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Р У Б Р И К А :  

С ТОРІНКА ЛЬВІВСЬКОГО АРХІПАС ТИРЯ

Послання на Великий Піст

«…З чого почну оплакувати окаянного мого 
життя діяння? Який же покладу початок, 

Христе, нинішньому риданню?» 

(Піснь 1 великого канону св. Андрія Критського)

Дорогі браття і сестри! Материнським закликом: 
«Прийдіть зі старанністю, міцну зброю посту 
маючи, як щит; всілякі підступи і ворожі омани 
відкиньмо, вірні, і не віддаваймося гріховному 
вогневі й солодким спокусам, бо Христос 
Чоловіколюбець дасть нам вінці — як нагороду за 
терпіння» (стихира на Господи взиваю гл.5, служби 
Понеділка першої седмиці св. Чотиридесятниці), 
наша свята Православна Церква закликає всіх 
своїх вірних чад до сугубого молитовного і 
аскетичного подвигу Великого посту. 

Вже з перших віків благочестиві християни, за 
свідченням авторитетних джерел, з особливою 
увагою і бажанням ступали на духовну ниву 
святої Чотиридесятниці. Першопричиною ж було 
блаженне бажання віруючих наслідувати подвиг 
сорокаденного посту самого подвигоположника 
- Ісуса Христа, що перед початком свого 
суспільного служіння усамітнився в пустелі.

”Коли ми беремо на себе подвиг 
посту, поклонів, молитов та 
щоденної праці серця і розуму, – 
така аскеза заради Господа містить 
в собі велику нагороду від Бога

«Поглянь на скорботи мої і знесилення моє і 
прости всі гріхи мої» (Пс. 24,18), - звертається 
псалмопівець до Господа. Коли ми беремо 



6 на себе подвиг посту, поклонів, молитов та 
щоденної праці серця і розуму, – така аскеза 
заради Господа містить в собі велику нагороду 
від Бога. Для християнина піст не повинен 
бути метою, він є одним із способів подолання 
своїх пристрастей і гріховних спокус. Демони 
дуже бояться посту, бо він є зброєю проти них, 
адже за словами Самого Спасителя  «Цей рід 
виганяється тільки молитвою і постом» (Мф. 
17,21). 

Святі Отці завжди починали будь-яку справу 
Божу з посту. Вони вважали, що піст є основою, 
фундаментом богоугодної справи, а молитва і 
уважність до свого духовного стану - стінами.

Починаючи піст треба обов’язково оцінити 
свої сили. «Добро, якщо не добре відбувається, 
не є добром» - кажуть на святій горі Афон. 
Тобто, якщо наша добра справа починається 
без розсудливості та зваженості, то може 
обернутись на зло. В питаннях духовного 
вдосконалення необхідно завжди радитися з 
духовним наставником, і піст не є виключенням. 
Духівник визначає скільки, як і коли нам 
постити, благословляє наше молитовне правило, 
наставляє в боротьбі з духовними ворогами і 
власним «я». Лише за таких умов наш подвиг 
матиме добрі плоди, бо буде спиратися на 
смирення  - головну якість Бога – «візьміть ярмо 
Моє на себе і навчіться від Мене, бо Я кроткий 
і смиренний серцем, і знайдете спокій душам 
вашим» (Мф. 11, 29).

”Починаючи піст треба обов’язково 
оцінити свої сили

Піст – є певним мірилом нашого життя: якщо 
людина стримує почуття, слова, свої емоції, то 
знаходиться в стані посту. Святитель Василій 
Великий вчить: «При тілесному пості тіло 
постить від їжі і пиття; при душевному пості 
душа утримується від злих помислів, діл і слів. 
Справжній посник утримується від гніву, люті, 
злості і помсти. Справжній посник утримується 
від пустослів'я, марнослів'я, наклепу, осуду, 
лестощів, брехні і всякого лихослів'я. Словом, 
справжній посник той, хто уникає всякого зла».  
 

”…заручившись молитвою і постом, як 
двома крилами, будемо проводити в 
мирі, благочесті та чистоті священні 
дні святої Чотиридесятниці

Вільне самообмеження заради відданості Богу 
і бажання найтіснішого єднання з Ним – це і є 
справжнім постом. Багато хто думає, що піст 
потрібен Богу і постить «для Бога». Звичайно, 
це помилкове розуміння. Ось що з цього 
приводу сказано у Святому Письмі: «…чи для 
Мене ви постилися?» (Зах. 7,5). Для себе, саме 
нам потрібен піст. Якщо ж припустити, що ми 
постимо для Бога, то маємо це робити так, як 
навчає Св. Іоанн Златоуст: «Якщо ти постиш для 
Бога – уникай будь-якої справи, яку ненавидить 
Бог, і Він прийме твоє покаяння, як милостивий і 
людинолюбний».

Дорогі браття і сестри, заручившись молитвою 
і постом, як двома крилами, будемо проводити 
в мирі, благочесті та чистоті священні дні святої 
Чотиридесятниці. Поглянувши всередину себе, 
зрозумівши свої духовні недуги, звернімось в 
покаянні до джерела нашого спасіння, Господа 
Ісуса Христа, словами: «Дай зворушення, 
відчуження від злого і досконале виправлення 
мені, що у пристрастях тілесних нині потонув, 
віддалився від Тебе, Боже Всецарю, і втратив усяку 
надію; спаси мене, блудного, з великої милости, 
Ісусе всесильний, Спасе душ наших». (стихира 
на Господи взиваю гл.5, вечірньої служби Неділі 
першої седмиці св. Чотиридесятниці).

Бажаю всім помочі Божої на нелегкій, але 
благодатній ниві Великого посту. Христос 
посеред нас!

Філарет, 

Митрополит  
Львівський і Галицький
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АК Т УА ЛЬНЕ БОГОС ЛОВ`Я

«Жіночі питання» - що 
можна, а що ні

Б езліч  питань виникає у 
маловоцерковлених парафіян на 

тему жіночої «нечистоти». Що можна, а що ні? 
Часто навіть священники через незнання чи 
бридливість ухиляються від відповіді або ж 
забороняють усе (про всяк випадок). У сучасній 
практиці заборона жінкам входити до храму, 
споживати освячену воду та проскуру, ставити 
свічки, брати благословення у священника, 
прикладатись до ікон, пояснюється схильністю 
нашого народу до формального і нерозумного 
благочестя. Насправді в ці дні жінка не може 
причаститись і прийняти Таїнство Хрещення.

”Не варто забороняти жінкам під 
час місячних входити до церкви, бо 
не можна звинувачувати їх у тому, 
що дала їм природа…

     Святитель Григорій Двоєслов

Григорій Двоєслов писав: «Не варто забороняти 
жінкам під час місячних входити до церкви, бо 
не можна звинувачувати їх у тому, що дала їм 
природа, і від чого вони страждають мимохіть. Ми 
ж знаємо, що жінка, яка страждала кровотечею, 
підійшла ззаду до Господа і торкнулася краю 
одежі Його, і негайно недуга полишила її (Матв. 
9;20). Якщо вона з кровотечею могла торкнутись 
одежі Господа й зцілитися, то чому жінка під час 
місячних не може ввійти до церкви Господньої? 
Якщо жінка, що торкнулася в своїй недузі одежі 
Господньої, була права у своїй відвазі, чому те, що 
було дозволено одній, не є дозволеним іншим 
жінкам, що страждають від слабкості своєї 



8 природи?

Канонічні правила не дають чітких вказівок, як 
поводитися жінці в церкві. Вони лише забороняють 
їй участь у таїнствах, та й то не безумовно: 
у випадку загрози смерті їм дозволяється і 
хрещення, і причастя.

”Заборонне» рішення «жіночого 
питання» підтримує лише 
церковна практика, що випливла 
з необґрунтованого посилення 
канонічних правил. Тобто 
«я забороняю, бо мій батько 
забороняв»

 «Звичай» у сучасній практиці розділився на 
«50 / 50», тобто однакової практики не існує. 
«Заборонне» рішення «жіночого питання» 
підтримує лише церковна практика, що випливла з 
необґрунтованого посилення канонічних правил. 
Тобто «я забороняю, бо мій батько забороняв».

Ось як розмірковує на цю тему відомий і шанований 
Патріарх Сербський Павло (нині покійний):

Чи можна жінці приходити до церкви молитись, 
цілувати ікони і причащатись, коли вона «нечиста» 
(під час місячних)?

Ще в ІІІ ст. схоже питання було поставлене святому 
Діонісію, єпископу Олександрійському (†265 р.), 
і він відповів, що не думає, що жінки в такому 
стані, «якщо є вірними і благочестивими дерзнули 
чи приступити до Святої трапези, чи торкнути 
тіла і крові Христових», бо, приймаючи Святиню, 
потрібно бути чистим душею і тілом. При цьому 
він наводить приклад кровоточивої жони, яка 
відважилась торкнутися не тіла Христового, а лише 
краю його одежі (Матв. 9, 20-22). У подальшому 
роз’ясненні святий Діонісій каже, що молитися 
дозволено в будь-якому стані. Сто років по тому 
на питання: «Чи може причащатися жінка, в якої 
сталося «звичне жонам?» відповідає Тимофій, теж 
єпископ Олександрійський (†385): «Не може, доти, 
поки цей період не мине, і вона не очиститься». 
Тієї ж думки дотримувався і святий Іоанн Пісник 
(VІ ст.), визначаючи і епітимію в тому випадку, якщо 

б жінка в такому стані таки «прийняла Св. Тайни».

”Жодна тілесна нечистота не 
робить нас морально і молитовно 
нечистими

Всі ці три відповіді, по суті, показують одне і те 
ж: жінки в такому стані не можуть причащатись. 
Слова святого Діонісія, що вони тоді не можуть 
«приступати до Святої трапези», дійсно 
означають — причаститися. Так само про це думає 
і преподобний Никодим Святогорець: «Лише 
не дозволяється наближатися до святині над 
святинями, тобто причащатися святині тому, хто не 
чистий душею і тілом, якими і є жінки в місячний 
період». Отже, інакше кажучи, раніше для причастя 
всі вірні входили до вівтаря перед Чесною 
трапезою, навіть жінки, як каже Антиохійський 
патріарх Феодор Вальсамон, візантійський 
каноніст: «Схоже, що в давнину жінки входили 
до вівтаря й причащалися зі Святої трапези». 
Те ж говорить й інший візантійський каноніст 
Матвій Властар у своїй Синтагмі: «Але така (жінка) 
виганяється не лише з вівтаря, в який у давнину їй 
дозволено було входити, а й із храму».

У єврейському Старому Завіті жінка, яка має 
витікання крові, відділялась від решти, бо дотик до 
неї в ті часи означав для них культову, молитовну 
нечистоту (Лев 15, 19). Так само було і впродовж 
сорока днів після народження сина і вісімдесяти 
днів після народження дочки (Лев 12, 2-5). Інші давні 
народи так само ставились до жінок у цьому стані.

”Не маємо в собі нічого нечистого. 
Бо лише тоді ми оскверняємося, 
коли чинимо гріх, за всякий сморід 
гірший. А коли відбувається будь-
яке природне виверження, тоді й 
цьому з іншими піддаємося ми,... за 
необхідності природної  

    Святитель Афанасій Великий
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В Новому Завіті на це дивляться по-іншому. 
Жодна тілесна нечистота не робить нас 
морально і молитовно нечистими. Сотворені 
Богом, говорить святий Афанасій Великий, ми 
«не маємо в собі нічого нечистого. Бо лише тоді 
ми оскверняємося, коли чинимо гріх, за всякий 
сморід гірший. А коли відбувається будь-яке 
природне виверження, тоді й цьому з іншими 
піддаємося ми,... за необхідності природної».

Зрозуміло, що особливо в середовищі вірних 
з числа євреїв не можна було легко і швидко 
здолати старозавітний погляд на культову жіночу 
нечистоту, ба більше, з’являлися неправдиві 
вчення різних єретиків, які мали неправильний 
погляд на жінок і відповідно на шлюб, 
народження тощо. Так, давня християнська 
пам’ятка, Апостольські правила, гостро 
полемізує з прихильниками твердження, згідно 
якого від жінки під час менструації Святий Дух 
віддаляється, а приходить дух нечистий, і тому 
вона не повинна ні молитись, ні торкатись Святого 
Письма, ні читати його, ні слухати, як читають 
тощо. Пам’ятка дає жінкам таку настанову: «…
Жоно, згадуй Бога, що сотворив тебе, і молись 
Йому, бо Він Господь твій і всіх. І вчи Його 
закони, не дивлячись ні на фізичне очищення, 
... ні на пологи, ні на викидень, ні на нечистоту 
тілесну, бо така обачність є винахід дурних 
людей, що розуму не мають .. Бо ні поховання 
людини, ні мертві кістки, ні труну, ні будь-яка 
їжа, ні нічне витікання не може осквернити 
людську душу – але тільки безбожність та 
беззаконня у відношенні до Бога і неправда у 
стосунках з ближнім або насильство, або щось, 
що суперечить справедливості стосовно нього, 
перелюб та блуд».

”Якщо тілесне, що буває поза 
волею людською, є нечистим, то 
наскільки нечистими є гріхи, які 
ми творимо по своїй волі?

     Преподобний Никодим 
Святогорець
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Зіткнувшись з тим же помилковим старозавітним 
вченням, святий Діонісій, застерігаючи вірних, в 
наведеному правилі наставляє, що жінки, можуть 
молитися в будь-якому стані.

У кожному разі на основі наведеного 
старозавітного погляду на природну нечистоту 
жінок, так само як і тлумачення трьох єпископів,  
можна дійти до висновку, що вони не повинні 
приходити в церкву на загальну молитву в 
цьому стані, а також в продовж сорока днів 
після пологів та викидня. Ймовірно, що на таке 
ставлення вплинула і можливість осквернити 
храм випадковим витіканням крові. А можливо і 
через запах, який видає матерія очищення при 
розпаді.

На питання: “Чому не тільки в Старому Завіті, 
але і за словами Отців місячне очищення 
жінки вважається нечистим?”, преп. Никодим 
Святогорець наводить три причини: 1) через 
народне сприйняття, тому що всі люди вважають 
нечистотою те, що виводиться з тіла через деякі 

органи як непотрібне або зайве, як наприклад, 
з вуха, носа, мокротиння при кашлі і т. д.; 2) це 
називається нечистим, бо Бог через тілесне навчає 
про духовне, тобто моральне. Якщо тілесне, що 
буває поза волею людською, є нечистим, то 
наскільки нечистими є гріхи, які ми творимо по 
своїй волі; 3) Бог називає нечистотою місячне 
очищення жінок (і це є воістину єдина і головна 
причина), щоб заборонити чоловікам зносини 
з ними, коли вони мають місячне очищення, як 
каже Феодорит, єпископ Кирський, як заради 
гідності чоловічої та шанування жінки, як каже 
преподобний Ісидор (Пелусіот), так і заради 
вшанування Закону і єства, згідно з філософом 
Філоном Олександрійським , а головним чином і 
переважно через турботу про потомство».

Ми бачили, що, за словами Матвія Властаря, жінки 
за старих часів входили у вівтар для причастя 
в такому стані. Він був проти цієї присутності та 
стояння на паперті, і говорив, що не треба було 
б їм взагалі наближатися до храму. Подібне 
ставлення висловлює 64 правило Номоканона 
в Великому Требнику. Літургіст С. Булгаков 
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називаючи якими) жінка в період місячного або 
післяпологового очищення не повинна входити 
в храм і причащатися. Його точку зору дослівно 
повторюють прот. В. Миколайович і проф. д-р Л. 
Мірковіч, посилаючись на 2 правило святого 
Діонісія і на 7 правило Тимофія Олександрійського

”Церква не може поводилася з 
жінками в нечистоті суворіше, аніж 
з моральними злочинцями

Ми вважаємо, що ці думки тлумача канонів 
Феодора Вальсамона та вищезгаданих авторів, 
або думки їхніх сучасників щодо цього предмету, 
не є підтвердженими жодним вищим авторитетом 
– Вселенським або Помісним собором – і 
не можуть розглядатися як позиція всієї 
Православної Церкви. Тим більше, що ми знаємо, 
що Церква дозволяла, з глибокої давнини, стояти 
на паперті нехрещеним (“оглашенним”), так само 
як і іншим людям різного ступеня покаяння, тобто 
тим християнам, які після хрещення під час гонінь 
впали та відреклися від Христа, або вчинили 
вбивство, перелюб, або інші тяжкі гріхи, «щоб вони, 
- як каже святий Симеон Солунський, - слуханням 
та баченням брали участь у божественному, устами 
та мовою сповідували віру і співали благочестиві 
слова”.

Не може бути, щоб Церква поводилася з жінками 
в нечистоті суворіше, аніж з моральними 
злочинцями, і не дозволяла б їм, щоб вони 
“слуханням та баченням «брали участь в 
божественному», в сповіданні віри і співали 
благочестиві слова. Це підтверджувало б і 
точку зору преп. Никодима Святогорця, який, з 
посиланням навіть на Вальсамона, каже, що жінки 
і в цей час можуть молитися, «чи то наодинці в 
своєму будинку, чи то на паперті храму, благаючи 
Бога і просячи допомоги та порятунку у Нього».

Тому я вважаю, що з наведеного правила 
святого Діонісія можна з упевненістю зробити 
висновок лише тільки в тому, що жінка під час 
менструації не може причащатися. Я вважаю, 
що додана вказівка означає те, що жінки можуть 
молитися завжди, і в тому, і в іншому стані, щоб 

їм не було заборонено приходити в церкву для 
молитви. Тим більше, що він наводить приклад 
кровоточивої жінки з Євангелія, яка прийшла до 
Господа і доторкнулася до краю Його одягу, а не 
до Його тіла; це для святого Діонісія є доказом 
того, що під час менструального періоду не можна 
причащатися.

”…місячне очищення жінки не 
робить її ритуально, молитовно 
нечистою. Ця нечистота лише 
фізична, тілесна, так само 
як і виділення з інших органів 

Ще чіткішим можна було б зробити висновок, 
згадавши давньохристиянську пам'ятку, 
Апостольські Правила, в яких також наводиться 
приклад кровоточивої жінки і підкреслюється, що 
Спаситель на цей її вчинок «не образився, і навіть 
не звинуватив її, але навпаки, зцілив, сказавши: 
“Віра твоя спасла тебе». Цей вчинок Спасителя 
зрозуміло говорить нам, що «Бог не гребує 
тілесним очищенням, яке Він дав жінкам раз в 
тридцять днів, відповідно до тілесного складу, 
і вони слабшають тілесно, і зазвичай сидять в 
будинку».

Зрештою в Правилах є звернення до чоловіків: 
«І до жінок, при тілесному очищенні, чоловіки 
нехай не входять, піклуючись про потомство. Бо 
Закон наказує: до жінки, коли вона в нечистоті, 
не звертайся, та не сходься із вагітними. Бо це 
робиться не заради народження дитини, а для 
насолоди. Але не личить люблячи Бога любити 
насолоду».

Безсумнівно, що керівництвом з цього питання 
для святого Діонісія та Апостольських Постанов 
послужила євангельська подія та ставлення 
Господа до кровоточивої жінки – цим же повинні 
керуватися і ми. Оскільки кровоточива жінка по 
Мойсеєву Закону також була нечиста, і не сміла 
нікого торкатися (Лев. 15. 25), вчинок Спасителя 
по відношенню до неї для нас має особливе 
значення: 1) те, що жінка торкнулася не тіла 
Христового, а краю Його одягу ; 2) вона зробила 
це не десь наодинці, але в натовпі народу, що 
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була нечиста, Господь через її вчинок не прогнав 
її ні від Себе, ні з суспільства, а похвалив її віру та 
зцілив її.

”…жінка повинна працювати над 
чистотою душі, над прикрашанням 
потаємного серця людини

У тлумаченні до цієї події в окремих святих Отців 
та церковних письменників видно той же підхід. 
Згідно з християнським теологом  Оригеном, 
Господь зцілив кровоточиву, «щоб показати, що ті, 
хто має хворобу без своєї провини, не є нечистими 
перед Богом. Він називає її дочкою, бо вона стала 
такою за вірою своєю. Тому вона і була зцілена, бо 
почула: Віра твоя спасла тебе». Згідно зі святим 
Іоанном Златоустим, кровоточива не приступила 
до Христа з відвагою, «бо соромилася хвороби 
своєї і вважала себе нечистою».

”жінка під час місячного очищення, з 
необхідною обережністю і зробивши 
гігієнічні заходи, може приходити до 
церкви, цілувати ікони, приймати 
антидор і освячену воду, так само 
як і брати участь в співі

Якщо жінка під час місячного очищення вважалася 
нечистою, то тим більше такою могла вважати 
себе стражденна такою хворобою. Хвороба ця 
згідно із законом вважалася вельми нечистою. У 
подальшому викладі, на питання: Чому Христос 
відкриває її зцілення багатьом? – святий Іоанн 
наводить такі причини: «По-перше, Він звільняє 
її від страху, щоб вона, з важкою совістю, як 
крадійка дару, не проводила життя в муках. По-
друге, викриває її, бо вона думала утаїтися. По-
третє, відкриває всім віру її, щоб і інші наслідували 
її. Та й показати, що Він знає все – це є таке ж 
велике чудо, як зупинити плин крові». Отже, Він 
не викриває її як нечисту, а заспокоює, і віру її 
ставить в приклад, що підкреслює візантійський 

богослов Євфимій Зігабен, кажучи: «Не бійся ні 
Мене, ні Закону, бо ти доторкнулася віри ради, а 
не з презирства до Закону».

Отже, в дусі наведеного євангельського і 
канонічного підходу я вважаю, що місячне 
очищення жінки не робить її ритуально, молитовно 
нечистою. Ця нечистота лише фізична, тілесна, так 
само як і виділення з інших органів. Поза цим 
процесом, жінка, також як і інші, повинна всіляко 
намагатися приходити фізично чистою на спільну 
молитву, тим більше до Причастя. Але ще більше 
вона повинна працювати над чистотою душі, 
над прикрашанням потаємного серця людини, 
“в нетлінні лагідного й мовчазного духа, що 
дорогоцінне перед Богом” (1 Петро 3, 4).

Крім того, оскільки сучасні гігієнічні засоби можуть 
ефективно перешкодити тому, щоб зробити храм 
нечистим через випадкове виділення крові, так 
само як і нейтралізуватися запах, що походить від 
витікання крові, ми вважаємо: немає сумніву, що 
жінка під час місячного очищення, з необхідною 
обережністю і зробивши гігієнічні заходи, може 
приходити до церкви, цілувати ікони, приймати 
антидор і освячену воду, так само як і брати 
участь в співі. Однак: причаститися в цьому стані, 
або, будучи нехрещеною – хреститися, вона б 
не могла. Але з огляду на смертельну хворобу 
може і причаститися, і хреститися. Після пологів, 
щодо необхідних молитов для входу в церкву 
і воцерковлення немовляти необхідно і далі 
дотримуватися приписів Требника.

Посилання на статтю:

https://spbpda.ru/stati/pavel-serbskij-o-zhenskoj-
nechistote/

 

Переклад 

Людмили Тимченко та Анни Тимченко



13
АОАН-
НГНО-

ПРПРОРОП

Р У Б Р И К А :  

ПРАВОС ЛАВНА СІМ’Я

Ціломудріє: задум Бога 
про людину

«…будьте ви досконалі, як Отець 

ваш Небесний досконалий є »

(Мф.5:48)

Ж сучасному світі гріх стає нормою. 
Все працює на розповсюдження, 

пристосування і схвалення гріховного життя. 
Для прикладу, в Європарламенті легалізують 
і підтримують одностатеві партнерства, їм 
дозволяється  усиновлення дітей,  тощо. Гріх стає 
законодавчою нормою. У багатьох американських 
університетах абітурієнти з «нетрадиційною» 
орієнтацією мають перевагу на вступ. Сьогодні 
часто можна почути, що в європейських країнах 
людей, які виступають проти гріховних збочень, 
в т.ч. єпископів і священиків, кидали за грати. 
Гріх – це норма, а людина, яка противиться 
гріху, осміюється суспільством. Сучасному 
християнинові все частіше стає важко противитися 
такому активному напору гріха. Однак ми не 
повинні впадати у відчай. Збереження одвічних 
євангельських істин відкриває людині горизонти 
сходження до богоподібності. 

В сучасному світі гріх стає нормою. Все працює 
на розповсюдження, пристосування і схвалення 
гріховного життя. Для прикладу, в Європарламенті 
легалізують і підтримують одностатеві 
партнерства, їм дозволяється  усиновлення дітей,  
тощо. Гріх стає законодавчою нормою. У багатьох 
американських університетах абітурієнти з 
«нетрадиційною» орієнтацією мають перевагу 
на вступ. Сьогодні часто можна почути, що в 
європейських країнах людей, які виступають проти 
гріховних збочень, в т.ч. єпископів і священиків, 
кидали за грати. Гріх – це норма, а людина, яка 
противиться гріху, осміюється суспільством. 
Сучасному християнинові все частіше стає важко 
противитися такому активному напору гріха. 

Однак ми не повинні впадати у відчай. Збереження 
одвічних євангельських істин відкриває людині 
горизонти сходження до богоподібності. 

У цій статі спробуємо поміркувати над чеснотою 
ціломудрія. Я умисно не використовую 
україномовне слово «цнота», що пропонують 
нам сучасні словники, а залишаю у використанні 
слов’янізм, який, на мою думку, за своїм змістом 
охоплює набагато ширше поняття. 

”Ціломудріє – це знання 
про цілісність людини, її 
гармонійність»
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«цілісність» і «мудрість», а отже, ціломудріє – це 
знання про цілісність людини, її гармонійність. 
Так святитель Іоанн Златоустий говорить, що 
ціломудріє (σωφροσύνης), є «пристойністю» , а в 
іншому місці визначає як «здоровий стан розуму». 
Преподобний Іоанн Ліствичник відкриває нам, 
що ціломудріє є цілісним поглядом на світ. А 
ось святитель Амвросій Медіоланський у своїх 
творах виокремлює в ціломудрії три форми: 
ціломудріє дівства, ціломудріє подружжя і 
ціломудріє вдівства. При цьому він підкреслює, 
що кожна з цих форм є важливою, але жодна з 
них не має переваги над іншою. Говорячи про 
ціломудріє, святитель Амвросій стверджує: «Воно 
личить дитинству, прикрашає юність, і підносить 
старість; у всякому віці воно має зрілі плоди своєї 
праведності, володіє стійкістю (моральної) величі 
і покровом непорочності, - таким покровом, який 
не тільки не перешкоджає благочестю, а навіть 
збільшує його». А тому для сучасної людини 

важливо осягнути  розуміння самого ціломудрія 
не просто, як вияву певної стриманості в якихось 
статевих пориваннях, а цілісної гармонічної 
системи людського буття.

”…для сучасної людини важливо 
осягнути ціломудріє, як цілісну 
гармонічну системи людського 
буття

Наслідком гріхопадіння людини є моментальне 
зруйнування райської гармонії людини з 
Богом, з собою, з ближнім і природою. Людина 
переступивши послух стає на боротьбу. Все 
дисгармонійно стало боротися за владу: тіло 
підкорило собі людську душу, а разом почали 
вони діяти проти духа. Адже у своїй гармонії 
людина складає ієрархічну цілісність духа, душі 
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особистістю, а дають можливість людині 
вибудовувати гармонічні відносини з Богом, 
ближнім і природою. Така гармонійна цілісність 
людської особистості і є ціломудрієм. 

Проте слід зазначити, що зі своїм гріхопадінням 
людина остаточно не втратила саму гармонійність. 
«Людина входить в цей світ із закладеною 
здатністю до ціломудрія», їй дається можливість 
активації сходження до райської гармонії буття або, 
навпаки, людина остаточно дисгармонізує своє життя. 

«Первородний гріх передається з покоління 
в покоління, людина вже народжується з 
викривленою слабкостями душею. Беззаконня, 
порушення заповідей Божих, задоволення 
розпаленої похоті і протиставлення себе Богу - 
таке життя неминуче веде до розпаду особистості».  

”… тіло підкорило собі людську душу, 
а разом почали вони діяти проти 
духа

Людина покликана вибудовувати своє життя в 
прагненні до райського буття, при цьому вона 
має можливість бути одруженою, чи нести подвиг 
чернечого життя. «Ціломудреним можна бути 
і в шлюбі, з дружиною і дітьми, а можна жити 
одному, зберігаючи фізичну цноту, але не бути 
ціломудреним». Тому ціломудріє є не стільки 
формою, скільки якістю духовного життя, яке 
досягається сходженням і удосконаленням. 
Гріх людину розбиває на дрібні уламки, і лише 
через покаяння, повернення людина здатна до 
поступового зцілення – розбите здатне стати цілим. 

”Ціломудреним можна бути і в 
шлюбі, з дружиною і дітьми, а 
можна жити одному, зберігаючи 
фізичну цноту, але не бути 
ціломудреним

Вже від свого входження в світ людина має 
можливість упорядковувати своє життя. Спочатку 

вона дитина, потім у юному віці, а уже згодом, 
вона вступає в доросле життя. «Ціломудріє – це 
Божий задум про людину й існує в облаштуванні 
спільного життя дітей і дорослих». Найкращою 
школою ціломудрія Господь створив сімейну 
спільноту, малу Церкву, де батьки передають 
через особистий досвід основи ціломудреного 
життя поколінню майбутнього. «Ціломудріє, 
як внутрішня фундаментальна якість людини 
засвоюється (зауважимо, не присвоюється) 
дитиною через спільне буття дорослих і дітей».  
Зростаючи в атмосфері ціломудрія дитина 
пізнає цілісність буття. Прямою загрозою такого 
пізнання дитини є безвідповідальність батьків, 
потурання примхам дітей, своєрідна лінь з боку 
батьків у питаннях виховання: «чим би дитя 
не гралося, лише б не плакало» та не заважало 
батькам. Батьківство завжди подвиг, а не просто 
факт народження дітей. 

”Батьківство завжди подвиг, а не 
просто факт народження дітей

Кожен народжується із завданням втілити 
задум Божий про людину. І батькам доручено 
відкрити шлях реалізації цього доручення. 
Потрібно виховувати не абстрактне ціломудріє, а 
наприклад, хлопця-чоловіка-батька або дівчинку-
жінку-дружину-матір. Якщо сімейне виховання 
не спрямоване на відкриття шляху формування 
в житті особистості ціломудрія, то ми на виході 
із сім’ї отримаємо морально нездорового 
егоїстичного індивіда. Такий індивід не те, що не 
може цілісно сприймати світ, приймати його яким 
він є, а весь світ буде намагатись підкорити під 
себе, свої бачення і форми життя.

 «Ціломудріє хлопчика і ціломудріє дівчинки 
пов'язані з вихованням, культивуванням 
ідеальних чоловічого і жіночого образів буття. 
Виховання ціломудреного хлопчика-чоловіка 
означає формування у нього правильного 
розуміння життя, цілісного уявлення про 
світ. Його ціломудріє полягає, перш за все, 
у володінні якостями, які є засобом захисту 
від спокус, нападів і розбещених ситуацій 
ззовні, в умінні зрозуміти і вчасно уникнути 
їх». Ціломудрений юнак звертає увагу не на 
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душі. Святитель Іоанн Златоустий, звертаючи 
нашу увагу на сімейне життя, підкреслює: 
«Якщо хтось навчиться ціломудрію, то дружину 
свою буде вважати наймилішою на світі. І стане 
дивитись на неї з великою любов’ю. І матиме з 
нею велику згоду. А з миром і згодою ввійдуть в 
їхній дім всі блага».

”Якщо хтось навчиться ціломудрію, 
то дружину свою буде вважати 
наймилішою на світі. І стане 
дивитись на неї з великою любов’ю. 
І матиме з нею велику згоду. А з 
миром і згодою ввійдуть в їхній дім 
всі блага. 

    Святитель Іоанн Златоустий

Батьківське покликання постає у ракурсі сходження 
від часткового до цілого, адже недаремно сім’я 
утворюється з двох окремих особистостей в 
одне ціле, в малу Церкву. Святитель Іоанн ставить 
завдання перед батьками виховувати дітей у 
скромності, він радить, щоб діти були помірковані 
в їжі й витратах, були розсудливими й слухняними, 
а їхні серця наповнювалися любов’ю. В такій 
атмосфері утверджується ціломудріє, не просто на 
словах, а виростає як певна форма життя людини. 
Лише той, хто зріс в атмосфері ціломудрія, може 
протистояти будь-яким гріховним нападкам цього 
світу. Досвід збереження й гартування цілісного 
гармонійного життя людини дає їй відчуття 
впевненості і надії на Божественне буття. 

прот. Михаїл Коник,

голова сімейного відділу 
Львівської єпархії УПЦ

Р У Б Р И К А :  

ЖИТ ТЯ ЦЕРКВИ

Чому підлітки перестають 
ходити в храм

Т рагедія для будь-якого священника — 
хрестити немовля, яке більше ніколи 

не переступить порогу храму. Береш його на 
руки, занурюєш у купіль в ім’я Святої Трійці, щоб 
більше не побачити жодного разу. І внутрішні 
сльози душать тебе: “Чому”?».

Є такі батьки, які хрестять дитину лише для того, 
щоб дати їй ім’я. Вони байдужі до її духовного 
росту та спасіння. Музика, танці, іноземні мови — 
це все оточує дітей з народження, а про Царство 
Небесне та спасіння душі вони не чують ані 
слова. Ми народжуємо і потім ростимо дитину, 
як якусь річ, даючи їй фактично будяки  замість  
Хліба життя.

Деякі батьки божеволіють, варто лише дитині 
кинути заняття з англійської чи баскетбол. 
Зате якщо вона перестає ходити до храму 
і причащатись — нічого страшного. Можна 
навіть почути: «Він (вона) вже дорослий (-а), 
йому (їй) нема що робити в Церкві!». А ледве 
що трапиться: «Господи, помилуй! Що з моєю 
дитиною?!».

Більшість батьків і чути про Церкву не хоче. «Ти 
що, попом хочеш стати?! Навіщо так часто туди 
ходити? Отче, ви нам з нього монаха зробите.. .».

Особливо все складно в чоловіків. Вони чомусь 
вважають, що до церкви мають ходити лише 
жінки. «Та відчепися від мене зі своїм постом! 
Нехай мама тобі розкаже...».

Такі тати легковажним ставленням підштовхують 
своїх синів до загибелі: «Будь чоловіком! 
Зустрічайся з багатьма жінками, батько поганого 
не порадить!» А потім ми дивуємось куди котиться 
сучасне  суспільство. Адже злочинцями не стають 
за один день — особистість формується впродовж 
багатьох років, за які спустошується душа. 

Хочеш цього своїй дитині? Тоді лише скажи їй, 



17

що світ навколо важливіший за Христа, і вважай, 
правильний напрямок у прірву вже заданий.

А буває так, що батьки водять дітей до храму до семи-
восьми років, а потім зникають. При чому до Чаші 
підходять лише діти — наче Господь був розп’ятий і 
воскрес не за всіх людей, а лише для дітей.

Деякі батьки думають, що Причастя існує для 
того, щоб добрий Божечко беріг їхніх діток — 
тому самі вони або не причащаються зовсім, 
або обмежуються Різдвом та Великоднем. 

Це направду страшно: дитина спілкується з 
Христом, а батьки, байдужі, стоять поруч. А 
дитина, відійшовши від Чаші і знов опинившись 
у батьківських обіймах, дивується: «Тату, а чому 
ти  не причастився? Хіба до тебе не прийшов 
Христос?» Дійсно страшно. Бо ж Господь 
говорить з батьками устами дітей.

Час зрозуміти, що Церква — не те місце, де 
укладаються угоди з якоюсь надприродною 
істотою, до якої ми звертаємось лише з проханням 
бути здоровим і якої в повсякденному житті для 
нас не існує. Підростаючи, дитина розуміє всю 
фальш такої позиції й, будучи вже підлітком, 
починає бунтувати проти неї — до  речі, цілком 
правильно робить.

Життя з Богом — це спосіб існування сім’ї, який 
дитина має перейняти від своїх батьків. В іншому 
випадку вона сприйматиме Церкву як якесь 
античне святилище, де панує культ істоти, яка не 

має нічого спільного зі справжнім життям.

Показуймо дітям Божественну істину й життя в Церкві 
не лише на словах! Будьмо на ділі причетними до 
Бога, сповідуймо Його своїм життям.

Святий Іоанн Златоуст учить: батьки неодмінно 
відповідатимуть за своїх дітей перед Богом. Це 
дуже серйозно. Ми забуваємо про те, що метою 
дітонародження є не просто продовження роду, 
а допомога дитині стати святою.

Дорогі батьки! Помоліться разом зі своїми 
дітьми, розкажіть їм про Царство Небесне, про 
спасіння душі. Відкиньте земну суєту — це все 
будяки, які не сьогодні-завтра стануть порохом. 
Просіть Бога та Пресвяту Богородицю спасти 
душі ваших дітей.

Потрібно прагнути не того, щоб побачити свою 
дитину на громадському п’єдесталі й пишатись її 
талантами, а щоб вона стала «зіркою» в Царстві 
Небесному, тобто у вічності.

Священник 
Спиридон Скутіс   

Переклад Людмили 
Тимченко
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С ТОРІНКИ ІС ТОРІЇ УПЦ

Слов’янський скарб

Ї дуть мандрівники день, бачать поле, 
запитують у людей: 

-Чиє це поле?

-Князя Острозького, – звучить у відповідь. 

Їдуть другий день, бачать млин, запитують у 
людей: 

-Чий це млин?

-Князя Острозького. 

-Їдуть третій день, бачать стада на полі, 
запитують у людей: 

-Чиї це стада?

-Князя Острозького. 

Приблизно так виглядала мандрівка величезною 
частиною нинішніх земель України, Білорусі 
та Польщі, які належали одному господарю. 
Він був другим після короля землевласником 
Речі Посполитої, захисником Православ'я, 
покровителем освіти, одним з представників 
славної династії Рюриковичів, його називали 

некоронованим королем Русі, ім'я цієї людини 
– Василь-Костянтин Костянтинович Острозький. 
Саме він в 1576 році організував в своєму 
титульному місті Острозі Слов'яно-греко-
латинську академію, перший на українських 
землях вищий навчальний заклад. Саме тут у 
1581 році побачила світ перша у слов'янська 
друкована Острозька Біблія. 

Історія її така: князь Острозький, побачивши 
небезпеку, що насувалася з боку католицизму 
і протестантизму, захотів дати вірянам 
можливість читати повну Біблію слов'янською 
мовою. Для цього він організував в Острозі 
великий науковий проект зі створення нового 
перекладу, який очолив ректор академії Герасим 
Смотрицький. Дослідник Острозької Біблії і її 
перекладач українською мовою архімандрит 
Рафаїл (Турконяк) називає головними джерелами 
перекладу венеційське видання Старого Завіту 
1517 року і Комплютенську поліглоту. Сюди 
також належать Геннадіївська Біблія 1499 року 
та інші європейські і слов'янські рукописи і 
видання, які зібрали тодішні дослідники і навіть 
сам Іван Федоров. 

Ключовим завданням, на виконанні якого 
наполягав князь, було використання для Старого 
Завіту виключно тексту Септуагінти. Видати 
Біблію було доручено диякону Івану Федорову 
(Федоровичу), який переїхав на службу до 
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князя зі Львова, і його синові Івану Палітурнику. 
До технічних робіт вони приступили в середині 
1577 року і закінчили їх 12 липня 1580 року, але 
світ книга побачила лише 12 серпня наступного, 
1581, року. Загальний тираж Біблії становив 
близько 1500-2000 примірників, величезна 
на той час цифра, але до сьогоднішнього дня 
дійшло лише близько 260 екземплярів. 

Мова цієї Біблії відображає і українську 
(плутанина в написанні «і» та «и» через їх 
однакове звучання), і московську традицію 
(особливо – деякі аспекти акцентуації). 
Саме Острозька Біблія поклала початок 
слов'янському біблійному канону і взагалі 
всій традиції друкованої слов'янської Біблії 
яка підтримується досі. Саме Острозьку Біблію 
старообрядці визнають як єдиний правильний 
переклад Святого Письма. 

У 1914, 1983 і 1988 роках вона була перевидана, 
а в 2006 році вийшло перевидання з перекладом 
українською мовою, зробленим 

греко-католицьким архімандритом Рафаїлом 
(Романом (Раймондом) Турконяком), який в 2007 
році був нагороджений за нього Шевченківською 
премією. Перевидати текст, значно наблизивши 
його до народної мови, хотів і святитель Петро 
(Могила), але його смерть і козацька війна під 
проводом Богдана Хмельницького остаточно 
зупинили цей грандіозний задум, від якого до 
нас дійшли лише деякі гравюри.

На сьогодні збереглися лише деякі примірники, 
які переважно зберігаються у музеях та 
приватних колекціях. 

Марко Дорош, 

Магістр класичної 
філології 
ЛНУ ім. І. Франка

       Князь Костянтин-Василь Острозький                              Іван Федоров (Федорович)
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МОЛОДЬ  ПРО СУЧАСНІС ТЬ

Щасливі історії на фото з 
Фейсбуку

О дного разу мені терміново потрібно 
було знайти свого друга в Фейсбуці, 

зайшла в свій «френд-список» – я ж знаю, що 
він там. Знайшла. Але я не змогла зайти в його 
акаунт. Він виявився деактивованим… Через 
деякий час, коли зустрілися та розговорилися, 
я ніби між іншим запитала, чому він видалився. 
Зізнається: зависаючи на Фейсбуці, він постійно 
спостерігав за постами та фотографіями своїх 
друзів; за його словами, в них відображалося 
цікаве та наповнене життя. Дивлячись на це, 
мій друг сповнювався суму: в нього ж самого 
все не так, далеко не так, як в них. В результаті 
це все увігнало його в депресію настільки, що 
він видалив акаунт … 

Заходячи в Фейсбук або Інстаграм, хіба ж не 
цікаво переглянути, хто як живе з друзів або 
знайомих, у кого які успіхи? Гортаєш-гортаєш 
пости, дивишся – один собі круту машину 
купив, другий - поїхав в Дубай зі своєю другою 
половинкою, третій одружився, четвертий 
хвалиться новою крутою роботою … Дивишся 
на це все і начебто хочеться порадіти за людей! 
Однак чомусь …. ну, не дуже виходить. Навіть 
більше: якийсь внутрішній «черв’ячок» починає 
точити тебе: ось подивися, як живуть люди – і як 
живеш ти … Ти – аутсайдер, нічого подібного не 
досяг, і навряд чи досягнеш (та й куди тобі?!). 

Одні мої родичі казали: «Не викладай свої 
щасливі та круті фотографії в соцмережі – 
пам’ятай, що люди дивляться на це – і заздрять». 
Все правильно. Але, боюся, що далеко не всі 
автори своїх постів будуть думати про «почуття» 
своїх акаунт-друзів. Вони швидше можуть 
сказати: «Пф! А що тут такого?! Що означає «не 
постити»? Ви що, забороняєте мені? Ви взагалі 
хто такі? Що хочу, те й роблю. Я всього лиш 
ділюся з людьми тим, що в мене відбувається 
в житті! Заздрять мені? Це їхні проблеми. 
Заздрість – знак слабкості. І взагалі – нехай 
заздрять! Хай бачать, який я крутий!» 
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внутрішнім «стрижнем» – вони дивляться на 
щасливі пости своїх «онлайн-ближніх» – і 
лишаються при цьому спокійними. Чому? Тому 
що вони мають СВОЄ щастя в житті, радіють 
СВОЄМУ успіху. Такі люди цілісні та внутрішньо 
наповнені, і через те вони «не накинуть око» на 
життя ближніх своїх… Але, на жаль, людина така 
є: всього їй мало. Навіть маючи своє власне 
щастя (але не помічаючи його), її приваблює 
ЧИЄСЬ – дивиться: а як там інші? Ах, інші мають 
життя краще, ніж я? Як же так?! Відбувається 
погіршення внутрішнього стану. З’являється 
відчуття комплексу меншовартості. А там і 
справді до заздрості недалеко… 

Яку мету переслідують люди, викладаючи свої 
красиві та успішні моменти життя? - Поділитися 
своїми новинами з усім світом! Мовляв, гляньте, 
як я живу, що у мене відбувається, як у мене все 
класно; радійте зі мною, будьте в курсі моїх подій 
і, звичайно, ставте лайки та пишіть коментарі!

Нерідко буває і так, що у автора «класних постів» 
насправді далеко не ідеальне «закулісся»: хто 
зна, що він насправді переживає зараз, що в 
нього відбувається в душі, які у нього життєві 
випробування … 

От, наприклад, пост із фотографією чоловіка 
та дружини разом. Вони обіймаються, 
виглядають щасливими (а насправді той 
самий чоловік вдома мордує свою дружину 
щодня, і вона страждає. Чи покаже Фейсбук 
реальну картину?.. .); або, наприклад, пост із 
фотографією успішної дівчини-блогера: вона 
блищить у всій красі на всіх світських заходах, 
ідеальна з голови до п’ят, посміхається своєю 
білосніжною посмішкою (і хто здогадається, що 
її посмішка ледь натягнута, вона ось-ось впаде 
від втоми, вона насправді ненавидить всіх та 
все; а коли вона приходить додому, то нарешті 
знімає з себе «Інста-маску», під якою змарніле 
лице зі зморшками та глибокими синцями під 
очима; чи покаже цю реальність її сторінка 
Інстаграм?.. .); або ось: мати позує на фотосесії 
разом з 5-ма своїми дітками – всі вигадливо 
вбрані, доглянуті, сміються, діти тягнуться до 
мами, а та обіймає їх (хтось здогадується про 
те, що діти щодня доводять свою маму до сказу, 
через це вона сидить на антидепресантах, ніхто 
їй не допомагає – і взагалі вона знаходиться 

на межі самогубства. Чи розкаже про це все її 
сторінка?..). 

Чи покажуть соцмережі, що СПРАВДІ відбувається 
з людиною? Ні. Люди побачать лише гарну, 
усміхнену, відфотошоплену картинку… Звісно, я 
не стверджую, що так відбувається з абсолютно 
усіма авторами постів. Вірю, що є люди, сім’ї з 
дітьми, які справді щасливі - як на фотографіях, 
так і в житті… Що ж робити тим, хто відчуває 
гіркоту від «щасливих історій на фотках» (не 
тільки друзів, але й загалом)? Існують спеціальні 
молитви перед виходом в Інтернет – але я з 
ними не знайома. Думаю, тут можна помолитися 
своїми словами перед виходом в соцмережі: 

«Господи, не дай мені впасти у зневіру та 
розпач, роздратування та заздрість, коли мені 
трапиться побачити чиєсь щасливе життя на 
сторінках моїх друзів чи знайомих. Знищ в мені 
того самого внутрішнього «черв’яка», що він 
точить мене. Нехай я не побажаю собі чужого 
щастя. Натомість допоможи мені радіти тому, 
що є у мене самого – і бути за це вдячним Тобі».

 

Анна Тимченко,

філолог англійської 
мови, волонтерка.
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ЖИТ ТЯ МА ЛОВІДОМИХ СВЯТИХ 

ПРАВОС ЛАВ`Я

Преподобна Софія 
Клісурська

Н а її подушку приповзали отруйні змії, 
не завдаючи шкоди. 

З її рук їла дика ведмедиця. Вона знаходила 
хороших наречених для дівчат. Пам’ять 
преподобної Софії Клісурської звершується 6 
травня.

Преподобна Софія (Хотокуриду) походила з 
Понта, села округу Ардасі святої Трапезундської 
Митрополії.

У віці 23 років Софія обвінчалась з Йорданієм 
Хотокуріді - таким же щиросердечним 
християнином, як і вона. Заміжжя було щасливим 
і через три роки у них народився синочок. А 
ще через два роки в родину прийшло страшне 
горе: дитина загинула. Спільне горе подружжя 
переживало разом: ні нарікань до Господа, ані 
докорів один одному вони не висловлювали. 

У 1914 році почалась перша світова війна. Турки 
забрали її чоловіка в концентраційний табір, 
який називали «робітничим батальйоном», там 
він й пропав без вісті. Після цього молода вдова 
пішла в гори, де жила аскетично і в суворому 
пості. Там їй явився святий Георгій і повідомив 
про те, що незабаром має статись турецьке 
вторгнення. Софія про це розповіла своїм 
односельцям. Людям вдалось втекти і уникнути 
небезпеки. Коли Софія разом з односельчанами 
поверталась в Грецію, корабель ледь не потонув 
під час шторму. Свята побачила на морських 
хвилях Богородицю в оточенні ангелів і стала 
просити:

-Пречиста Діво, нехай я, грішна,  загину, врятуй 
людей!

Шторм вщух, ніхто не постраждав. Капітан 
корабля, здивований благополучним 
завершенням подорожі, сказав:

-Серед нас є свята людина.

І люди відповіли:

-Софія!

Богородиця привела святу у свій монастир, 
посвячений на честь Різдва Пресвятої 
Богородиці, який знаходиться біля села Клісури 
в околицях грецького міста Касторія. Там Софія 
прожила в суворих обмеженнях і духовних 
трудах майже пів століття.   

”… молода вдова пішла в гори, де 
жила аскетично і в суворому пості

В монастирі вона зустріла благочестивого 
ієромонаха Григорія зі святої гори Афон, який 
підготував її до чернечого життя. Свята жила як 
черниця в миру, носила чорний одяг вдівства і аскези. 

Багато часу вона проводила в усамітненій 
молитві, сидячи біля печі, та щоб приховати 
свою красу, вимащувала обличчя попелом.

Терпіла велику вологість цієї місцевості та люті 
зими, коли температура падала до -15 градусів. 
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вона лише протяжно кричала:

-Ні!

Свята ходила босоніж, одягалась в лахміття, 
а одяг, що їй дарували, віддавала нужденним. 
Спала на соломі, під якою лежало гостре каміння. 
Вона ніколи не милась і не розчісувала волосся, 
тому її колись красиві коси стали жорсткими, 
наче коняча грива і збились у суцільну повсть. 
Коли вона захотіла зістригти частину волосся, 
яке закривало обличчя, то змогла це зробити 
лише ножицями для стрижки овець. Незважаючи 
на це, від подвижниці линули відчутні квіткові 
пахощі. Їжа її була убогою. Переважно вона 
складалась з того, що могло знайтись в цій 
місцевості: гриби, мох, бур’яни, папороть, листя 
дерев, виноград, помідори. Часто продукти були 
зіпсутими. В суботи та неділі вона наливала собі 
в тарілку ложку оливкової олії. Інколи відкривала 
рибну консерву, але їла її тільки після того, як на 
ній утворювалась пліснява. Їла свята з іржавого 
мідного посуду, але ніколи не страждала від 
цього. Коли оточуючі докоряли їй за ці крайнощі, 
вона відповідала:

-Навчаю свою плоть.

Однак при всій суворості до себе, з людьми 
свята була надзвичайно доброю і поблажливою. 
Через її руки проходило багато грошей. Вона 
брала їх і залишала, де заманеться: в кущах, 
під камінцями, в ямах, в щілинах будинку, під 
дерев’яними сходами, під черепицею. Але як 
тільки з’являлась в них потреба, вона діставала 
їх і віддавала нужденним.

”…щоб приховати свою красу, 
вимащувала обличчя попелом 

Монастир, в якому жила Софія, був оточений 
диким лісом, де хазяйнували вовки і ведмеді. У 
святої була улюблена ведмедиця Руся (руденька), 
яка брала їжу з її рук, а в подяку облизувала руки 
і ноги своїй благодійниці і поверталась в ліс. 
Софія залишала на підвіконнях крихти хліба для 
птахів, які кружляли навколо і щебетали, коли 
вона молилась. Отруйні змії ночами приповзали 
на постелю Софії, але не було випадку, щоб вони 
ужалили когось з тих, хто заходив у трапезну. 
Спілкування з тваринами і птахами виглядало 
так, наче жінка жила в раю до гріхопадіння.



24

Свята щиро вірила, що зцілює лише любов. І всіх, 
хто приходив до неї, вона намагалась розрадити 
і відігріти. Вона була наділена здатністю 
підібрати такі слова для людини в розпачу, які 
вмить повертали людині надію. Люди говорили, 
що після спілкування з подвижницею відчули, як 
в душі стало світло, з’явилось бажання славити 
Бога, всіх прощати і робити щось добре без 
всякої нагороди. 

Особливо молилась свята Софія за дівчат, у 
яких був гріх блуду, намагалась їх втішити, 
радила покаятись на сповіді, а потім більше 
ніколи не згадувати і нікому не розповідати. 
Вона відкривала дівчатам красу цнотливості і 
молилась, навіть сама шукала їм наречених. 

”…після спілкування з подвижницею 
відчули, як в душі стало світло, 
з’явилось бажання славити Бога, 
всіх прощати і робити щось добре 
без всякої нагороди

Численні родини зобов’язані Софії своїм 
добробутом. Вдячні чоловіки і жінки часто 

приходили до святої, благословляючи за участь 
в їх долі, і просили бути хрещеною для їх дітей. 
В поселеннях навколо монастиря досі живе 
багато Софій, які були названі на честь святої 
хрещеної.   

У віці 84 років Софія захворіла: на її 
животі утворилась гнійна пухлина, що 
викликала сильний біль. Лікарі діагностували 
«апендикулярний абсцес» і радили термінову 
операцію. Свята відмовилась зі словами: 
«Богородиця забере біль».

До дня монастирського свята – панігіру, стариці 
стало гірше: свідомість затьмарювалась, крізь 
стогони можна було лише розібрати прохання 
до Богородиці про допомогу. Черниці не хотіли 
втратити улюблену молитвеницю і вже не 
питаючи згоди вирішили везти її на операцію, 
але погода раптом зіпсувалась так, що про 
перевезення хворої стрімкими гірськими 
стежинами вже не йшлось.

Вранці монастирем розлетілась чутка: стариця 
Софія поправилась. Черниці побачили її біля 
джерела, на ногах, у цілковитій свідомості і 
почали розпитувати, як вона зцілилась.

Стариця показала свіжий післяопераційний 
шов, хоч за її бадьорим виглядом важко було 
припустити недавнє хірургічне втручання.



25З міста приїхали лікарі, оглянули подвижницю 
і сказали, що вона цілком здорова. Її тіло 
випромінювало пахощі, схожі на ладан. Пізніше 
свята розповіла, як вночі до неї прийшли 
Пресвята Богородиця з Архангелом Гавриїлом 
і святим Георгієм Побідоносцем і «зробили їй 
операцію». Подвижниця говорила про Небесних 
відвідувачів і дивовижну подію як про зовсім 
звичне явище – просто Богородиця виконала 
Свою обіцянку.

Після свого чудесного зцілення свята Софія 
прожила сім років. Мирно відійшла до Господа 6 
травня 1974 року, перед смертю вона прийняла 
схиму з іменем Марія. 

”Дивна поведінка святої призвела до 
того, що необізнані люди вважали її 
божевільною

Свята Софія Клісурська була причислена до 
лику святих 8 грудня 2011 року.

Дивна поведінка святої призвела до того, що 
необізнані люди вважали її божевільною. Про 

неї не знали у вищих церковних колах, але після 
її смерті прості люди розповідали єпископу про 
численні зцілення, здійснені  святою, і про її 
духовну підтримку та настанови. 

***

Багато святих, особливо Христа ради юродиві, 
протягом свого життя часто залишаються 
непоміченими в суспільстві та в нецерковному 
середовищі. Однак вони невидимо живлять 
християнське коріння народу, щоб допомогти 
йому встояти перед світським вітром байдужості, 
фальшивої прогресивності, нігілізму, підлості та 
брехні. Вони підтримують свій народ і клопочуть 
за нього перед Богом. Вони, наче старозавітні 
праведники, не дають суспільству деградувати 
і загинути. 

Інтернет-видання “Пемптусія”

підготували: Ієромонах Іов (Ольшанський), 

Оксана Костенко
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ІС ТОРІЯ ПРАВОС ЛАВНОЇ ГА ЛИЧИНИ

Чудеса Пресвятої 
Богородиці на Галицьких 

землях

«З Небесними Силами оспіваймо, 
люди земнородні,

Матері Божої Силу, і дивне ЇЇ заступництво 
роду християнському,

як нашу Похвалу, і всього світу Молитвенницю. »

(стихира зі служби Теребовлянській іконі 
Божої Матері)

XVII століття для православної Галичини було 
найбільш насиченим славетними подіями: 
просвітницька, полемічна та апологетична 
діяльність львівського Успенського братства, 
батьківська опіка львівськими єпископами 
галицької пастви, заснування Великоскитської 
(Манявської) обителі та інших монастирів, 
поява ісихастів (монахів-безмовників), таких як 

преподобні Іов Ватопедсько-Великоскитський 
(Манявський), Іов Почаївський та Іоанн 
Святогорець, Вишенський. Основною чеснотою 
для них була любов до Бога, до якої призивав 
апостол Павло: «зодягніться в любов, яка 
є сукупністю досконалості» (Кол. 3,14) та 
внутрішній мир Божий який перебував в 
їхніх серцях (Кол. 3,14). Рушійною силою було 
бажання послужити Святій Церкві та допомогти 
оточуючим людям пізнати Христа - Світло істини, 
Який є центром життя кожного православного 
християнина.

Ухиляючись від земної слави, галицькі світила 
вели життя святе та богоугодне, про яке знає 
лише Бог. Насіння віри, добра та любові вони 
встигли посіяти на рідній землі. Але «не може 
сховатися місто, що стоїть на вершині гори. І не 
запалюють світильника, щоб поставити його під 
посудину, але на свічник, і світить він всім у домі» 
(Мф 5. 14,15). Насіння було посіяне на плідній 
землі, міцно вкорінилося та почало приносити 
свої плоди. Незабаром земля змінила свої 
властивості – Православна Церква на Галичині 
зазнала краху на довгий період. Лише через 
кілька століть молитвами її святих покровителів 
вдалося отримати «плідний урожай» святої 
віри – відродити православ’я та продовжувати 
відроджувати забуті галицькі традиції.

В числі особистостей, які доклали зусиль для 
укріплення православ’я, але не були прославлені 
Церквою, є архімандрит Іоанникій (Галятовський). 
Вважають, що він народився близько 1620 року 
на Волині, де й прийняв чернечий постриг. 
Навчався у Києво-Могилянській колегії. Увійшов 
в число братії Купятицького монастиря, а після 
від’їзду Лазаря (Барановича) став настоятелем 
цієї обителі, залишаючись в подальшому учнем 
чернігівського архіпастиря та ставлеником 
на його кафедру. Під час ігуменства написав 
книжку «Чудеса Богородиці Купятицької», яка 
не дійшла до нашого часу. Ієромонах Іоанникій 
стає викладачем, а потім ректором «alma mater» 
– Києво-Могилянської колегії. Через конфлікт 
з місцеблюстителем Київської митрополії 
Мстиславським єпископом Мефодієм 
(Філімоновичем) покинув Київ.

На деякий період притулком для о. Іоанникія 
стає Галичина. Третє видання книги «Ключ 
розуміння» він присвячує Львівському єпископу 



27Арсенію (Желиборському), в якому описує 
гостинність архіпастиря. Перебуваючи у Львові, 
працює над своїми книгами. Важливою подією 
у його житті є явління Богородиці уві сні в 
цей час. Вона повеліває оспівати ЇЇ чудеса, що 
було згодом виконано для збереження пам’яті 
майбутнім поколінням. Тимчасово проживає у 
Манявському Скиту.

Після тривалої подорожі містами Речі Посполитої, 
завдяки чернігівському архієпископу Лазарю 
(Барановичу) стає ігуменом Єлецького 
Чернігівського монастиря. Будучи учнем та 

вірним другом єпископа Лазаря, допомагає 
йому в управлінні єпархією, поєднуючи роботу 
на адміністративних посадах з широкою 
літературною діяльністю. Проповідницьке 
уміння єлецького ігумена стає відомим далеко 
за межами чернігівської єпархії.

Очевидно, що архієпископ Лазар в особі вірного 
учня та помічника бачив свого наступника на 
чернігівській кафедрі, але життя останнього 
раптово переривається 2 (12) січня 1689 року. 
Архімандрит Іоанникій (Галятовський) похований 

в Троїцькому соборі Єлецького монастиря.

Літературна діяльність архімандрита Іоанникія 
(Галятовського) має декілька напрямків: 
гомілетична, полемічна та агіографічна. 
Твори написані польською або тогочасною 
(простонародною) українською мовами.

Серед усіх творів особливо виділяється праця 
під назвою «Нове небо з новими зірками 
створене, тобто Преблагословенна Діва Марія 
Богородиця зі Своїми чудесами», яка написана 
в якості душекорисного читання. Три прижиттєві 
видання свідчать про актуальність та широке 
розповсюдження книжки.

Пропонуємо Вашій увазі узагальнюючу 
статтю про вищезгадану книжку, дослідників 
життя та творчості архімандрита Іоанникія 
(Галятовського) – Т. Л. Левченко-Комісаренко та 
В. Г. Підгайко:

Велику увагу архімандрит Іоанникій приділив 
святиням Галичини (Львівсько-Галицької 
і Кам'янецької єпархії), де він перебував 
у 1664-1665 роках. У розділі «Чудеса 
Пресвятої Богородиці від Її образів», в 41 
чуді розповідається про Трембовльську 
(Теребовлянську) ікону Богоматері, Яка 
проливала сльози протягом декількох тижнів 
1663 року в православному храмі в місті 
Трембовля (нині Теребовля Тернопільської 
області). В 54 чуді розповідається про 
місцешановану Сокальську ікону Богоматері 
– точну копію Ченстоховського образу, яку 
написав литовський іконописець Яків Венжик 
і за велінням Богородиці, Яка йому явилася, 
привіз в місто Сокаль (нині у Львівській області), 
де образ був поставлений руським (термін 
був найбільш розповсюджений у XVII столітті 
і вказував як на етнічність, так і релігійну 
приналежність до православ’я, в сучасному 
розумінні можна перекладати як «український» 
– прим. П.Б.) священником в православній церкві 
(при описі цього чуда дано посилання на книжку 
Олександра Каламато «Laudes praerogativae 
et magnificientiae Mariae Virgines discursus» 
(Бесіда про шановану, Пресвяту і величну Діву 
Марію). У розділі «Чудеса Пресвятої Богородиці 
в Її церквах» згадується Крехівський монастир 
(існував у сучасному селі Крехів Жовківського 
району Львівської області (існує до цього часу, 



28 але як греко-католицький, це ж стосується і 
унівського монастиря який згадується далі – 
прим. П.Б.), де на Благовіщення дивовижним 
чином запалилася свічка в церкві Покрови 
Божої Матері. Описано явлення Богородиці 
одній людині в лісі в Галицькому повіті: Пресвята 
Діва повеліла зрубати дуб і побудувати з 
нього храм на Її честь. Так була споруджена 
невелика церква Успіння, яку згодом спалили 
татари, але на її місці незабаром був створений 
«монастирець Толмачик» (існував у сучасному 
селі Товмачик Коломийського району Івано-
Франківської області). Наведено передання 
про те, як Богородиця явилася уві сні жителю 
Галицького повіту Марку Шумлянському і 
повеліла щодня читати Параклис (проте, згідно 
першоджерела, Пресвята Богородиця явилася 
разом з його старшим братом, щоб виразити 
Своє благовоління до Марка, який щодня з 
пам’яті читав Параклис - молебний канон до 
Божої Матері) - прим. П.Б.

Низка чудес, пов'язаних з Галичиною, міститься 
в розділі «Чудеса Пресвятої Богородиці між 
законниками (монахами - Авт.)». В 21 чуді 
зазначено, що в Унівському монастирі (існував у 
сучасному селі Унів Перемишлянського району 
Львівської області) 28 червня 1664 року монах 
Арсеній і диякон бачили уві сні Богородицю, 
Яка простягала омофор над людьми, що 
молилися в церкві і зверталися до Неї. В 22 
чуді розповідається, що в Манявському скиту 
в Галицькому повіті була «пошесть», від якої 
померло багато насельників. Ієромонах Філарет 
22 грудня 1652 року бачив уві сні Богородицю 
в червоних ризах, Яка обіцяла завершення 
епідемії. Незабаром хвороба в монастирі 
припинилася. Згадується монастир в місті 
Рогатині (нині Івано-Франківська область), де 
ієромонах Ісайя бачив Богородицю яка плакала 
(27 чудо). В 30 чуді розповідається, як галичанин 
Гавриїл Осташевський з Руського воєводства 
залишився живий під час бою зі шведами біля 
Гнізно: після молитви до Пресвятої Богородиці 
він чудом вибрався з болота, оточеного 
шведами. На знак подяки він дав обітницю 
стати монахом, що і виконав.

У цьому ж розділі наведено 3 явлення 
Богородиці уві сні Іоанникію - «грішному 
ієромонаху Іоанникію». 26 листопада 1664 року, 

коли Іоанникій спав у келії Манявського скиту, 
він бачив Богородицю в зелених ризах. 7 липня 
1665 року живучи у Львові, Іоанникій бачив 
Богородицю в чорних ризах і ангел повелів, 
щоб він оспівав Її чудеса (що той, очевидно 
і виконав в книзі «Небо нове .. .»). У 3-й раз 
Іоанникій бачив уві сні Богородицю 25 серпня 
1665 року, також перебуваючи у Львові.

Частина розповідей, пов'язаних з Галичиною, 
міститься в розділі «Різні чудеса Пресвятої 
Богородиці в різних місцях». У 7 чуді 
розповідається про те, як «дедич» (дворянин) 
Адам Желиборський в своєму маєтку 
в с. Рудники Львівського повіту (нині в 
Миколаївському районі Львівської області) 
бачив уві сні «відчинене небо», в сяйві з'явилися 
Свята Трійця і Богородиця. Після видіння 
Адам прийняв чернецтво з ім'ям Афанасій і 
згодом став Львівським єпископом. В 15 чуді 
розповідається про те, як львівський ієродиякон 
Іларіон (Семашко) бачив уві сні 2 немовлят з 
«емпірейского неба», які сказали йому, що він 



29не досягне раю, якщо не буде належним чином 
шанувати Пресвяту Діву. У зазначеному розділі 
містяться відомості про чисельні монастирі 
в Галичині і на Волині. В 17 чуді згадуються 
Завалівський Свято-Миколаївський монастир 
(в сучасному селі Завалів Підгаєцького району 
Тернопільської області), який побудований на 
місці чудесного явлення святителя Миколая, 
а також Погонський Успенський монастир (в 
сучасному селі Погоня Тисменицького району 
Івано-Франківської області), побудований на 
знак подяки Богородиці, за допомогою Якої 
галицький князь Роман Мстиславич під час 
«погоні» розбив у цьому місці відступаючих 
половців. У 18 чуді згадується монастир в місті 
Бурштин (нині місто в Івано-Франківській 
області), де ієродиякон Іоіль (Терхевич) 17 
грудня 1665 року бачив уві сні Богородицю (це 
чудо згадується тільки у 2-му виданні книги). 
В 20 чуді розповідається про те, як в місті 
Кам'янка-Струмилівська (нині місто Кам'янка-
Бузька Львівської області), в православній 
церкві, декілька разів протягом години 
чудесно оновлювався образ Богородиці; це 
явище засвідчив місцевий священик Йосиф 
Любанський. В 21 чуді описана допомога 
Пресвятої Богородиці польському жовніру 
Федору Ярошинському з Руського воєводства 
(Галичини) під час бойових дій проти 
запорізьких козаків «під Старцем на Україні»: 
Богородиця розбудила його, коли козаки вночі 
почали вирізати польський обоз (декілька возів, 
які перевозять певний вантаж – прим. П.Б.) і 
Ярошинський з товаришами уникнув загибелі. 
В 22 чуді розповідається, як в 1665 році 
Богородиця явилася в Унівському монастирі 
ченцю Леонтію (Пятницькому).

Підготував 
Богдан Пушкар, 

випускник Київських 
духовних шкіл

Р У Б Р И К А :  

ІС ТОРІЇ З ЖИТ ТЯ

Нічний гість

 Ц я історія сталася зі священником 
в одній з наших єпархій на Півдні 

України. Це було зовсім недавно: близько 6 
років тому.

Так ось. Одного пізнього вечора, а було вже 
близько півночі, до священника зателефонували 



30 парафіяни і попросили причастити їхню бабусю, 
яка була у важкому стані і рідні хвилювались, 
що вона може не дожити до ранку. Прийняти 
сповідь і причастити помираючу чи важкохвору 
людину, в який би час дня чи ночі така потреба 
не виникла, є обов'язком кожного священника.

Поклавши слухавку, отець швиденько 
одягнувся, сів у авто і поїхав у храм, щоб взяти 
Святі Дари для причастя.

Батюшка зайшов у вівтар, поклав перед 
Престолом три земні поклони, як належить, 
і вже почав знімати скляний ковпак з 
дарохранительниці - священного ковчега, де 
перебувають Святі Дари. Аж раптом чує, що 
позаду нього хтось стоїть, навіть подих відчув.

Далі розповідь самого священника:

Я повільно обернувся і побачив перед собою 
чоловіка у повному священничому облаченні. 
Священник в облаченні був не таким, як ми 
звикли бачити в нашому реальному житті. Він 
виглядав наче силует в промені проектора. Я 
злякався.

- Хто Ви? - запитую.

- Я священник такий-то (і називає своє ім'я), - 
відповів незнайомець.

- Ви не біс?

І тут в мене в голові промайнуло: 

-Вірую у Господа Ісуса Христа! 

І я промовив їх вголос: 

- Вірую в Господа Ісуса Христа!

- Йому Єдиному служу і поклоняюся! - 
продовжив я.

- І я Йому Єдиному служу і поклоняюся! - 
повторив за мною силует і перехрестився.

- Тож хто ви? - знову запитую його, - і що ви тут 
робите?

- Я такий-то, служив священником у цьому 
храмі майже 100 років тому, похований за 
вівтарем храму.

"Дійсно! - подумав я, - є така могила на території 
нашого храму з ім’ям цього священника".

- Так, а чого Ви сьогодні тут? - питаю.

- Я тут не тільки сьогодні, я приходжу сюди 
кожної ночі, щоб вичитувати правило до 
Причастя. Під час свого земного життя я 
часто дозволяв собі звершувати Божественну 
літургію без належного приготування до неї, 
не завжди вичитував правило (молитви) до 
Причастя і дерзав звершувати Літургію у такому 
стані. Після смерті Господь помилував мене і 
дозволив бути в околицях райських обителей, 
але я маю послух від Бога: кожної ночі 
приходити сюди, на місце мого священничого 
служіння, щоб виконати молитовне правило 
перед звершенням Божественної літургії.

Сказати, що батюшка, який мав цю дивовижну 
зустріч, був шокований, мабуть, не сказати 
нічого.

На завершення розмови гість, що явився йому 
із загробного світу додав:

- Я щоночі тут, якщо хочеш, то приходь, можемо 
поспілкуватися. І зник після цих слів.

Отямившись від побаченого й почутого, наш 
отець пішов серед ночі причащати хвору 
бабусю . . .

Роздумуючи і над своїм пастирським служінням ...

з фейсбук сторінки 

прот. Миколи Данилевича
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Р У Б Р И К А :  

МУДРІС ТЬ У ПРИТЧАХ

 Прости мене

Б уло це у страшні часи, коли в пустелю 
прийшли варвари і зруйнували багато 

монастирів

Декільком старцям все ж вдалося втекти і в пошуках 
безпечного місця вони натрапили на стародавній 
храм, де і провели кілька днів.

- Нехай кожен з нас поживе тут в безмовному 
усамітненні, давайте не будемо зустрічатися один 
з одним протягом тижня, - запропонував один зі 
старців.

Так і вчинили. Цей же старець кожного ранку кидав 
камінь в обличчя статуї, що стояла у храмі, а ввечері 
казав їй: 

- Прости мене. 

І так увесь тиждень. Нарешті, зібравшись разом, 
ченці запитали його:

-  Кожен день ти кидав камінь в обличчя статуї, а 
ввечері схилявся перед нею з каяттям. Хіба робить 
так людина правовірна?

-  Я робив це для вас, - пояснив старець. - Коли я 
кидав каміння в обличчя статуї, чи говорила вона 
щось, чи сердилася? А коли я вклонявся їй і просив 
пробачення, чи сходила вона зі свого місця, чи 
казала: 

- Не пробачу!
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- Нас тут семеро братів. Якщо хочете, щоб ми жили 
разом, давайте станемо схожими на цю статую, яка 
однаково байдужа як до образ, так і до похвали. 
Якщо вам не хочеться поводитись відповідно, то 
бачите перед собою четверо воріт храму - нехай 
кожен іде куди кому завгодно.

- Ми зрозуміли твою науку і будемо жити як ти 
радиш, - сказали ченці, і провели решту часу разом 
у мирі та злагоді.

Підготував ієромонах Іов (Ольшанський),

переклад Марії Гапій       ілюстрації Сергія Гапія
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