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Слово редактора 

Дорогі браття та сестри!

Трудами небайдужих авторів виходить черговий 
номер єпархіальної газети “Світло Православ‘я”, 
перший у 2021 році.

Глибокі богословські роздуми, відверті особи-
сті історії, житія маловідомих святих, актуальні 
теми життя Православної Церкви знайшли своє 
відображення на сторінках нового випуску. 
Всесвітня пандемія та криза єдності в Право-
слав‘ї хвилюють небайдужих вірян. Відчути те, 
що відчував Бог в Едемі, є лейтмотивом наших 
роздумів. Навіть в найідеальніших умовах лю-
дина однаково залишається незадоволеною. Го-
сподь, поважаючи свободу - головний Свій дар, 
ніколи не нав‘язує нам правильний вибір — ми 
завжди його робимо самі. Ми є архітекторами 
свого життя. Лише перебуваючи в Тілі Христово-
му, тобто в Церкві, очищуючи себе за допомогою 
участі в Таїнствах, завдяки особистій аскезі, мо-
литві, ділам благочестя, підкорюючи свою волю 
волі Божій, ми дійсно стаємо вільними. Дар 
свободи це, перш за все, можливість довіритися 
Богу — нашому небесному Отцю. І наше завдан-
ня: повною мірою цим даром скористатися. 

Бажаю нашим постійним читачам, а також всім, 
хто вперше відкрив сторінки нашої газети, від-
чути дар свободи у Бозі, своєю поведінкою та 
вчинками набувати подоби Божої, щоб дійсно 
стати дітьми Божими. Нехай Господь всіх нас 
береже. 
 

 
Ієромонах Іов 
(Ольшанський)

головний редактор 
єпархіальної газети 
«Світло Православ’я»



2 розуміючи, що останнє свідоме слово саме за 
ними ... і ризикнув. У вашому випадку не варто 
впадати у відчай, якщо ви докладали всіх зусиль. 
І як би батьки не дмухали в її вітрила, свобода 
вибору створено-народженої вами дитини 
є кермом, що змінює напрямок руху всього 
корабля».

Але навіть якщо Адам і Єва спочатку не були 
створені дітьми, вони безперечно пройшли 
експресом ті ж етапи особливостей вікової 
психології, які проходив і проходить кожен з нас. 

Поглянемо на наших прабатьків в перших главах 
Буття. Ну хіба набір едемських реакцій Адама і 
Єви схожий на поведінку 30-річних чоловіка і 
жінки, якими їх переважно зображали Кранах і 
Дюрер на своїх славетних полотнах?

З огляду на використаний Мойсеєм термін םוי 
(йом), що позначає невизначений проміжок 
часу, а ніяк не обов'язково 24-хгодинна доба в 
нашому сучасному розумінні, період між появою 
Адама і Єви міг розтягнутися на 12-15 років, 
коли цілком самодостатня людина одної статі 
може зайняти себе і фізичною, властивою для 
раннього дитинства, і інтелектуальною роботою, 
на яку здатна дитина старша семи років.

А ось з настанням пубертатного періоду і 
дозріванням людина починає самовизначатися і 
виділяти себе з загальної маси навколишнього 
світу. Саме у віці 12-14 років юнак починає 
придивлятися і тужити за названою святими 
отцями «доповнюючою» (що доповнює цілісність 
природи) за Псевдо-Ареопагітом.

Господь творив людину за Своїм образом і 
подобою, а тому і закладав колективність, як 
протидію егоїстичній самотності і протистояння 
дуалістичності. Слідом за першим прогресом 
перемоги над самістю – появою Єви, «помічника 
... плоті від плоті» (Бут. 2:20, 23), повинен був 
з'явитися мінімум ще один - дитина, після чого 
соборність і здатність любити багатьох проявила 
в людстві модель взаємовідносин Пресвятої 
Трійці.

Приклад відносин «сім'ї»: Бога-Отця і нас - дітей 
через причастя, зберігався і після Едему. Згодом, 
в старозавітній історії Авва-Яхве застосував 
«ремінь» всесвітнього потопу (Бут. 6-7), втішав 
нас веселкою над колискою світу (Бут. 9:13), 
лікував дизентерію «дитини Ізраїлю» в пустелі, 

Р У Б Р И К А :  

АК Т УА ЛЬНЕ БОГОС ЛОВ’Я

Відчути те, що відчував Бог 
в Едемі

В юності ми, ймовірно, переживаємо 
найзухваліший період свого життя. 

Висловлюємо безапеляційним тоном дорослим 
і мудрим батькам, вчителям майже все, що 
народжується в нашому гарячкуватому розумі. 
Однак цей важкий для оточуючих пубертатний 
період відіграє і позитивну роль у шліфуванні 
граней характеру людини – юнак і дівчина до 
обурення правдиві і майже безпосередні. Саме 
питання і висловлювання юного покоління 
моїх студентів на лекціях за книгою Буття 
колись і привели мене до суб'єктивного, але 
революційного висновку – створені і поселені в 
Едемі Адам і Єва швидше за все були створені в 
стадії їх дитячого віку. Чесні і відверті запитання 
стосовно нестандартної поведінки наших 
прабатьків в Саду посилювалися неприхованістю 
термінів, якими їх характеризували мої молоді 
вихованці. Поєднання цих двох елементів 
неминуче призвело до екзегетичної реакції, 
утворюючи щось нове, але що вражає, не як 
ще одна суха наукова думка, а як проблиск 
Божественної величі людини в батьківстві та 
материнстві.

Я не раз сповідав перед світом свій страх, який 
зумовив мій чернечий вибір – страх невдалого 
батьківського досвіду. Не є таємницею, що випадки 
появи неблагополучних дітей зустрічаються 
і в дуже добропорядних сім'ях. Здавалося б 
дитина була оточена любов'ю і позитивними 
прикладами, їй були надані умови для здобуття 
освіти і зростання, а в результаті – отримали 
зворотний ефект і тривалий батьківський біль. 
Стати батьком – це ризик. Мабуть, найбільший 
ризик. 

Багатьох своїх дорослих випускників, після 
переживання ними норовистих вчинків їх чад, 
я заспокоював, звертаючи увагу на Едемський 
синдром: «Господь також робив все можливе для 
позитивного розвитку історії Його перших дітей, 



3після переїдання тухлого м'яса перепілок (Вих. 
16), загалом, виявляв повноцінне батьківське 
піклування про Своїх дітей.

Людство, як єдиний організм, росло і тільки до 
пришестя Месії – Господа Ісуса Христа досягло 
повноліття з можливістю нарешті діяти, нехай 
і обережно, але самостійно, не без підтримки 
Батьків. Однак все, що було до цього, (при безлічі 
запитань: «Ну як так несистемно можна було 
вчинити в період старозавітних патріархів, чи 
Пророків, або царів?») варто розглядати лише 
як маніпуляції немовляти, вчинки егоїстичного 
підлітка та самовпевненого юнака. І це не стільки 
негатив, скільки кроки становлення людини і 
самоідентифікації в умовах відсутності досвіду, 
які коригують батьки, сумуючи, але продовжуючи 
любити своє чадо і сприяючи виправленню.

«Едемський синдром» юності яскраво 
проявляється на практиці. Чого тільки варта 
реакція на дрібні непослухи наших юних 
семінаристів та семінаристок: проспав молитви, 
ходив по семінарії після відбою, не вивчив 
матеріал. На кожній виховній нараді, на запитання 
«Чому так сталося?» тільки один з 10-ти скаже, 
що винен і постарається виправитись, в той час 
як інші 9 наведуть заготовлені або експромтом 
вигадані причини винуватості оточуючих людей, 
природних катаклізмів, технічних несправностей, 
навіть невгамовних злих духів, аби тільки не 
визнати свою провину. Це щось нагадує? «І сказав 
[Бог]: ... не їв ти від дерева, з якого Я заборонив 
тобі їсти? Адам відказав: Жінка, яку Ти мені дав, 
вона дала мені від дерева, і я їв. І промовив 
Господь Бог до Жінки: Що це ти наробила? Жона 
сказала: Змій спокусив мене, і я їла» (Бут. 3: 11-
13). 

Іноді дивуєшся «прабатьківському синдрому», 
який в юнацькому віці глибоко засів  в нас. А ось 
коли студенту понад 25 років і за плечима досвід 
дорослого життя, майже всі чітко ідентифікують 
свою провину і визнають необхідність 
самовиправлення. І знову повертаєшся в думках 
до подій гріхопадіння і думаєш, якими ж юними 
ще були Адам і Єва, судячи з їхніх дій ...

Після всіх цих думок, які спадали мені протягом 
останнього року, я так благоговійно почав 
ставитись до кожного з батьків з маленькою 
дитиною в храмах, чітко усвідомлюючи, що 

переді мною ті, кому Бог дарував здатність 
самому стати богом зі своїм «Адамом і Євою» 
- сином або дочкою. Зрозумів, що кожна сім'я, 
як едемський оазис, утворена для розширення 
меж своєї колективної любові до меж видимої 
Церкви.

Але найважливішим є те, що за допомогою 
динаміки батьківства нам дана можливість 
відчути протягом всіх років виховання своїх 
дітей, здавалося б неможливе – те, що відчував у 
Едемі Бог. І це є невимовним...

 

Єпископ 
Новосанжарський 
Веніамін 
 
віцеректор  
Полтавської 
місіонерської  
духовної семінарії



4 Р У Б Р И К А :  

С ТОРІНКА ЛЬВІВСЬКОГО АРХІПАС ТИРЯ

Роздуми Митрополита 
Філарета на актуальні теми 

церковного сьогодення

Розділення Церкви

Розділення Православ'я в Україні — трагедія для 
віруючого українського народу, один з головних 
викликів не лише для нашої Церкви, але й для 
повноти Вселенського Православ'я. Розділення 
мають сьогодні місце в багатьох Помісних 
Церквах. Але порівняно з ними українська 
проблема є особливо важкою, як за масштабом 
розділення, так і за характером структур, що 
перебувають у розділенні.

Церкві та країні катастрофічно бракує єдності, 
але єдність це природній процес і не може 
виникнути механічно, на політичне замовлення. 
Неможлива єдність і без справ любові. Якщо 
одна людина хоче примиритися з іншою, вона 
повинна зробити перший крок назустріч тому, 
з ким хоче примиритися, хоча б той був і 
неправий. 

”… українська проблема є особливо 
важкою, за масштабом розділення

Таким чином, піклуючись про чистоту церковного 
життя й майбутнє Української Православної 
Церкви, необхідне правильне богословське 
розуміння поняття автокефалії. Надзвичайно 
важливо, щоб під прикриттям боротьби «за» 
або «проти» автокефалії у церковну свідомість 
не проникала єресь етнофілетизму, в якій би 
формі вона не виявлялась: проросійського 
«політичного православ'я» чи українського 
націоналізму.

То ж як бути? 

Якщо будемо жити в любові між собою, і Бог 
буде з нами, і «підгорне під вас ворогів ваших, і 
будете мирно жити». Та коли будемо в ненависті 
жити, у сварках і розділенні, то й самі загинемо, 
і землю батьків і дідів своїх погубимо.  Тож 
будемо уникати спокус, зберігати мир у душах, 
оберігати єдність Церкви і нашої земної 
Батьківщини, і тоді, підійшовши до воріт смерті, 
ми з Божої милості потрапимо до того вічного 
міста, яке побачив тайновидець-апостол: «І я, 
Іоанн, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що 
сходив з неба від Бога.. .» (Одкр. 21:2).

”Важливо, щоб під прикриттям 
боротьби «за» або «проти» 
автокефалії у церковну свідомість 
не проникала єресь етнофілетизму, 
в якій би формі вона не виявлялась: 
проросійського «політичного 
православ'я» чи українського 
націоналізму

Роль церкви в об'єднанні суспільства

Українська Православна Церква має особливу 
місію об'єднання українського суспільства. 
Україна — держава, в політичному та 
культурному житті якої відчутне розділення 
на дві соціокультурні спільноти: східну й 
західну.  Східне українство не в останню чергу 
сформувалося внаслідок взаємодії української 
і російської культур. Західноукраїнська 



5соціокультурна спільнота склалася переважно 
в результаті взаємодії з іншими європейськими 
культурами.

”…з погляду Церкви, розбіжності 
соціокультурних спільнот в Україні 
є не її слабкістю, а навпаки її силою

На жаль, багато політиків використовують 
культурні розбіжності між сходом і заходом 
нашої країни задля своїх власних цілей, тим 
самим розділяючи її. Але, з погляду Церкви, ці 
розбіжності є не слабкістю України, а навпаки 
її силою. Адже різноманіття є багатством і 
завжди містило у собі величезний потенціал 
для розвитку. І Церква має сприяти реалізації 
творчого потенціалу українського різноманіття. 

Українська Православна Церква об'єднує схід 
і захід, південь і північ нашої країни. Вона 
становить приклад для об'єднання України, 
де ніхто не вважає іншого менш вартим.  

Кожен з нас,  священнослужителів,  має дбати 
про єдність Церкви та українського народу 
на засадах взаємоповаги та терпіння, що їх 

заповідував Господь. Ця єдність має розпочатись 
з маленьких кроків в родині священника, в 
родині православної громади села чи міста. 
Коли любов, терпіння, повага до ближнього, який  
для нас може бути далеким за своїми думками, а 
часто і діями проти нас, виходить з нашого серця 
і свідчить про Христа та його любов до всіх. Ці 
невеличкі кроки поступово будуть об’єднувати 
суспільство в державі, і таким чином через нас 
Бог може привести до Церковної огорожі тих, 
хто поки не бачив шляху до Нього.

”Єдність має розпочатись з 
маленьких кроків в родині 
священника, в родині православної 
громади села чи міста
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Соборність Церкви, Єпископ, священники і 
паства

Будь-яка єпископська влада здійснюється у 
Церкві та разом із Церквою. Єпископ — це 
друг і слуга кожного. Звісно ж, саме Єпископ 
відповідальний за єдність і стан Церкви. Однак 
для того, щоб церковна єдність не будувалася 
виключно на адміністративних засадах, вкрай 
необхідно, щоб єпископ шанував свободу 
інших і не порушував соборного устрою 
Церкви, докладав зусиль знайти та організувати 
співпрацю зі священнослужителями. 

”Єпископ — це друг і слуга кожного

Бажання творити Церкву Христову тут, на землі, 
є основним фактором руху вперед, до вишнього. 
На нас Церква поклала певну відповідальність, 
яка відображена в нашій священній присязі, 
а головне в сакраментальному розумінні і 
сприйнятті прийняття «Божественного Залогу» 
під час нашої хіротонії.

Всі без виключень і священнослужителі і 
паства, мусять пам’ятати, що за будь-яких умов, 
незважаючи на безліч обов'язків і втому, маємо 
залишатися духовними людьми, людяними і 
відкритими, жертовно приймаючи у свою душу 

всіх, хто має в цьому потребу. Навчимося цінувати 
і щиро любити ближніх, яких нам дарує Господь. 

”Будучи християнами, ми 
вважаємося учнями Істини, і ця 
Істина воістину є відкритою

Духовна людина все своє життя присвячує 
пошуку Божественної істини. У давньогрецькій 
мові «істина» позначається словом ἀλήθεια. Слово 
це буквально означає «правдивість, відкритість». 
Будучи християнами, ми вважаємося учнями 
Істини, і ця Істина воістину є відкритою. Бог-
Істина Сам відкрив Себе і закликає нас до тієї 
ж відкритості у відношенні до Нього. Боячись 
істини, після гріхопадіння Адам тікає, ховається 
від неї, а значить, тікає від Бога (пор .: Бут. 3: 8). 
Тому що істина завжди спонукає людину бути 
кращою, ніж вона є.

Митрополит  
Львівський і Галицький 
Філарет 
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Р У Б Р И К А :  

АК Т УА ЛЬНО!

Примусовий характер 
вакцинації від COVID-19 

суперечить вимогам 
міжнародного права

П андемія COVID-19 призвела до 
величезних жертв і не менш 

катастрофічних змін в економіці та суспільному 
житті. Сьогодні в різних країнах широко 
обговорюється тема вакцинації населення. 
У зв’язку з цим, Представництво УПЦ при 
європейських міжнародних організаціях звертає 
увагу на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради 
Європи 2361 (2021). Цей документ адресований 
парламентам держав і встановлює міжнародні 
юридичні стандарти практики впровадження 
вакцинації. 

Аналіз цих стандартів дає підстави зробити 
висновок, що вакцинація не може бути примусовою. 
Добровільність вакцинації встановлюється 
однозначно і беззастережно в пункті 7.3.1. 
Резолюції, де передбачено, що вакцинація не є 
обов’язковою і ніхто не може бути примушений 
пройти цю процедуру під впливом політичних, 
соціальних чи інших обставин. Пунктом 7.3.2. 
цього ж документа заборонено піддавати людей 
дискримінації, тобто різного роду ущемлення  
прав через відсутність вакцинації. 

З цих положень випливає, що примусова 
вакцинація є визнаним порушенням норм 
міжнародного права та біоетичних стандартів 
у медицині. Відмова у працевлаштуванні, 
звільнення з роботи, відмова в доступі до 
послуг у зв’язку з відсутністю вакцинації — ці та 
інші подібні діяння є грубим порушенням прав 
людини. 

Резолюція визначає вакцинацію як суспільне 
благо і цінність, закликаючи держави не тільки 
інформувати населення про її добровільний 
характер, але і встановлювати гарантії 
відшкодування, якщо вакцина заподіє людині 
шкоди (пункт 7.1.5.). Автори цього документа 
припускають, що шкода може бути заподіяна 
і самою вакциною. На жаль, в багатьох країнах 
вже зафіксовані летальні випадки внаслідок 
проведення вакцинації. 

Відповідно до норм Резолюції, держави та 
фармацевтичні компанії мають забезпечувати 
дотримання високих стандартів безпеки 
при виробництві вакцин, а також прозоре 
інформування населення про наслідки їх 
застосування.

 Отже, процес вакцинації повинен відбуватися 
виключно на добровільних засадах, з 
дотриманням високих стандартів безпеки 
та широкої інформаційної кампанії щодо 
пропонованих населенню медичних процедур 
та їх наслідків.

Інформація з сайту - news.church.ua
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АК Т УА ЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІТ УРГИКИ

Святитель Петро Могила  
та його «Канон 

про примирення 
Православної Церкви»

Ж иття Церкви насичене 
різноманітними факторами, що 

так чи інакше впливають на Її земне буття. 
Знаючи, що Церква є боголюдським організмом, 
вірні впевнено крокують шляхом до спасіння, 
знаючи те, що в істинній церковній спільноті 
перебуває благодать Божа, а Святий Дух всіх 
збирає на певні урочисті святкування річного 
богослужбового циклу (як приклад, стихира на 
«Господи, до Тебе взиваю…» в Неділю Квітконосну).  

”Єдність Церкви — запорука її 
благого існування у тимчасовому 
світі, який різними способами у 
різні часи намагався перешкодити 
цьому єднанню

Існування Православної Церкви на теренах нашої 
держави в різні часи по-різному складалося, але 
необхідно сказати, що всі суспільно-політичні 
процеси відбувалися або за сприяння самої 
Церкви, або не без її, навіть нехай і пасивної, 
але участі. Варто зазначити, що з давніх часів 
потреби суспільства формували окремі літургійні 
прохання, що видно із єктеній, які виголошуються 
на відправах, як то: за мир з висот та мир світу, 
за розмаїття плодів чи за єднання Божих Церков. 
Останнє варте окремої уваги. 

Єдність Церкви — запорука її благого існування 
у тимчасовому світі, який різними способами 
у різні часи намагався перешкодити цьому 
єднанню. В принципі, щодо цього слід згадати 
слова Самого Спасителя Христа, Котрий молився 

в Гефсиманському саду наступними словами: «Я 
посвячую в жертву Самого Себе, щоб освячені 
правдою стали й вони. Та не тільки за них Я 
благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують 
у Мене, щоб були всі одно…». Саме остання фраза 
«щоб були всі одно» — це те, чого так не вистачає 
сучасній Християнській Церкві. Хоча і відомо, що 
розділення між послідовниками Христа існували 
ще з I століття, та найбільш великими вони 
починають ставати тоді, коли Церква вступає в 
так звану «симфонію» із державою. Вживання 
терміну «симфонія» в лапках доцільне тому, 
що ніколи не було рівноправ’я між цими двома 
суспільними інститутами. Хоча в богослужбових 
послідуваннях відображені соціальні тріумфи 
або негаразди, як до прикладу «Спогад великого 
і страшного землетрусу, що був у Царгороді» в 
740 році за правління іконоборця імператора 
Лева III Ісавра. 

Повертаючись до Церкви в наших землях, 
зазначимо, що Київська Митрополія в плані 
відносин із державою користувалася певною 
свободою, хоча це і було викликано не стільки 
стійкістю Київських Первосвятителів, а скільки 
відсутністю постійної княжої влади в Києві 
в першій половині другого тисячоліття, коли 
внаслідок відомих військово-політичних 
чинників влада почала переміщуватися спочатку 
до Володимира-на-Клязьмі, а потім і Москви, куди 
заодно переїздили і самі Митрополити, які хоча 
ще і носили титул «Київський», але могли взагалі 
ніколи і не бувати в центрі Руської Митрополії. 

”Київська Митрополія в плані 
відносин із державою користувалася 
певною свободою…

Відносне відродження Київської Церкви, як 
автономної церковної одиниці, можна віднести 
до часів святительського служіння Петра Могили. 
Звісно, історія Православ’я в українських землях 
має багатовікову історію, що насичена багатьма 
визначними подіями та прикрашена яскравими 
персоналіями, серед яких чільне місце займає 
саме святитель Петро Могила, Митрополит 
Київський. Святитель був канонізований 
рішенням Синоду Української Православної 
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Церкви від 6 грудня 1996 року, днем його пам’яті 
було визначено 31 грудня (13 січня за новим 
стилем). 

В біографії цього Митрополита Київського, 
Галицького і всієї Русі досить цікавою для уваги 
є його літургічно-богослужбова діяльність. Дуже 
часто, говорячи про святителя Петра, в уяві постає 
одне з його дітищ — «Евхологіон, альбо Требник». 
Та тут необхідно сказати, що ця богослужбова 
антологія не є єдиною справою його 
гімнографічної діяльності. Варта окремої уваги 
інша праця, що була знайдена в його особистих 
записах. На виявленій чернетці був розпізнаний 
богослужбовий текст, ідентифікований як канон, 
що в подальшому отримав назву «Канон про 
примирення Православної Церкви». 

”Пам’ятаючи в яких церковно-
політичних обставинах перебувала 
тоді Київська Митрополія, стає 
зрозуміло, про що саме прохає 
святитель Петро в цьому каноні 

1-ша пісня канону починається тропарем із 
посиланням на слова Спасителя: «… побудую Я 
Церкву Свою, і сили адові не переможуть Її…» 
(Мф.16:18), після яких одразу йде прохання 
про знищення «єретичних бід та важких 
відступницьких обставин». Пам’ятаючи в яких 
церковно-політичних обставинах перебувала 
тоді Київська Митрополія, стає зрозуміло, 
про що саме прохає святитель Петро в цьому 
каноні. Наступний тропар в дечому повторює 
попередній, але з додаванням алюзії на Перше 
послання апостола Петра, де він говорить, «що не 
тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були 
від марного вашого життя, … але дорогоцінною 
кров’ю Христа, як Непорочного й Чистого Ягняти» 
(1Пет. 18-19). В третьому тропарі знову йде 
відсилка до слів верховного апостола, але вже 
починає відкриватися тема канону: тут святитель 
вже молить Господа «жезлом Хреста» розігнати 
тих, хто безбожно шматує Тіло Церкви на частини. 
Далі прохання про навернення обурених за 
допомогою Божественної Сили Спасителя. 
Закінчується пісня традиційно Богородичним, де 
присутнє моління до Пресвятої Діви, аби Вона 
покрила стадо вірних від обурених хижих вовків.



10 У 3-ій пісні Митрополит взиває до Бога 
із проханням про дарування християнам 
однодумності. Так, в першому тропарі вказується 
на факт того, що наразі Церква перебуває в 
озлобленні і єдиною надією на вихід із цього 
не властивого їй стану є Благосердечність Бога, 
Котрий Єдиний спроможний це викорінити. 
А також дарувати чадам Своїм, християнам, 
пізнання, що тільки в такому стані, тобто єдності, 
можливе прославлення Нероздільного Бога. 
В 2-ому тропарі єретики знову порівнюються 
із вовками, які через зваблення намагаються 
осквернити чисте Тіло Церкви Христа, Який за 
Неї поклав Свою душу. Наступна богослужбова 
одиниця містить в собі прохання про знищення 
єретичних рад тим самим шляхом, як це колись 
було при побудові горезвісної Вавілонської 
вежі (див. Бут. 11:1-9) — аби Господь зробив їх 
мову незрозумілою один одному, про що вірні 
моляться не в простому смиренні, а проливаючи 
свої сльози. Завершуючи пісню молитвою до 
Богородиці, святитель прямо звертається із 
проханням «визволи молитвами Твоїми від усіх 
скорбот і наклепів схизматичних Церкву Сина 
Твого».

”… єретики порівнюються із 
вовками, які через зваблення 
намагаються осквернити чисте 
Тіло Церкви Христа, Який за Неї 
поклав Свою душу

Сідальни після 3-ї пісні відсутні. А 4-та пісня вже 
передає моління про позбавлення вірних від 
«виливу … всіх новосплетенних єресей і оман 
схизматичних», шляхом розтрощення улесливих 
зубів відступників. Також в цій пісні знаходиться 
прохання про зміцнення сердець правителів 
церковних задля того, аби останні мали силу 
стверджувати Істинну віру. В проханні до Діви 
Марії розміщене моління про упокорення Її 
молитовним заступництвом тих, хто привносить 
до церковної огорожі відступницький 
розбещений розум. 

Проханням за ієрархію починається 5-та пісня, де 
читаємо: «Право правити слово Твоєї істини дай 

благодать ієрархам Твоїм, Христе Людинолюбче, 
і всім правителям Церкви Твоєї» і одразу після 
цього знову мольба про викорінення єресей 
і відступництва. Вже в наступному тропарі 
продовження цієї думки, де знаходиться моління 
про мирне існування Церкви. В третій канноній 
одиниці та Богородичному знову згадка за 
улесливих відступників, яких тут вже порівнюють 
не із вовками, а із левами. 

Оскільки в основу 6-ї пісні канону покладено 
перебування пророка Іони в просторах 
відкритого моря (Іон. 2:3-10), то в рамках традиції, 
святитель Петро Київський, порівнює нападки 
на Христову Церкву із затопленням Її морем, 
сповненим улесливої води. І знову, як алюзія на 
стан пророка Іони на кораблі, висловлюється 
прохання про позбавлення від цієї біди вірний 
люд через пробудження від сну. В подальших 
тропарях разом із Богородичним відступники 
порівнюються із злими лучниками, які полюють 
на вірних, котрі і без того перебувають у важких 
скорботах, але через здолання цих негараздів 
у церковному Тілі підноситься моління про 
збереження і Самої Церкви. 

”… в тропарях знаходимо 
образ душезгубного змія, який 
намагається заплямувати Церкву 
строкатою низкою лестощів

Кондак канону звернений до Христа Спасителя із 
проханням про спасіння від рабства, де присутнє 
моління про враження Хрестом ворогів, які чинять 
слугам Христовим зле. І саме таке знищення 
невірних показує, що за молитв Богородиці, всі 
мають прийти в пізнання того, настільки сильною 
та міцною є віра православних християн.

Порівняння Церкви і Христа, як Нареченої і 
Нареченого, читаємо у першому тропарі 7-ї 
пісні, де молимося за те, щоб Христос позбавив 
«Наречену Свою із рук законоприступних, які 
намагаються Її умертвити». Далі в тропарях 
знаходимо образ душезгубного змія, який 
намагається заплямувати Церкву строкатою 
низкою лестощів, але вірні не бажають цього, а 
тому прохають Христа подати їм мужнє терпіння 
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в напастях, задля отримання спасіння, щоб можна 
було завжди оспівувати Істинного Бога саме в 
Православній вірі. Богородичний повторює ті ж 
самі думки, що і попередні тропарі. 

У 8-й пісні присутній покаянний настрій, бо 
християни погоджуються з тим, що їм дуже важко 
задля певних життєвих благ не відступити від 
Православ’я, але, порівнюючи себе із потопаючим 
апостолом Петром, благають про спасіння. Далі 
присутнє повторне порівняння відступників із 
ричанням левів, але тут уже є вказівка не просто 
на тих, хто відпав, а конкретно вказується, що 
на той момент із Церквою боряться вже діти 
відступників, що є логічним для часу написання 
канону в кінці 30-х років XVII ст. Третій і четвертий 
тропарі 8-ї пісні вказують на Христа, як Архієрея 
Вічного, Котрий втілився, задля позбавлення 
роду людського від лестощів диявола. 

Завершенням канону є 9-та пісня, в якій 
стадо Христове називається немічним через 
збентеження хижих вовків, але саме через надію 
на Христа, як Главу Церкви, це стадо і спасається. 
Наступні тропарі повторюють подібну думку. 

”Діяльність святителя Петра 
Могили фокусувалася на збереженні 
Православної віри в наших землях. 
За його митрополитства була 

повернена із унії Софія Київська та 
збережена Києво-Печерська Лавра

Таким є твір видатного церковного діяча про 
примирення Христової Церкви. Твір, що вартий і 
зараз особливої уваги, коли Православну Церкву 
знову намагаються похитнути в її стійкості. 
Як відомо, діяльність святителя Петра Могили 
фокусувалася на збереженні Православної віри 
в наших землях. За його митрополитства була 
повернена із унії Софія Київська та збережена 
Києво-Печерська Лавра, була відкрита школа 
та ще більш активізувалася друкарська справа, 
почала упорядковуватися літургійна традиція 
Київської Церкви — все це є досягненням 
дійсно великого архієрея, життя якого певні 
історично-дослідницькі традиції можуть 
оцінювати по-різному, але в такому досить 
короткому огляді було показане переживання 
святого Митрополита Київського щодо долі саме 
Православної Церкви, про яку в 9-ій пісні канону 
він молить Христа словами: «Спасе, віру утверди, 
Церкву умири і від зваби відступництва скоро 
визволи, щоб Тебе, Єдину нам істинну Главу 
правовірно на віки величати». 

Петролюк  
Юрій Петрович, 

 
магістр богослов’я, 
завідувач канцелярії 
Полтавської 
місіонерської духовної 
семінарії УПЦ
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ЖИТ ТЯ ЦЕРКВИ

Сторінки з життя 
сучасної матушки

В се частіше ХХІ століття ставить перед 
жінкою ряд уже не нових, але ще досі 

революційних термінів: гендерна рівність, 
емансипація та фемінізм, ніби кидаючи виклик 
церкві та її сталим звичаям. 

Жінка посудина немічна (1 Петр.3;7), жінка 
створена помічницею чоловікові, друга після 
нього, повинна коритися йому, бо як всякому 
чоловіку голова  Господь,  так чоловік голова 
дружині (1 Кор.11;3), жінка  чиста та непорочна, 
сповнена чеснот, тиха, лагідна – так говорить 
нам Церква. Але стратегія розвитку нового часу 
говорить нам протилежне: що існує гендерна 
рівновага, жінка аж ніяк не друга після чоловіка, 
і чому б їй не бути першою та кращою від нього.

Де тут істина? Виходить церква не для сучасних 
жінок, і ставить перед ними постулати та правила, 
які не актуальні сьогодні? 

Тоді як же живуть сучасні вірянки, та зокрема 
дружини священників, які, в принципі, повинні 
бути взірцем. 

Отримавши благословення на написання цієї 
статті, перше що я зробила, це провела опитування 

в соцмережах серед жінок на актуальність цієї 
теми, зрозуміла що дійсно цікавить людей і 
запитала матінок з різних куточків України в чому 
вони бачать своє призначення в сім'ї та церкві 
та як жити матінці в сучасному світі. З’ясувалися 
дуже цікаві факти.

”Виходить церква не для сучасних 
жінок, і ставить перед ними 
постулати та правила які не 
актуальні сьогодні? 

Церкву, на жаль, більшість сучасних людей 
вважає застарілою, я б навіть сказала архаїчною, 
патріархальною структурою, яка не має нічого 
спільного з теперішнім життям та молодим 
поколінням. 

Чи згідна я з цим? Аж ніяк!

Бо інша частина моїх респондентів, матінки 
віком від 25-до 35 років, сучасні жінки, щасливі 
дружини і матері, успішні та реалізовані 
особистості які аж ніяк не вписуються в рамки 
музейних скам’янілостей чи архаїків. 

Чому ж тоді і де склалися такі стереотипи 
з приводу вигляду православної жінки та 
дружини священника, чому їх вважають 
скоріше не стандартом чи взірцем сучасної 
жінки, а виключенням з правил, їх спосіб життя 
характеризують  фразами – «там лише заборони», 
«це не для всіх», «сучасній жінці там не місце». 

Спробуємо з’ясувати.

З дитинства хористка молодіжного церковного 
хору, я ніколи не вважала церкву місцем якихось 
заборон чи постійних обмежень, а радше місцем 
усамітнення, душевного спокою, місцем де 
знаходиш відповіді на власні питання, місцем де 
й справді все діє в рамках установлених правил, 
але ці правила  - істини життя, котрі наповнюють 
його сенсом.

”…перше що мене здивувало… знайомі 
люди стали звертатися до мене на 
Ви
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приходити до храму, чи мені приносило 
дискомфорт перебування в храмі, покривання 
голови та носіння сукні, тому коли я зустріла свого 
майбутнього чоловіка, котрий був випускником 
семінарії, в принципі питання зміни мого 
зовнішнього вигляду не ставало. 

Коли я стала дружиною священника, перше що 
мене здивувало, це те що навіть давно і добре 
знайомі люди стали звертатися до мене на Ви. Це 
приносило мені великий дискомфорт, але разом з 
тим і велике розуміння власної, якби це не звучало, 
вагомості та відчутного впливу на мене сану мого 
чоловіка. Так, від тепер ти приклад, і якщо діло 
твого чоловіка це проповідь, то твоя справа бути 
прикладом тих істин, які виголошує  на проповіді 
твій чоловік. 

І знову протиріччя - ти сучасна жінка,  але тінь 
власного чоловіка, друга після нього, і уже повинна 
вписуватися в певний стандарт його професійної 
етики. Але чи, наприклад, дружина військового, 
політика, педагога, науковця, митця, громадського 
діяча, загалом будь-якої публічної  світської людини 
не має тих самих статусних обмежень. Звісно, так!

”…служіння - це не лише справа твого 
чоловіка, але й твоя

Я добре пам’ятаю моє перше знайомство перед 
хіротонією з єпископом Єфремом. Наш перший 
духовний батько, на самому початку розмови 
пожартував зі мною: "Відтепер, матінко, завжди 
повинні бути в хустці як в храмі, так і за його 
межами, і ніякої косметики". Сучасній жінці в хустці 
і без косметики?! - А мені не звикати! Я в храмі 
виросла. В розмові Владика рідко звертався до 
мене особисто, завжди перше питання лунало до 
чоловіка, але цікава річ, він завжди відслідковував 
мою реакцію. Згідна я, чи не згідна? Цікавився моєю 
думкою з того чи іншого питання?  Чи розумію я про 
що йде мова, коли питання стосувалися якихось 
моментів літургії, духовної освіти та загальної 
церковної обізнаності? 

Тут починаєш розуміти, що іспит почався і для тебе, 
а служіння це не лише справа твого чоловіка, але 
й твоя.  

І тут виявляється цікавий момент, що дає розуміння 
сталим церковним звичаям, що жінка, аж ніяк не 
друга після чоловіка, а його партнер і супутник, а це 
уже не суперечить питанням сучасних гендерних 
тенденцій. 

„Відтепер твій чоловік тобі не належить, він 
належить Богу і людям”, - цю фразу починаєш 
розуміти лише на парафії,  коли твій чоловік 
потрібен всім і одразу, в будь-який час, завжди в 
здоров’ї, в хорошому настрої, завжди на місці, коли 
твій  дім - не твій дім, а бібліотека, недільна школа, 
лекційна аудиторія і приймальня священника. Ну 
як тут без помічника? 

І знову бачиш свою роль: кожного зустрінь, кожному 
допоможи. Діти і недільна школа - це завжди 
більше заняття матінки, а діти люблять пригощатись 
солодощами та бавитись. От так і проводиш ночі за 
випіканням пирогів та організацією цікавих занять 
для недільної школи. Чим не реалізація для творчої 
жінки, дитячого психолога чи педагога?  

”…твій чоловік потрібен всім і одразу, 
в будь-який час, завжди в здоров’ї, в 
хорошому настрої, … твій  дім - не 
твій дім, а бібліотека, недільна школа, 
лекційна аудиторія і приймальня 
священника

Літургія і Всенічна - окрема тема, шок настає 
тоді, коли тобі, світському диригенту, приносять 
церковний календар, богослужбові вказівки, і 
мінеї (бувало 3 відразу) і ти з тремтячими руками 
починаєш у цьому всьому розбиратися та по 
доброму заздриш матінкам, котрі за освітою 
регенти чи богослови. Не раз після служби мені 
робили зауваження за помилки, але що поробиш 
- сідаєш і розбираєшся. Паламарі і псаломники 
теж хочуть читати на кліросі – мусиш і їм все 
розтлумачити. Так і вчишся, і навчаєш, відкриваєш 
в собі нові грані та можливості до саморозвитку і 
самовдосконалення. 

В храмі матінка є прикладом для парафіян, як 
перехреститися, коли вклонитися, куди яку записку 
подати, куди свічки поставити і багато іншого. 
Священник у вівтарі, а всі питання що виникають 
під час служби - всі до матінки. 
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Також важливу роль відіграє зовнішній вигляд 
дружини священика, адже як священнослужителі 
мають вимоги до богослужбової одежі так і жінки 
повинні дотримуватись певних вимог церковного 
устрою. Звісно, питання відповідності зовнішнього 
вигляду до професійної приналежності існує в 
будь-якій сфері діяльності. Але ж, погодьтеся,  як 
гармонійно, жіночно та красиво виглядає жінка в 
сукні. 

”…і вчишся, і навчаєш, відкриваєш 
в собі нові грані та можливості до 
саморозвитку та самовдосконалення

Але було б дивним, якби життя сім’ї священника 
обмежувалось би церковною огорожею та 
інтересами парафії. Зараз поширеним фактом 
є наявність у священника та матінки сторінок 
в соцмережах. І якщо сторінки священників 
переважно носять просвітницький та науково-
інформаційний характер: історії свят, новини 
єпархій, соціальні  проекти, то сторінка матінки 
це лайфстайл – щоденник. І якби до цього не 
ставилися, на мою думку це - цілком сучасний 
підхід. 

Поясню. 

Церква аж ніяк не відстає від сучасних тенденцій 
і от, новий тренд останніх років – це, так звані, 
«матушка блоги» та чати для спілкування. Важко 
повірити, але таке існує, і багато хто слідкує за 
сім’єю священника онлайн. Досліджуючи цю 

тему, я знайшла декілька десятків блогів дружин 
священників і це лише серед мого та чоловікового 
близького оточення. Дивно, скажете ви, адже 
ще декілька років назад соцмережі взагалі 
розцінювалися як щось шкідливе  для церковної 
людини, а зараз деякі богослови використовують 
їх як освітню платформу. 

Таке новомодне віяння, як онлайн  щоденник, 
стирає бар’єри між людьми показуючи, що сім’я 
священника - це такі ж люди, як інші, лише їх 
спосіб життя, вкладається в рамки установлених 
церквою правил. 

”…онлайн  щоденник стирає бар’єри 
між людьми показуючи, що сім’я 
священника - це такі ж люди, як 
інші

Велика кількість соціальних проектів проходить 
онлайн, через кооперацію жінок священників, 
які завдяки своїм блогам і їх читачам мають 
можливість втілити в життя одну з головних 
заповідей даних Богом - це турбота про ближнього.

Часто завдяки таким блогам жінки перестають 
боятися багатодітності, бо бачать, що життя сім’ї 
священника де четверо, п’ятеро, а іноді й більше 
дітей, це не так страшно, як здається на перший 
погляд, і матінка - не втомлена життям жінка, а ас з 
тайм-менеджменту, шеф-кухар, експерт з дитячої 
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особистість.  

”…мені казали, що я зовсім не схожа на 
відлюдькувату, асоціальну особу

Особисто знаю матінок, які займаються 
кондитерською та кухарською справою, і 
відкрили для багатьох поняття пісної, рослинної  
кухні та випічки, що дає можливість багатьом 
жінкам готувати для своєї сім’ї смачні страви та 
не боятися постів. Багато людей переборюють 
страх і йдуть співати в церковні хори, беруть 

участь в молодіжних церковних організаціях та 
клубах, бо наочно можуть бачити, що це відкриті 
спільноти, де кожному раді, і де ти можеш знайти 
друзів та розуміння, допомогу та підтримку, що 
тут  не повчають, а навчають. Будучи студенткою, я 
ніколи не соромилась розповідати, що беру участь 
в церковних молодіжних зібраннях, і коли мені 
казали, що я зовсім не схожа на відлюдькувату 
асоціальну особу, я з радістю запрошувала 
своїх друзів долучатися до наших проєктів та 
відкрито ділилася інформацією в соцмережах, 
не створюючи жодних бар’єрів та не розділяючи 
на чужих та своїх. Це ж і є основою віри – любов 
до ближнього, не осуд і повчання, а терпеливе 
відношення та власний приклад.

Матінка часто виступає в ролі прес-секретаря 
власного чоловіка, його служіння, втілює власні 
ідеї, демонструє, що віра і церковність - це не те, 
що залишається в межах церковного подвір’я, а те 
що є способом життя. 

  Сьогодні життя матушки можна описати 
як спробу адаптувати життя сучасної жінки, 
вписуючи його в коло церковних постулатів 
та інтересів. Також перед нею стоїть завдання: 
виховати дітей не у страху гріховності всього 
новомодного, треба пояснити як користуватися 
новими можливостями в розумних цілях, як 
виростити свідомих особистостей, що будуть не 
заручниками заборон, а скоріше - носіями істин. 
Власним прикладом показати як виглядати 
сучасно та стильно, не порушуючи сталі церковні 
традиції, та як організувати своє світське дозвілля, 
котре гармонійно доповнить духовне життя та 
впишеться в річний церковний цикл.

Марія Яцкович
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ІС ТОРІЇ З ЖИТ ТЯ

Милості ми отримуємо 
задарма

«Коли чоловік і дружина з'єднуються в шлюбі, 
вони не є образом чогось неживого або чогось 

земного, але образом самого Бога»  
 

Свят. Іоанн Златоуст

«Якщо Бог і посилає кому скорботи, то це для 
того, щоб очистити від гріхів і приготувати 

до вічного Царства Небесного» 

Преподобний Макарій Оптинський

У ся планета сьогодні потопає у викликах, 
труднощах та скорботах, спричинених 

пандемією COVID-19. Основні її риси – 
невідомість, неконтрольованість та смертельна 
небезпека, які стають каталізаторами 
нав’язливих страху, тривоги, хвилювання й 
поступово паралізують наше життя.

Впускаючи страх у своє серце, ми проявляємо 
недовіру до Бога та втрачаємо душевний мир, 
а це вважається гріхом. Більше того, з настанов 
і повчань святих отців знаємо, що лише гріхів і 
потрібно боятися.

У посланні апостола Іоанна зустрічаємо такі 
слова: «Страху немає в любові, але досконала 
любов проганяє страх геть, бо страх має муку. 
Хто ж боїться, той не досконалий в любові» (1 Ін 
4:18). Відтак зародження в наших душах страху 
є ознакою та умовою внутрішньої несвободи та 
недосконалості.

”Впускаючи страх у своє серце, ми 
проявляємо недовіру до Бога та 
втрачаємо душевний мир

Співвідносячи свою поведінку з цими словами, 
я мимоволі думаю, що шлях до справжнього 
духовного християнського життя мною ще 
навіть не розпочато. Бо питання боязливості, 
неспокою, тривоги неодноразово набувають 
надто гострого та болючого характеру. Я можу 
знайти привід для хвилювання де і коли 
завгодно, у будь-яких сферах буття.  Водночас 
озираючись назад, усвідомлюю, що більшість цих 
страхів так і не справдилися. Втім, дозволивши 
їм увійти, встигаю добряче нашкодити своїй 
душі, віддаливши себе від Христа. У такому 
кризовому стані головне не давати розвиватися 
цим відчуттям, не допустити їх гіперболізації 
та нав’язливості, а за ними – появи ще більш 
небезпечних, як ми знаємо, смертних грів: 
зневіри та відчаю. Яким чином ми можемо 
себе застерегти? Лише звернувшись до нашого 
милосердного Бога. 

Адже Господня Любов сильніша за все, що є 
в цьому світі. Вона сильніша за страх, сумнів, 
падіння… Господня Любов сильніша навіть за 
смерть. Варто тільки щиро до Нього звернутись. 
Коли встановлюється безпосередній 
молитовний зв'язок з живим Богом, страх та 
занепокоєння відступають. Ми вже знаємо, що 
не самі зі своїми проблемами, адже поруч – 
Господь. І чим більше ми здобуваємо досвід 
Богоспілкування, тим виразніше починаємо 
відчувати Божу руку, Його присутність в нашому 
житті. 

”Коли встановлюється безпосередній 
молитовний зв'язок з живим 
Богом, страх та занепокоєння 
відступають

Крім молитовного зв'язку з Богом, надії на Його 
допомогу та захист, занепокоєння лікується 
також зміцненням віри в Промисел Божий і 
покорою Його святій волі. Віруюча людина знає: 
що б не зробив Господь, все на краще. Все, що 
посилається, для чогось нам потрібно. Це або дар 
Божий, або Його урок для нас. Придивившись 
уважніше до подій у своєму житті, кожен зможе 
побачити безліч цьому підтверджень.
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У той же час ніхто не стане заперечувати, що 
частина наших побоювань справджується. І 
часто це починається з «одного телефонного 
дзвінка». 

Так сталося і того дня, коли тітка зателефонувала 
та моторошним голосом повідомила, що тата 
з серцевим нападом забрала швидка. Після 
короткої розмови з мамою та усвідомлення 
всього трагізму ситуації, тисячі молотків 
затарабанили в моїй голові, а уява почала 
малювати найстрахітливіші картини 
найближчого майбутнього нашої сім’ї.

Проблеми з серцем у тата почалися 
пів року назад. До того у нього не було 
особливих хронічних захворювань. Його 
день розпочинався о 4-ій або 5-ій ранку та 
був наповнений максимальною фізичною 
активністю. Про відпочинок майже не йшлося. 
Як правило все зводилося лише до «роботи». 

Працелюбність – властивість, якою тато був 
наділений найбільш щедро. Але ж все має 
бути в міру. Бо вдаючись до крайнощів, ми 
й не зауважуємо, як швидко наші чесноти 
починають перетворюватися на пристрасті. 

Отже, життя закрутило так, що домінантне 
становище зайняла «робота». І це, як не 
дивно, понесло за собою появу багатьох інших 
неприємних звичок та прикрих наслідків. 
Стосунки в сім’ї також все частіше ставали 
складними й напруженими.

Серце стискалося від тривоги за фізичний 
та духовний стан моїх рідних. Я старалася 
молитися за батьків і це давало відчуття 
контролю ситуації. 

Звістка про серцевий напад у тата лезом 
пройшла крізь мене: «Молитися! Треба 
молитися, не підпускаючи жодних сторонніх 
думок! Це допоможе, я знаю!» 



18

Починаю читати 90-псалом: 

«Хто живе під охороною Всевишнього, той під 
покровом Бога Небесного оселиться.

Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист 
мій, Бог мій, і я уповаю на Тебе».

Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної.

Плечима Своїми Він захистить тебе, і під тінню 
крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною 
тобі буде правда Його.

Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить 
удень.

Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти 
духа зла опівдні.

Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч 
тебе, але до тебе не наблизиться.

Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту 
над беззаконними бачити.

Бо ти сказав: «Господь — надія моя», і Всевишнього 
ти обрав за оборонця собі.

Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не 
наблизиться до оселі твоєї.

Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб охороняли 
тебе на всіх путях твоїх.

На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не 
спіткнулася об камінь.

На гаспида й василиска ти наступатимеш і 
потопчеш лева й змія.

Бо каже Господь: «За те, що він поклав надію на 
Мене, Я визволю його і захищу його, бо він знає 
ім’я Моє.

Буде кликати Мене, Я почую його; буду з ним у 
скорботі, визволю його і прославлю його.

Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння 
Моє».

Спочатку я примушувала себе зосереджуватись 
лише на словах Псалма. А далі молитва ніби 
сама собою почала  лунати всередині мене. В той 
час «швидка» з татом та мамою мчала довгим 
вибоїстим шляхом до районної лікарні. Пізніше 
мама розповість, що в дорозі також читала саме 
цей Псалом.

Я почувалася безбарвною пилинкою в цьому світі 
… Брили самовпевненості, зарозумілості, егоїзму 
розбилися об відчуття власної безпомічності.

Вони встигли. Дивлячись на татову кардіограму, 
яку зробили ще в швидкій, лікарі не могли 
приховати свого величезного здивування: «Це 
диво, що пацієнт вижив».

Встановлений діагноз був розміром на 
пів аркуша, а слова, які його описували, не 
додавали ні краплі оптимізму. Хоча тато вже 
перебував під наглядом медиків, стан його 
серця залишався критичним. Без штучної 
стимуляції воно не зможе функціонувати. Ні в 
якому разі не можна було допустити повторення 
нападу, бо це – пряма загроза життю. Потрібно 
терміново встановлювати кардіостимулятор-
дефібрилятор, вартість якого була для нас 
захмарною. 

Я почувалася безбарвною пилинкою в цьому 
світі. Нічого не значущою. Всі знання, вміння, 
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ти нічого не можеш. Сам ти – ніщо. Брили 
самовпевненості, зарозумілості, егоїзму 
розбилися об відчуття власної безпомічності.

Таким був мудрий промисел Господа. Щоб 
через усвідомлення цієї немочі ми повірили у 
Його всемогутність. І в те, що Він поруч. Що Він 
веде нас по морю випробувань. Цей шлях буде 
довгим та складним. Але від нас зараз потрібно 
лише одне – не піддатися сумніву.

«Коли Бог побачить, що ти з усією чистотою серця 
уповаєш на Нього більш, ніж на себе самого ... 
тоді не відома раніше сила оселиться в тобі. І ти 
відчуєш усіма почуттями могутність Того, Хто з 
тобою поряд» - говорить нам преподобний Ісаак 
Сирин. 

Думаю, так сталося тоді і з нашою сім’єю. 
Простіть мене, якщо такі висновки виглядають 
надто зухвалими. Але ж неможливо по-іншому 
пояснити ланцюг дивовижних подій, які почали 
з нами відбуватися.

Швидке, безпечне транспортування до обласної 
лікарні, а пізніше і до Національного інституту 
серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова в 
столиці. Струмок надзвичайних знайомих та 
незнайомих, близьких та далеких нам людей, 
які допомагали всіма можливими способами. 
Завдяки цим Людям ми за кілька днів зібрали 
величезну суму коштів, потрапили до одного з 
найкращих в Україні кардіохірургів та провели 
всі необхідні найсучасніші процедури. Увесь 
цей час, слава Богу, тато тримався і на кінець 
тижня загроза життю минула. Операція пройшла 
успішно. Ще за тиждень тато повернувся додому, 
до своєї сім’ї.

”Коли Бог побачить, що ти з усією 
чистотою серця уповаєш на 
Нього… тоді не відома раніше сила 
оселиться в тобі

Преп. Ісак Сирин

Ми ніколи повністю не зможемо осягнути глибину 
тієї милості, яку проявив до нас Господь. Милості, 
яку ми отримали даром. Не зможемо осягнути, як 
міцно тримав Він нас за руку. Як поклав нас на 
Свої плечі, коли вже не залишилось сил, щоб іти. 
Як подарував ще один безцінний шанс на життя. 
Таке життя, яке веде до спасіння.

Світ набув нових відтінків. Ми почали менше 
думати про довгострокові плани і більше цінувати 
кожну мить; менше хвилюватися і більше радіти; 
менше дратуватись і більше розуміти, старатись 
проявляти терпіння, щодня говорити, як сильно 
ми один одного любимо. Та найголовніше, ми 
почали, не побоюсь цього слова, більше ходити 
перед Богом. Вчитися довіряти Йому. І дякувати. 
Дякувати за все.

Через три роки після описаних подій тата не 
оминуло ще одне смертельно небезпечне 
захворювання – COVID-19. Знову несила 
було уявити, чим це нове випробування може 
закінчитися. Втім, коли все найважче було позаду, 
лікарі вдруге назвали татове одужання дивом. 
Для нас це також було неосяжним дивом.

За кілька днів після повернення з лікарні, я 
випадково почула, як з татової кімнати долинає 
молитва. Мій тато вголос промовляв слова 
молитви… І його молитва була настільки живою 
та щирою, що з’явилося відчуття сорому за те, 
що підслуховую цю розмову з Богом, якої мені 
потрібно ще довго-довго вчитися…

У всьому покластися на волю Божу. Повірити у 
Його невичерпну любов та безмежну турботу. 
Відчути, що ми не залишилися наодинці зі своїми 
бідами, що Господь поруч, Він несе нас на руках. 
У всьому, що трапляється, побачити мудрий 
промисел нашого Творця. Тільки так, з довірою 
та надією на Бога, ми зможемо пройти цей шлях 
випробувань, не нашкодивши своїй душі, а іноді 
й отримати духовні плоди за вияв мужності та 
терпіння.

Юлія Тарасюк,  
Волонтерка, 

громадський діяч
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С ЛОВО ПРАВОС ЛАВНОЇ МОЛОДІ 

Пам'ять про любов

П ам’ять — дивна штука. Як саме 
мозок запам’ятовує те, що є для нас 

важливим? Скільки днів і переживань уже 
стерлось з нашої пам‘яті безповоротно, але 
щось лишається, і лишається з нами надовго.

Залита лимонно-жовтим світлом кімната. З 
правого боку старий стіл з двома огрядними 
алое. Голуба фарба ледь осипається, коли, 
відгорнувши білу скатертину, витягуєш 
шурхітливу шухлядку. Раніше там завжди можна 
було знайти невеличкі сухарики — шматочки 
дбайливо нарізаної і висушеної проскури та 
кілька тоненьких свічок. Я довго думала, що 
проскура буває лише такою, у формі маленьких 
висушених сухариків, аж доки не прийшла до 
церкви вже у дорослому віці. Ще з того часу 
я запам’ятала, що немає нічого смачнішого 
тих маленьких сухариків з дідової шухляди, 

восково-дерев’яний запах якої я продовжую 
пам’ятати і дотепер.

”Незважаючи на радянські часи, мої 
бабуся і дідусь зберегли православну 
віру

Пам’ятаю як одного разу бабуся взяла мене 
на службу до церкви. Мама зав’язала мені білі 
бантики і 5-тирічна я, мама і бабуся, разом 

пішли до старої дерев’яної церкви, що височіє на 
пагорбі над рікою. У храмі було душно, людно і 
пахло паленим ладаном. Чомусь не можна було 
сидіти, не можна було бавитись, і не можна було 
навіть тихо мугикати собі щось під ніс. Пам’ятаю 
як мама, стомившись мене поправляти і тишити, 
вивела прогулятися подвір’ям, але і там було не 
легше. Ось нарешті вийшла бабуся і сказала, що 
пора. Мене повели назад до церкви. Поблизу 
амвону я вирішила, що нарешті можна всістися, 
але ні, тому повиснула на металевій хвіртці. 
Ось священник у червоному облаченні нарешті 
вийшов з Чашею і став зовсім поряд… Що було 
далі я чомусь не запам’ятала. Скоріш за все я 
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вдавати ангела і знову стати дитиною. Чомусь 
пам’ять вирішила зберегти тягуче очікування і 
оповити таємницею диво, що зараз так хотілось 
би пригадати у деталях. 

Незважаючи на радянські часи, мої бабуся і 
дідусь зберегли православну віру, хоча і не 
звикли про неї багато розповідати. У правому 
куті кімнат дому бабусі і дідуся завжди висіли 
ікони — Пресвята Богородиця з дитятком, 
тубротливо огорнена вишитими рушниками. 
Це були ще чорно-білі фотографії ікон, 
розмальовані вручну, і оправлені у сріблясту 
раму з фольги і висушених квітів. Пам’ятаю,  
як бабуся і дідусь, кожен біля своєї іконки, 
зранку і ввечері читали: «Отче наш, іже-єсі-
на-нєбесєх…». Мало зрозумілі мені тоді слова, 
проте такі важливі.  

Моя ж бабуся закінчила лише перший клас школи 
до того, як почалася війна. Проте мені пощастило: 
її особистий приклад виховав мене краще будь-
яких слів. Стриманість і порядність, простий 
сільський побут, де усе, від лави і до подушки, 
зроблене руками — стали тим фоном, що зробило 
моє дитинство щасливим, а ґрунт душі плідним, на 
якому пізніше змогла вирости віра. 

”У підлітковому віці мені здавалось, 
що відповідь на питання про смисл 
життя проста — це саморозвиток

Повертаючись назад коридорами пам’яті, 
помічаєш як багато праці інших людей вкладено 
у тебе, у твоє дитинство, у розвиток твоїх талантів 
і здібностей, які ти звик приписувати лише 
собі. У підлітковому віці мені здавалось, що 
відповідь на питання про смисл життя проста 
— це саморозвиток. Мені здавалось, що розумні 
книги і складне мистецво навчать мене розуму, 
навчать як слід жити, покажуть яким є світ. Але 
час ішов, а розуму все не прибувало. Натомість 
росла лише туга. Туга за домом. За відчуттям 
розуміння і прийняття. За миром, якого не було.

Пригадую, у спілкуванні з бабусею мені часто 
не вистачало слів. Слова. Я так полюбила слова, 
що навіть втрапила на філологічний факультет. 

Я будувала свій дім зі слів. Спочатку казками, які 
мені на ніч читав тато, книгами, і згодом, коли 
чужих текстів ставало замало, починала писати 
сама. Сама для себе і про себе. Оповідання-
світи, маленькі реальності, куди можна було 
втікати як додому. У вигадану пам’ять про себе, 
туди, де мене могли б зрозуміти, у спілкування, 
якого не було. 

”«…кожен християнин має свій 
особливий відбиток пасхальної 
радості, що збергігається у 
пам’яті»

Я часто любила вигадувати те, чого не було: 
спогади, яких не було, кохання, якого не 
було, дружби, якої не було… Коли намагаюсь 
підібратися у пам’яті до того часу, коли я свідомо 
прийшла до віри, то не можу оминути те море 
туги, у якому так легко потонути. 

Темна зимова ніч. Ми з мамою удвох приїхали 
автобусом до села, дідусь зустрів нас на 
велосипеді. В ту ніч я забула в автобусі улюблену 
червону сумочку з ляльками, яку мені подарувала 
хресна. Заплакана я, мама, дідусь і велосипед 
йшли темною, холодною дорогою. Ліхтарями 
рідко освітлюють дорогу в селі, тому обриси 
будинків обабіч дороги можна було вгадати 
лише по червоному і жовтаво-рожевому світлу 
крихітних вікон. І у тих крихітних вікнах мені 
чомусь видалось стільки тепла, затишку чужого 
життя, чужих спогадів і надій, що хотілось 
зупинитись перед кожним і побути поряд. На 
мить уявити ніби там, за фіранками, це і твій дім, 
твоє життя. Але ми йшли не зупиняючись далі, у 
темноті намацуючи ногами асфальт.
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вона приходить до церкви? Якими були мої 
очікування, коли після закінчення університету 
я відчула гостру потребу Бога? Складно сказати. 
Проте одне я пам’ятаю добре: мені необхідна 
була опора. Така твердиня, яка не провалюється 
від зміни настроїв і переконань. Щось, на чому 
можна стати, іти, будувати не вигаданий, а 
справжній дім. А справжній дім завжди будується 
разом. У спілкуванні з іншими людьми, у радості 
прийняття навіть без розуміння, у безумовній 
підтримці навіть без прохань.

”««…існує лише один спосіб зберегти 
себе, свою особистість — шукати 
шляхів наближення до Бога, який і є 
Любов»

Уже 6 років я маю свій дім. Я зустріла Сергія, 
мого чоловіка, на Стрітення. І мій перший 

Великий піст ми пройшли разом. Для мене це 
був майже такий катехізаторський Великий 
піст як в старовину для оглашенних, які 
хотіли хреститись. З тією лишень різницею, 
що мене хрестили в дитинстві. Пам’ятаю свою 
першу сповідь у Вербну неділю, напередодні 
Страсної седмиці. У Георгіївському храмі, що 
на вулиці Короленка, була сила силенна людей, 
священники приймали сповідь навіть під 
храмом. І ось перша у житті сповідь, і перша у 
житті епітимія. Ще через тиждень друге у житті 
Причастя. 

Це була перша у житті справжня пасхальна 
радість. Особливий час Світлого Христового 

Воскресіння, яке я тоді вперше зустріла з 
Христом. Певно кожен християнин має свій 
особливий відбиток пасхальної радості, що 
збергігається у пам’яті. І кожна пережита Пасха 
робить його лише об’ємнішим і глибшим, додає 
до нього нових штрихів, робить його яскравішим. 
І варто лише сказати «Пасха», «Воскресіння 
день, просвітімось, люди, Пасха, Господня 
Пасха…», , «Христос воскрес із мертвих, смертю 
смерть подолав…», як уже не просто говориш, 
а підспівуєш. Пам’ять малює нічну літургію, 
пасхальні кошики і щедру благодать. 

Благодать? Але як відтворити у пам’яті 
благодать? Хіба можна запам’ятати те, що 
неможливо описати словами? Але пасхальна 
благодать запам’ятовується! Вона ллється через 
край, і виливається на всіх, на всю землю: 
«Воскресіння день, і просвітімось торжеством, 
і один одного обіймімо. Промовмо: браття — і 
тим, що ненавидять нас, простім все, заради 
воскресіння, і так взиваймо: Христос воскрес 
із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в 
гробах, життя дарував» 

Пам’ять. Якби ж можна було вибрати, що 
пам’ятати, про що думати і чого прагнути раз і 
назавжди. Але людська пам’ять не точна, не вічна, 
і залежить від багатьох факторів. Її постійно 
потрібно поновлювати і підтримувати. І те, ким 
ти пам’ятаєш себе зараз, зовсім не означає, що 
ти таким був завжди, що ти і далі будеш таким, 
яким ти знаєш себе зараз. Насправді дуже 
легко втратити себе, забути те, ким ти був, і ким, 
відчуваєш, ти повинен був стати. Людська пам’ять 
не є досконалою, щось у ній лишається, щось 
зникає за невідомим принципом. Але завжди 
залишається одне – пам’ять про любов. І якщо 
при дивитися  до неї ближче, то можна помітити, 
що саме вона творить пам’ять, по-справжньому 
навчає і виховує. Здається існує лише один 
спосіб зберегти себе, свою особистість — шукати 
шляхів наближення до Бога, який і є Любов.

   

Марія Гапій, 

магістр театрознавства 

ЛНУ ім. Івана Франка
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МОЛОДЬ - ПРО СУЧАСНІС ТЬ

Мова сленгу – ознака 
розвитку чи результат 

деградації

Щ астя, як відомо,  пізнається в порівнянні. 
Щоб зрозуміти цінність мови, треба 

уявити її відсутність. Як би виглядало наше життя 
без слів? Якими способами можна було б заявити 
про свої бажання, ідеї, почуття? Відповіді на ці 
питання дають люди, які не мають дару мовлення. 
Вони не можуть передати інформацію по телефону. 
Не мають змоги поділитись почуттями через слова. 
Вони навіть не можуть в транспорті попросити про 
зупинку. Для таких людей створена мова жестів, 
спілкування якою приносить неабиякі труднощі 
для комунікації. 

Отож зараз, коли ми задумались над цінністю 
мови, давайте з’ясуємо початковий задум про 
неї Творця. У тексті Святого Письма є такі слова: 
«За кожне пусте слово, яке скажуть люди, – 
дадуть відповідь судного дня за нього» (Мф. 
12:36). Як бачимо, Святе Євангеліє наголошує 
на цінності кожного слова. Святі Отці також 
висловлюються категорично в цьому питанні. 
Наприклад, святитель Феофан Затворник з 
цього приводу пише: «Пам’ятай, що ти, говорячи, 
народжуєш слово, ти вимовив слово, і воно 
ніколи не помре, але буде жити до Страшного 
Суду. Воно стане з тобою на Страшному Суді і 
буде за тебе чи проти тебе». Таке застереження 
мабуть нікого не залишить байдужим. Воно 
змушує нас проаналізувати власні слова, думки 
та характер їх висловлювання. 

Але, як часто буває, людина схильна багато 
речей обходити стороною. Вважаючи, що вони 
не заслуговують уваги. 

Всі ми вже звикли до мовного сленгу. Він здається 
«крутим». Це є «родзинкою» теперішнього часу. 
І ми, як практикуючі християни, вважаємо її 
лише варіантом або стилем висловлювання. Та 
чи так це насправді?



24 Свята Церква вчить, що основою для 
християнина є здобуття благодаті Святого 
Духа. Із повчань Святих Отців ми дізнаємося 
про шляхи, якими можна здобувати благодать. 
Це церковні таїнства, молитва, пости, справи 
милосердя і т.п. Вони дають нам відчуття миру 
та єднання з Богом. Проте, наша ціль полягає 

не тільки у здобутті цієї благодаті. Не менш 
важливим є її збереження. Людина, яка не 
турбується про збереження цього дару, подібна 
до того, хто черпає воду ситом. Це даремна 
праця, що створює лише ілюзію духовності. 

Як же можна втратити благодать?

В цьому плані наше серце подібне до кімнати 
з теплим повітрям. Якщо відкрити вікна або 
двері, то тепло вийде. Відповідно, як тільки у 
нас з’явиться прогалина в серці, через неї ми 
втрачаємо мир. На його місце приходить гріх. 
За вченням Святих Отців «дверима», через які 
виходить благодать, є наші уста. Саме через 
багатослів’я ми перестаємо бути стриманими та 
уважними і позбавляємось цього великого дару. 

Ведучи мову про сленг, ми повинні розуміти що 
він якраз і є тими «вікнами» та «дверима» через 
які втрачається благодать. Людина, особливо 
молода, використовує його з таких міркувань: 
треба бути «крутим». Потрібно «прикрашати» 
мову «сильними» словами. Однак, в цей момент 
ми не помічаємо, як у душу закрадається 
марнославство. Ціллю стає – не впасти в очах 
інших. Бути на висоті. Несвідомо закрадається 
відчуття самовдоволення, яке споріднене 
гордості. 

Мовна розкутість. Саме ця ознака характеризує 
того, хто використовує сленг. Бо «чим серце 
наповнене, те говорять уста його» (Лк. 6:45). 
Така людина не задумується над словами. Вони 
ллються безперешкодно. Стає важко зупинитись 
та контролювати їх зміст. Це призводить до ще 
більшого відчуття вільності. З цього приводу 
Святі Отці зауважують, що будь-який прояв 
розкутої поведінки є початком блуду. Той, хто 
дозволив собі щось менше, згодом не зупиниться 
і перед більшим. 

В духовному житті є багато речей, які на перший 
погляд здаються незначними. Однак ми повинні 
розуміти, що духовність якраз і починається з 
дрібниць. Хто уважний до малих речей, той 
обов’язково помітить і великі. Натомість людина, 
яка не помічає маленьких деталей, навряд чи 
сможе зауважити більші. Це підтверджують 
слова Спасителя: «Хто вірний в найменшому, – і 
в великому вірний» (Лк. 16:10).

Розсудливість… Великий дар. Його прагнули 
отримати всі святі. На жаль нам не доводиться 
говорити про нього. Проте є інший вказівник 
– совість. Це неабиякий орієнтир та навіть 
«духівник» на шляху до Бога. Хоча часто ми 
схильні заглушувати її голос. Чинити по своєму. 
Для того, щоб «розбудити» власну совість, давайте 
задумаємось над такими речами: якби Христос 
прийшов на землю, чи Він би використовував 
сленг? Як би виглядали проповіді священників 
та молитви в цьому стилі? Ці та інші питання 
змушують задуматись над сучасною модою. 
Зрозуміти чиїм надбанням вона є. Враховуючи той 
факт, що цінності сучасного світу часто суперечать 
Святому Письму, спробуємо поміркувати: чи 
легко одною ногою стояти у розбещеному світі, 
а іншою - в храмі Божому? Адже людина, яка 
говорить сленгом, однією частиною свого єства 
намагається з’єднатися зі світом. А іншою – з 
Богом. Та ми знаємо, що «ніхто не може двом 
господарям служити» (Мф 6:24). І «дружба зі 
світом є ворожнечею супроти Бога» (Як. 4:4).

 
Василій Молнар
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ЖИТ ТЯ МА ЛОВІДОМИХ  

СВЯТИХ ПРАВОС ЛАВ’Я

Преподобний Никифор 
Прокаженний

О  стрів Крит, що дав безліч святих, у 
1890-му році процвів новим чадом 

Церкви, святим Никифором, який народився 
в селі Сірікарі, та в миру носив ім'я Микола 
Тзанакакіс.

Дитячі роки 
Батьки святого, Микола та Глікерія, були 
побожними та простими людьми, але в ранньому 
віці він позбувся і обіймів матері, і ласки батька, 
пізнавши багато скорботи та гіркоту сирітства. 
Його виростив дідусь Іван (Яніс) Тзанакакіс.

У віці тринадцяти років він покинув будинок, 
розлучившись із теплом домашнього вогнища, 
улюбленими братами, сестрами та друзями, разом 
з якими він ріс та грався. На жаль, він до них вже 
не повернувся і ніколи їх більше не бачив. Дідусь 
привіз онука в Ханью і залишив в перукарні, щоб 
він підробляв та водночас опановував ремесло. 
Це була, звичайно, не найкраща доля — доля 
самотнього сільського хлопчика у великому місті. 
Але він виявився настільки тямущим, чарівним, 
товариським, що всі полюбили його. Саме в цей 
період у його життя увійшла важка скорбота 
та гіркота страждань: на шкірі з'явилися перші 
ознаки прокази. 

Це був знак майбутнього хреста, відбиток 
мучеництва.

З плином часу хвороба прогресувала, симптомів 
ставало все більше.

Виявивши ознаки хвороби, юний 
Микола перелякався і зніяковів. Раптово 
тринадцятирічний підліток розпрощався з 
дитинством, його радощами та сміхом. Він 
розпізнав симптоми хвороби, тому що в ті часи 
про них розповідали шкільні лікарі. Також йому 
були відомі подальші кроки зі сторони влади: 

вигнання та ізоляція на острові Спіналонга, на 
якому знаходився відомий лепрозорій. 

У шістнадцять років, коли ознаки хвороби 
поступово ставали все більш явними, щоб 
уникнути поховання живцем на острові 
Спіналонга, Микола  таємно втік на якомусь 
кораблі до Єгипту і прибув в Олександрію.

Після прибуття в Єгипет, всеблагий Бог просвітив 
Миколу відкрити своє горе одному з архієреїв. Той 
заспокоїв Миколу, підтримав, оточив турботою 
та розумінням. Цей благословенний чоловік 
зрозумів, що має справу з душею хоч і хворої 
людини, але святої та чистої, незвичайної, не від 
світу цього, ознаменованої благодаттю Святого 
Духа. Тому він негайно зв'язався з відомим 
старцем Анфімом Вагіаносом, якого давно знав, 
і який в той час проходив священицьке служіння 
в лепрозорії Хіоса. Коротко описав Миколу 
та його недугу, його характер та роки життя в 
Олександрії. Преподобний Анфім відповів, щоб 
Миколу негайно надіслали на Хіос. Так і сталося.

                                        

Прокажений на острові Хіос

Після виснажливої подорожі він досяг містечка 
на турецькому березі навпроти Хіоса. Там юнак 
зійшов, і преподобний Анфім сам зустрів його. 
Після короткого знайомства вони взяли невелике 
суденце, пропливли вузьку затоку — і причалили на 
острів Хіос. Там Миколі належало прожити більшу 
частину життя — духовні, кращі сорок три роки.

У цьому благословенному місці для Миколи 
почався новий період добродіяння. Протягом 
двох років старець випробовував його зрілість 
і готовність до святої та Ангельської схими, 
а потім — постриг в ченці з ім'ям Никифор. 
Наступні п'ятнадцять років він лишав нового 
ченця біля себе, не зводячи з нього невсипущого 
батьківського погляду. Давав поради, наставляв, 
навчав вистоювати в духовних битвах через 
чування, пости та молитви. Святий бачив, що 
має справу з землею доброю та родючою і сіяв 
туди духовне насіння, допомагав в боротьбі з 
пристрастями, помислами та демонами, щоби 
досягти високих чеснот.

Нове життя отця Никифора принесло один великий 
та добрий плід: хвороба та все, з нею пов'язане, 
відійшла на другий план. Але, звичайно, вона давала 
про себе знати, тому що, на жаль, вразивши бік, 
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вона поширювалася все далі, прогресувала, і через 
брак потрібних ліків, спотворила багато плоті на 
своєму шляху. Але тепер в житті побожного ченця 
на першому місці стояла любов до завоювання 
вищих духовних вершин.

Преподобний Анфім володів глибокою мудрістю. 
Ось одне з його повчань: «Мовчання! Мовчання 
прекрасне, мовчання не кається, бо говорив один 
старець: «коли я говорив, я каявся часто, коли ж 
дотримувався мовчання — ніколи». Мовчання 
безтурботне, і хто тримається за нього, перебуває 
мирним та блаженним. Не похвалив Христос ані 
багатослівних, ані дратівливих, ані бентежних 
— але похвалив тих, хто творить мир, лагідних 
та слухняних. Хто має чесноту, той проявить її. 
Його послух, терпіння, лагідність, довготерпіння, 
стриманість стануть явними серед інших. Якщо є 
у когось плоди Святого Духа, вони проявляться».

Саме в цей час преподобний Никифор здобував 
духовну силу. Його послух святому духівникові 
був безумовним, справжнім, досконалим. Він 
навіть воду пив за благословенням. Трапеза 
була суворо чернечою, без м’яса, щопонеділка, 
щосереди та щоп’ятниці, а також кожної Великої 
Чотиридесятниці — і без олії, попри те, що він 
жив у лікарні й приймав чимало  ліків. 

Щовечора отець Никифор бив у било храму 
Святого Лазаря, збираючи хворих, і читав 
повечір’я з акафістом Пресвятій Богородиці.

У хатинках лікарні розміщалося двоє-троє людей. 
Але отець Никифор жив один, як монах, і молився 
вночі, без кінця звершуючи земні поклони доти, 
поки хвороба не спотворила його руки та ноги. 
Він ніколи ні з ким не сперечався. Вранці, за 
допомогою однієї хворої монахині, здійснював 
утреню. Щонеділі і щосвята виконував обов’язки 
півчого та уставника. Блаженний митрополит 
Хоісський Пантелеймон Фостініс, який 
неодноразово чув його спів, говорив:  «Цей  
монах  співає,  немов  Ангел».

Сліпота завдавала отцю Никифору численних 
клопотів у повсякденному житті. Проте вона ж 
і оживила в ньому щось високе та прекрасне: 
у нього відкрились духовні очі. Ті очі, якими 
дивляться Ангели, і якими дивиться Бог, як сказав 
преподобний Антоній Великий. Пам’ять у нього 
була виняткова: він знав багато тропарів і читав 
Апостол напам’ять. 

Останні  роки  в  Афінах

1957-ого року Хіосський лепрозорій закрився, а 
хворих, і отця Никифора в тому числі, відіслали 
в Афіни до клініки святої Варвари, де боролись 

На фото: преподобний Никифор відразу після постригу (стоїть), 

преподобний Анфім (сидить) та пацієнти лепрозорі
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з лепрою. В той час там жив хворий монах отець 
Софроній Сарідакіс (майбутній отець Євменій). У 
листі до нього, що привіз йому отець Никифор, 
святий Анфім Хіосський написав: «Прийми той 
скарб, що посилає тобі Богородиця, від якого 
отримаєш велику користь у житті своїм. Хоч він і 
малосхимник, разом з тим — цілковитий монах. І 
ти станеш цілковитим монахом, якщо послужиш 
йому до кінця днів своїх».

Отже, отець Євменій, як уже було зазначено, 
всіляко служив преподобному Никифорові:  
прибирав, готував їжу, годував його, одягав. 
Часом взуття, яке носив святий, завдавало болю, 
бо зруйновані хворобою стопи стали надто 
чутливими. Він говорив тоді: «Мені боляче, 
чадо». А отець Євменій тут  же падав  до  його  
ніг  і  просив  прощення. Пошана, любов та 
благоговіння отця Євменія перед своїм старцем 
стало во язиціх та  прикладом  для  багатьох. 

Сам преподобний отець Никифор ніколи нічого 
не вимагав попри свою фізичну неміч. Риси його 
характеру були протилежні рисам тих, хто стає 
примхливим і вибагливим у цій же хворобі, та 
виправдовується нею.

Всі бачили в ньому лише смирення, лагідність, 
послух, відмову від усяких претензій. Він 

невпинно молився та з радістю терпів всі свої 
життєві труднощі. За таке терпіння Бог дав 
йому численні благодатні дари,  один  з  яких  — 
здатність розрадити стражденного.   

Сюди приходило багато народу, і це були 
безхатьки, безвісні, виснажені нудьгою, болем, 
утисками, зневірені. Усі ці нещасні, починаючи 
навідувати старця,  поруч  з  ним  знаходили  
спокій  та  полегшення. Хворі з клініки знаходили 
поряд зі святим молитовне клопотання, 
батьківську любов та турботу. Вони сподівалися, 
що він житиме серед них довше.

Маленька бідна комірчина щодня ставала місцем 
паломництва, справжньою  духовною  купальнею 
Силоамською. 

Один із відвідувачів писав: «Хворі завжди 
знаходили коло нього тихе світло, а здорові 
після його відвідин отримували здоров’я душі, 
зміцнення духовного  світу».

Головними рисами отця Никифора були 
уважність, небагатослів’я та безупинна молитва 
подумки. Безупинній молитві навчив його 
духовний отець, святий Анфим, якого, своєю 
чергою, навчав преподобний Пахомій Хіосський, 
духовний отець святителя Нектарія Егинського. 

На фото: преподобний Никифор (зліва) з духовним отцем,

преподобним Анфімом Хіосським (справа) 
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4 січня 1964 року, у віці 74 років, преподобний 
отець Никифор віддав свій дух у Божі руки. 
Наступного дня, напередодні Богоявлення 
( за нов.ст.), в храмі клініки на честь святих 
Безсрібників його відспівали. Похоронну ходу 
супроводжували хворі, друзі та відвідувачі 
померлого. Похований отець Никифор у 
невеликій усипальниці для пацієнтів, але 
похорон перетворився на священне дійство, що 
нагадувало велике торжество давньої  Церкви.

Коли знайшли мощі святого, вони були пахучими. 
Як і волів святий, вони  перейшли під опіку отця 
Євменія. Той беріг їх з великим благоговінням в 
спеціальному кивоті у своїй кімнаті. 

                                                

Святий для прокажених

В Афінському лепрозорії святої Варвари 
жив святий. Першого тижня нового року він 
переселився до нового життя, до вічності. У 
жебрацькій комірчині довгі роки провів отець 
Никифор Тзанакакіс, відомий світові, близько  
відомий  Ангелам  і  святим. 

Бідний монах, прокажений, сліпий, до того ж 
паралізований.

Однак заплющені очі випромінювали чистоту, а з 
тремтливих вуст не сходила небесна усмішка до 
останнього подиху...

Монах Никифор, духовний вихованець 
благоговійного старця Хіосського Анфіма Вагієну, 
став світлою сторінкою Христовою».

ЧУДО МОЛИТВИ ПРЕПОДОБНОГО НИКИФОРА В 
ПОВІТРІ

Отець Євменій розповідав, що одного вечора, він 
приготував отця Никифора до сну, а сам пішов 
до себе відпочити, але заснути не міг. До того ж 
хвилювався, чи добре він усе зробив і чи добре 
закрив заслінку печі. Усі ці помисли тривожили  
його.

Зрештою, він пішов до святого. Щоб не збудити 
його, отець Євменій не став стукати у двері й 
говорити: «Молитвами отець наших, Господи 
Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас», як це 
заведено у монахів, і не став чекати відповіді: 

«Амінь», а обережно прочинив двері.

І що ж він побачив? Отця Никифора, який стояв 
в повітрі приблизно на метр від підлоги з 
піднятими у молитві руками. Обличчя його сяяло, 
наче сонце.

Вражений побаченим, отець Євменій, не кажучи 
ані слова, тихо зачинив двері та пішов до своєї 
келії. Там він упав долу і плакав, зітхаючи, боячись, 
що засмутив святого тим, що, не постукавши, 
виявився мимовільним свідком його чудесного 
стояння. Проте разом з тим він плакав і з радості, 
бо бачив на власні очі, наскільки великий та 
доброчесний його духовний отець.

Вранці, прийшовши здійснити своє звичне 
служіння, він зробив покаянний земний уклін і 
попросив прощення за свою помилку. 

Та преподобний Никифор, усміхнувшись, 
його одразу простив  і попросив нікому  не  
розповідати  про те,  що  він  бачив.                            

ДОПОМОГА ПАРАЛІЗОВАНОМУ

Цю історію розповів пан Артемідіс Феодорідіс.

З моїм сином Анастасієм відбулось велике лихо. 
Коли він пірнав у море, то на глибині вдарився 
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головою, потиличною частиною. Його зовсім 
паралізувало. 

Ми переправили його в лікарню, та втручання 
лікарів виявилось невдалим. Ці жахливі новини 
негайно облетіли всіх рідних, друзів та знайомих. 

Я щодня ходив до клініки. Одного дня мені 
зателефонувала пані Марія, знайома:

— Хочу навідати Анастасія. Принесу з собою частку 
мощів преподобного Никифора  Прокаженого.

Я з радістю  очікував  часу  наших відвідин.

Коли ми увійшли до палати Анастасія, пані Марія 
сказала йому, що принесла мощі для поклоніння, 
щоб він звернувся до преподобного Никифора 
про допомогу. 

Коли ми наблизились до ліжкового узголів’я, щоб 
син приклався, відчули солодкі  пахощі.

Коли ми всі приклалися до святині, пані Марія 
сказала мені, що може залишити мощі на три 
дні. Потім ми вийшли з палати, бо син виглядав 
стомленим  і  хотів  спати. 

За  якийсь  час  син  розплющив  очі  й  запитав:

—  Тату,  що  за  дідусь  мені  ноги  розтирає?

Я  здивовано  відповідаю:

—  Нема  нікого.  Спи.

І  він  знову  питає:

—  Отам,  хіба  не  бачиш? 

І  показав  на  свої  ноги.

А  потім  додав:

—  Пішов  дідусь.

Я  жахнувся,  почувши  ці  слова.

Відбулося  це  влітку  2009-го  року,  на  початку  
липня.

Анастасій почав одужувати за допомогою 
святого Никифора; зараз він на фізіотерапії  в  
Німеччині. 

Завжди дякуватиму і славитиму всім серцем 
святого Никифора за те добро, яке  він  зробив  
для мого сина. 

Підготував ієромонах 
Іов (Ольшанський)
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МУДРІС ТЬ У ПРИТЧАХ

Біда з нашим старцем... не 
молиться він зовсім 

Сторінки з життя Авви Артемона
 

Н едалеко від прекрасного міста 
Аскалона, що розкинулось на березі 

Середземного моря, стояв невеликий монастир. 
Тут трудилися ченці, які шукали усамітнення 
і бажали проводити своє життя далеко від 
мирської суєти. Однак дуже скоро в монастир 
стали стікатися люди з різних міст, дізнавшись 
про дивовижну мудрість духовного наставника 
братії — авви Артемона. Старець гірко плакав, 
що не може жити в тиші і спокої, але гостей 
завжди зустрічав радо і допомагав, чим міг.

Одного разу трапилося, що в кіновію прийшли 
три брати. І з таким благоговінням вони 
впали перед аввою на коліна, що навіть ченці 
здивувалися їх побожності.

— Ми хочемо провести з тобою деякий час, отче! 
— сказав наймолодший з братів. — Ми знаємо, 
що Бог нагородив тебе надзвичайними дарами. 
Можливо і нас ти наставиш на істинний шлях…

Старець, сильно дивуючись, поспішив підняти 
братів з колін і відповів:

— Чи мені, грішному, вас вчити?! Перебувайте 
в молитві — в спілкуванні з Господом нашим 
Ісусом Христом, і Він поведе вас.

— Дозволь нам насолодитися тією благодаттю, 
яка лине від тебе! —наполягали юнаки.

Усміхнувся авва Артемон і відповів:

— Раз молитися не хочете, то й добре! Залишайтеся 
у нас, скільки забажаєте! 

Зраділи брати, а молодший навіть замріяно 
сказав:

— Поруч з таким благодатним чоловіком 
Божим навіть робити нічого не треба... За його 
молитвами і спасемося. Залишимося тут, поки 

Господь нас не покличе до Себе!

Стали вони з братією жити в одній з вільних 
келій. День проходить, інший. Ченці моляться, 
працюють в городі, а троє братів лежать собі 
і радіють, що ніхто їх не примушує працювати. 
І так вони до старця прикипіли серцем, так 
полюбили його простоту і смирення, що став він 
їм як батько рідний. І ось, нарешті, не знаючи, 
чим зайняти себе, середній брат запропонував:

— Давайте підглянемо, як авва Артемон з Богом 
спілкується! Не може бути, щоб він молився, 
як всі грішники. Напевно, до нього самі Ангели 
приходять, щоб разом славити Творця!

Почекали юнаки, коли служба закінчиться, а 
всі ченці по келіях розійдуться. Причаїлися 
під дверима авви і стали слухати. Раптом як 
здригнуться від несподіванки: старий пісні на все 
горло співає! Брати в подиві перезирнулися — 
старець, схоже, і не збирався молитися! Довелося 
їм з розчаруванням до себе повертатися.

— Напевно, він вночі молиться. Коли всі сплять, — 

задумливо протягнув молодший брат.

Дочекавшись, коли місяць з'явиться на чорному 
бездонному небі, юнаки знову присіли біля 
дверей келії наставника. Хвилин десять чекали, 
а потім як підскочать з переляку! Виявилося, 
це старець так міцно спав, що навіть кам'яні 
монастирські стіни здригалися від його гучного 
хропіння. Пішли брати в свою келію і довго 
мовчали, не знаючи, що сказати. Потім старший 
зітхнув і сумно промовив:

— Біда з нашим аввою... Не молиться він зовсім. 
Що ж робити? Адже так і загине в недбальстві.

—Треба за нього молитися, — запропонував 
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— Отче, чи довго у нас гостюватиме той торговець, 
якого ти в свою келію впустив? Недобре тобі 
спати на вогкій землі під фіговим деревом!

Авва Артемон нічого не відповідав. Пустотливо 
примружившись, він дивився на сонце, яке 
ласкаво торкалося його виснаженого, але 
радісного обличчя.

Підготував ієромонах Іов (Ольшанський),

Переклад Марія Гапій
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середній.

— Це ти вірно сказав, — кивнув молодший, — хто 
ж про нього перед Богом хоч слово замовить?! 
Адже його послушники і знати не знають, що 
старець то не благодатний!

Зібралися брати і наступного ж ранку, 
попрощавшись з усіма, вирушили додому. Як 
їх авва Артемон не вмовляв залишитися, брати 
навідріз відмовлялися, таємниче зауваживши: 
«Ніколи нам байдикувати, у нас справа важлива 
з'явилася». Старець благословив їх в дорогу, а 
коли юнаки зникли за обрієм, крекчучи, побрів 
в монастирський сад. Слідом за ним біг один з 


