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Слово редактора 

Дорогі браття та сестри!

Знову команда авторів нашої єпархіальної га-
зети «Світло православ’я» звертається до своїх 
читачів у своїх статтях і розповідях...    

Навколо вирує смертоносний вірус. Світ потопає 
у кризах політичних і економічних, люди в’яз-
нуть у різного роду особистих турботах та кло-
потах і лише корабель Церкви Христової ніщо 
не може збити з наміченого курсу – спасіння 
душ людських. Але успішний хід корабля мож-
ливий лише завдяки злагодженій роботі друж-
ньої та дисциплінованої команди. Саме цією 
командою і є ми з вами, дорогі браття і сестри.  
На кожному православному християнинові ле-
жить відповідальність за проповідь Євангелія і 
поширення своєї віри. Новий, четвертий, номер 
газети наповнений важливими повчаннями і 
відвертими особистими історіями та спогадами, 
що дозволяє відчути дух нашої взаємної єдності 
з ближніми, а через них і з самим Богом.  
 
Будемо молитовно просити, щоб Всеблагий 
Господь за молитов Своєї Пречистої Матері бла-
гословив нам стати достойними великого імені 
християнина і хоча б малою мірою уподібнити-
ся до найближчих наших другів - святих  
подвижників Православної Церкви.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ієромонах Іов (Ольшанський)

головний редактор єпархіальної газети 
«Світло Православ’я»



2 Ми всі – предтечі Христа

Я кими б різними не були євангелісти і 
якою б просто викладеною не здавалася 

світському літературному критику історія Благої 
Вісті, вона несе стільки життєвизначальних, 
спрямовуючих і надихаючих моментів, що я б 
уже давно задумався над складанням підручника 
з психотерапії – «Евангеліо-терапія».

У Священній історії немає нічого випадкового. 
І як в стародавній східній поезії, як і прозі, ми 
зустрічаємо прийом використання паралелізмів 
(одна і та ж думка викладається різними словами 
в різних частинах-главах одного твору), так і 
новозавітні тексти сповнені паралелізмів, але 
вже глибоких і мотивуючих. Однак вони не були 
дані в систематичних таблицях апостолам, а 
скоріше наповнені імпульсом, як притчі. Господь 
не випадково вибрав саме таку форму проповіді 
на вулицях і в домах. Притча завжди ставала 
для широкого кола людей загадкою: «Кого ж 
Він мав на увазі під тими чи іншими героями 
чергової оповідки?». Простий і розгорнутий 
текст не викликає питань: ритор сказав – народу 
все зрозуміло. А тут, як Джерело всієї людської 
мудрості, Господь підтверджував німецький 
афоризм, що «добре поставлене запитання 
змушує нас повертатися до нього в пам'яті знову 
і знову ...». І люди, вислухавши притчу, йшли 
додому, розгадуючи її сенс, ділилися з сім'єю, 
сусідами, і про-євангельська звістка раптом 
росла як тісто на дріжджах (Мф.13: 33) роблячи, 
здавалося б неможливе – розширюючи час і 
збільшуючи площу євангелізації «самосівом».

Випадковостей не було і в, здавалося б, 
не однозначних подіях, що виглядають не 
більше ніж прямуванням за якимось вищим, 
але недоступним нашому розумінню планом. 
Наприклад, навіщо потрібно було воскрешати 
Лазаря – хіба мало друзів і родичів Христа і Його 
апостолів померло в період Його суспільної 
проповіді? Або в чому проповідь Месії як Бога 
була недосконалою порівняно з проповіддю 
людини Іоанна, сина Захарії?

Три вершини новозавітної історії, три 
догматичних аспекти христології і тріадології, 
які трансформувалися згодом для суспільства 
в три великих свята: Різдво Христове, Його 

Воскресіння і П'ятдесятницю мали малопомітну, 
але вкрай важливу спільну особливість – у всіх них 
були «предтечі». Різдву Спасителя передувало 
народження Іоанна Хрестителя, Воскресінню 
Ісуса – воскресіння Лазаря, зішестю Святого Духа 
– подув в Сіонській світлиці! Навіщо?

Прихильникам царственої величі Бога, всім 
героям: і святому Іоанну, і праведному Лазарю, 
і святим апостолам хочеться відразу приписати 
роль церемоніймейстерів – не може ж Цар Світу 
просто увійти Сам? Перед Ним повинна увійти 
свита, надаючи значущості Монарху.

Проте ні Іоаннова проповідь не пом'якшила 
прийняття Христа аристократією вкрай 
образливим для них зверненням: «...поріддя 
єхидни! Хто навчив вас тікати від грядущого 
гніву? . . .»  (Лк. 3: 7), ні воскресіння Лазаря, 
після якого було винесено остаточне рішення 
– заарештувати Галилеянина і стратити за 
будь-якого зручного випадку (Ін. 11: 45-53), а 
одухотворені апостоли взагалі були прийняті 
оточуючими за захмелілих від алкоголю 
святкувальників (Діян. 2:13).

Але що важливо: ця закономірність не закінчилася 
– вона продовжила свій пунктир в майбутнє 
і проходить через нас. Ми всі індивідуальні 
«предтечі», вже на кожного з нас покладена 
роль тих, хто відкриває і приводить Христа в світ 
щодня. Як малі боги (Пс. 81: 6) ми приречені все 
земне життя рефлексувати у відповідь на Небо. 
Своїми діями, словами, і навіть написаними 
думками, в контексті нинішньої людської історії, 
ми передуємо Богові. Він підтримує нас, кажучи 
тим самим, що в кожному з нас є можливість 
бути сміливим, щоб свідчити про істину як Іоанн; 
страждати, помирати, але воскресати, як Лазар; 
бути ширшими за свій розум і тіло, за свої 
інтелектуальні можливості, як апостоли після 
зішестя Святого Духа.

І це повинно бути не театральним копіюванням, 
хоча і в цьому випадку, як зазначав колись один 
з кращих декламаторів Біблії в аудіо-форматі 
актор Інокентій Смоктуновський: «Сценічні 
герої так глибоко і надовго змінюють нас, що 
часом доводиться виходити з образу місяцями», 
людина не залишається колишньою.

Бог не хоче, а через надлишок любові і не може 
йти Один. Це виглядає парадоксальною і навіть 
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волюнтаристською думкою. Господу важливо, що 
створені ним люди – син або дочка за причастям 
Божеству, без примусу йдуть поруч, і не просто 
поблизу, а тримаючи за руку люблячого Отця; що 
вони поділяють Його бачення милосердної правди 
і закону в цьому світі. Ми занадто абсолютизуємо 
самодостатність Бога, перетворюючи Його 
властивості на Вседозволеність і сліпе слідування 
якомусь скам'янілому абсолютному закону. Бог 
динамічний і Його ставлення змінюється так 
само, як і реакція наших батьків, варто нам від 
душі обійняти їх, визнаючи помилки і сповідуючи 
бажання стати кращими.

Біблійні «предтечі», як люди, так і події – наші 
письмові вчителі. Це постійна перевірка – чи 
тримаєш ти Бога за руку на своєму життєвому 
шляху.

 
 

Єпископ Новосанжарський Веніамін 
 
віцеректор  
Полтавської місіонерської  
духовної семінарії



4

Земний побратим  
отців Печерських

Спогади митрополита Львівського і Галицького 
Філарета про духівника Києво-Печерської Лаври 
архімандрита Аврамія, в схимі Агапіта, який 
спочив напередодні Різдва Пресвятої Богородиці 
2020 р.

 

Народився Архімандрит Аврамій (в миру Адам 
Куява) 25 квітня 1926 року. В 1946 році прийшов 
послушником до Києво-Печерської Лаври, 
а в 1954 р. розпорядженням Митрополита 
Київського і Галицького, священноархімандрита 
Лаври, був зарахований в число братії і 
пострижений в чернецтво. В 1961 році у зв’язку 
з закриттям Лаври і початком нових гонінь 
на Церкву, намісником Лаври, єпископом 
Нестором, був пострижений у велику схиму з 
іменем Агапіт.

 ”Маючи ревне прагнення до чернечого 
життя, наважуюсь покірно 
прохати Духовний Собор Києво-
Печерської Лаври про зарахування 
мене в число послушників Лаври

 

20 вересня 2020 року, у 18:00, на 95-му році 
життя і на 66-му році чернецтва, напередодні 
празника Різдва Пресвятої Богородиці в 
монастирській келії на Ближніх печерах, Старець 
покинув цей світ і повернувся в Дім Отця свого 
Небесного.

У проханні Адама Куяви на ім’я Київського 
Митрополита про зарахування до братії 
Лаври сказано: «Маючи ревне прагнення до 
чернечого життя, наважуюсь покірно прохати 
Духовний Собор Києво-Печерської Лаври про 
зарахування мене в число послушників Лаври»

Цим словам і цілям, глибоким християнським 
принципам чернечого життя з 1946 до 2020 
року залишався вірним та прямував чернечим 
шляхом, наш Старець, архімандрит Аврамій.

Що може бути в нашому житті найбільш 
дивовижним – те, про що ми з особливим 
почуттям згадуємо та шкодуємо. Шкодуємо про 
те, що в ці часи вже не повернутись.

Таким спогадом для мене залишаються 1997-
98 роки з життя Києво-Печерської Лаври. А 
визначні вони тим, що рік і сім місяців я жив в 
одній келії з нашим духівником, отцем Аврамієм.

Келія духівника в ті роки була на Ближніх 
печерах в будинку Намісника. Будинок 
потребував капітальної реконструкції. Владика 
Намісник прийняв рішення про початок ремонту 
і відселення з будинку духівника і ризничого, 
келія якого також була в цьому будинку.

В ці роки ми в Лаврі жили досить скромно, 
келій для братії не вистачало. Я в цей час вже 
був скарбником Лаври, і моя келія знаходилась 
в окремому будинку з двох апартаментів, 
благочинного і скарбника. Келії були двокімнатні.

Одного вечора Намісник сказав мені, що, 
мабуть, ремонт в будинку затримається у зв’язку 
з тим, що нікуди переселити Старця. Саме тоді 



5я запропонував Владиці, щоб отець Аврамій 
зайняв мою келію, а я пішов би жити в келію 
до когось із братії. За цей час ми б підготували 
Старцю келію з декількох кімнат, щоб окрім 
особистої келії отець Аврамій мав окрему 
приймальну для сповіді духовних чад, також 
важливою була невелика відстань до церкви.

Згодом келію для Старця збудували над 
галереєю Ближніх печер.

Наступного ранку ми з Владикою повідомили 
отцю Аврамію, що він тимчасово переселиться 
жити в келію скарбника і йому буде зручно ходити 
на служби та правило в Хрестовоздвиженський 
храм. Старець дуже зрадів, що він буде поруч з 
храмом, ми утрьох прийшли в келію, батюшка 
подивися і говорить Владиці:

- Покірно вдячний, що буду жити з отцем 
Філаретом в одній келії.

Владика посміхнувся і відповідає:

- Отче, Ви будете сам, а о.Філарет тимчасово 
буде проживати в келії когось із братії.

Старець зніяковів і, у властивій йому смиренній 
манері, запитав Намісника:

- Якщо отець Філарет був би не проти пожити 
зі мною, то я прошу Вашого благословення, щоб 
ми жили разом.

 А потім посміхнувся і, звертаючись до мене, 
сказав: 

- Я Вам не буду заважати, буду у Вас в послуху.

Знаючи смирення Старця і його внутрішнє  
прозріння, ні я, ні Владика не могли та й не 
хотіли сказати «ні».

- Буде благословенно, - ми обоє вклонились 
Наміснику і одночасно поцілували 
благословляючу руку!

 ”Це було справжнє життя, як сказав 
Старець, «в послуху один одному»

 

Не багато і не мало часу ми прожили разом. 
Келія складалась з гардеробної, вітальні, власне 

келії, кухні та санвузла – і це все приміщення 
було «трамвайчиком», таким чином наші кімнати 
були взаємопрохідними. Старець жив в кімнаті, 
яка вікнами виходила на внутрішнє подвір’я, а я 
жив у вітальні, передній, що виходить вікнами у 
двір Ближніх печер. Незручним для мене було 
те, що в кухню і туалет потрібно було проходити 
через келію Старця.

Це було не співмешканство двох ченців в одній 
келії. Це було справжнє життя, як сказав Старець, 
«в послуху один одному». У нас було багато 
спільних інтересів: ми обоє були кравцями і 
несли послух у швейній майстерні.

Життя Старця в радянські часи було дуже 
складним, він багато років прожив в гоніннях 
і переховувався, живучи на горищі, в будинку 
сім’ї протоієрея Романа Косовського. Часто 
згадуючи про отця Аврамія, в сім’ї Косовських 
говорили, що Старець жив дуже скромно, 
завжди перебував в послуху. А послухом його 
було пошиття церковного облачення, цим він і 
заробляв на хліб.

Коли Лавра відкрилась в 1988 році, саме отець 
Аврамій шив облачення для преподобних 
Печерських і для ризниці монастиря.

Під час мого перебування в Лаврі, отець Аврамій 
шив в келії, у нього стояла стара машинка 
і він з великою радістю виконував послух. 
Інколи приходив у майстерню і консультував 
нас, підказував як він бачить технологічне 
виконання тої чи іншої речі.

Коли швейна майстерня набула нових форм: 
з’явились сучасні швейні машини, склади з 
великим вибором тканин і парчі для облачень, 
була створена вишивальна майстерня, 
обновилась ризниця монастиря – Старець цьому 
всьому дуже радів. Він зі сльозами на очах 
згадував як у повоєнні роки, коли він прийшов 
в Лавру і аж до закриття Лаври в 60-ті роки, 
неможливо було і мріяти про такий розвиток 
монастиря. Згадував, як після відкриття Лаври у 
воєнні роки, шили перші облачення для ризниці 
з того, як кажуть, що потрапляло під руку.

Найголовніше, що я хотів би сказати про тісне 
і тепле спілкування з отцем Аврамієм, це те, 
що я з великим задоволенням повернув би ці 
роки назад. О, якщо б тоді я знав про старчество 
і розумів його так, як розумію сьогодні! Я б 



6 будував наші стосунки зовсім інакше, як старця 
і послушника, учня.

Жили ми дуже дружно, всі роботи по келії 
виконували з любов’ю. Батюшка був дуже 
чистоплотним і доглянутим монахом, завжди 
слідкував за своїм зовнішнім виглядом. Все, 
що кожен з нас робив для себе, ми робили і 
один для одного. Якщо Старець прасував рясу 
і клобук, він обов’язково в гардеробі дивився 
мій одяг і також міг попрасувати рясу і клобук. 
Якщо чистив взуття, значить моє взуття також 
було почищеним.

”…я з великим задоволенням повернув 
би ці роки назад

 Я намагався слідувати цьому, все що робив 
для себе, те саме робив для Старця, прасував, 
чистив, прибирав в келії. Що це було, як можна 
охарактеризувати ці дії? Це прояв справжньої 
християнської любові і чернечого послуху. 
Ось вона, ця невидима грань, на яку можна 
і потрібно дивитись, ось наука Старця, якою 
прагнеш насичуватись.

В келії батюшку не було чути, він міг читати, 
молитись, щось шити і творити Ісусову молитву. 
Коли Старець виходив з келії чи повертався, він 
проходив через вітальню, в якій я жив. Він робив 
це так, що я міг і не помітити, як він пройшов. 
Щоб не потривожити мене, він міг тихо зняти 
взуття в гардеробі і, не надягаючи тапочок, наче 
навшпиньки, пройти у свою кімнату.

Двері в його кімнату скрипіли при відкриванні 
та закриванні. Було помітним збентеження 
Старця, що цим скрипом він тривожить мене. 
Дуже швидко батюшка запросив майстрів зі 
столярного цеху і вони усунули цю незручність.

Я також, будучи в келії, зайвий раз намагався не 
ходити до кухні чи туалету, щоб не тривожити 
батюшку, навіть інколи вночі, щоб не ходити 
через його кімнату до туалету, я виходив на 
вулицю і йшов у братський корпус.

Але Старець все бачив і відчував, він завжди 
відповідав взаємністю і цінував час і відпочинок, 
особистий простір іншої людини.

 

”…Говорив він дуже мало і завжди по 
суті, даремно багато  
не розмірковував, в моменти, коли 
він мовчав, як правило, творив 
Ісусову молитву

Отець Аврамій був простий і делікатний в 
спілкуванні, він спілкувався зі мною як з 
кимось важливим і головним в житті. Скільки 
часу я його знав, ніколи не чув, щоб батюшка 
нарікав, був чимось незадоволений. Його 
завжди все влаштовувало. Любов батюшки 
для інших була важливою і значимою. Я 
завжди цінував його відношення до мене. 
Коли я святкував День Ангела і звершував 
служби в Хрестовоздвиженському храмі 
Лаври, отець Аврамій приходив на вечірню і 
Літургію, смиренно ставав біля Престолу збоку, 
підкреслюючи цим свою повагу до мене. Таким 
відношення Старця було до всіх, він цінував 
чернецтво і священство, і особливо шанобливо 
ставився до ревнителів благочестя.

Говорив він дуже мало і завжди по суті, даремно 
багато не розмірковував, в моменти, коли він 
мовчав, як правило, творив Ісусову молитву. 
Часто можна було почути як він з придихом, 
напівголосно чи майже пошепки промовляв 
слова молитви. Це добре збереглось в записі 
на камеру, коли батюшка під час послуху в 
швейній розповідав про Лавру. І в момент, коли 
він працюючи мовчав, - він творив молитву.

Часто, прийшовши у швейну, він говорив: 

Не витрачайте час марно, не балакайте марно, 
творіть молитву про себе або напівголосно.

На прохання ігумені Георгії, настоятельки 
Горненського монастиря в Єрусалимі, отець 
Аврамій їздив в обитель в якості духівника, та й 
в цьому послуху він не марнував часу. Старець 
в перервах між службами шив облачення  і 
приводив до ладу ризницю. Сестри захоплювались 
його смиренням і простотою. Матінка ігуменя 
потім запитувала Владику Намісника:

- А ваш Старець коли-небудь говорить? Чи він 
завжди перебуває у мовчанні та молитві!?
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Таким був отець Аврамій – глибоким 
мовчальником, але його мовчання було 
промовистим, ніби він гучно говорив усім:

- Будьте сумирні, мовчазні, розсудливі, 
перебувайте в собі з Христом.

Адже багато його духовних чад, ченців та 
черниць, єпископів та священиків, мирян 
слідували його внутрішньому правилу нічого не 
бачити, нічого не чути, перебувати в мовчанні і 
розсудливості.

 ”Будьте сумирні, мовчазні, 
розсудливі, перебувайте в собі  
з Христом

 

Життя Старця було яскравою провідною зіркою 
для кожного з нас. Він був нашою гордістю, ми 
завжди говорили:

- У нас в Лаврі є отець Аврамій, наш Старець.

Ми цінували його молитву і пишались ним. 
Тепер Лавра осиротіла і ми осиротіли. Але з 
ще більшою радістю ми говоримо, що в Лаврі 
на Братському кладовищі є наш Старець, який 
тут був земним побратимом Отців Печерських, 
і зі ще більшою надією промовляючи ці слова, 
знаємо про його постійне заступництво за нас 
перед Господом там, де він разом з Пречистою 
Богоматір'ю і Отцями Печерськими в Обителі 
Небесній.

Царство Небесне отцю схиархімандриту 
Агапіту!

Вічна йому і молитовна пам’ять!

Митрополит  
Львівський і Галицький 
Філарет 



8 Апостол Павло.  
Шлях від гонителя до 

молитовно-споглядального 
отця Церкви

А постол Павло був не тільки великим 
«апостолом народів», а й великим 

молитовно-споглядальним отцем Церкви. Він був 
першим, хто надихнув всіх подвижників пустелі 
й інших отців на молитовно-споглядальне, 
ісихастське життя і внутрішнє самозаглиблення.

Незабутня зустріч з Христом

Зустріч з Христом, вражаюче та невимовне 
споглядання світла, що випромінювало лице 
Христове і яке призвело до того, що тодішній Савл 
осліп, стало приводом, а також підставою для 
нового життя Павла у Христі. .... Безпосередньо 
після цього богобачення, приголомшливого 
досвіду Дамаска і апокаліптичних істин, які він 
почує від апостола Ананії, що був духовним 
наставником для тодішнього Савла, він 
відправиться в пустелю біля Петри Аравії (див. 
Гал.1,17).

Університет пустелі для Павла

У пустелі апостол Павло власним досвідом 
здобував навичок духовного життя у Христі. Він 
заклав основи для своєї наступної місіонерської 
діяльності, яка була не чим іншим, як постійним 
таємничим єднанням з Христом, переживанням 
Божественної Благодаті. Якщо відсутнє 
це поєднання, переживання присутності 
Христової, то чи можливе здійснення місії? Як 
ти можеш далі проповідувати Христа, Якого ти 
не пізнав і на власному досвіді не пережив? 
Апостол Павло абсолютно реалізував заповідь 
Христову «робити і вчити» (див. Діян.1,1). 
Пустеля перетворила колишнього ревнителя, 
заблукалого і гнівливого, на смиренного, 
тихого носія абсолютної істини і життя у 
Христі. . . . І звичайно, апостол Павло зберіг це 
подвижницьке мудрування до кінця свого 
життя, як видно і з його Послань. . . .

Школа послуху

Він сам надавав величезного значення послуху 
і духовному керівництву. Безпосередньо після 
напоумлення на дорозі в Дамаск він відправився 
до апостола Ананії і виконав точно те, що йому 
сказали Христос і Ананія. Коли він пішов з пустелі 
Аравії, він відправився в Єрусалим для того, 
щоб познайомитися з апостолами і отримати 
від них настанови (див. Діян. 9, 26-30). ... Після 
своїх великих подорожей він знову повертався 
до Єрусалиму і повідомляв обраним з апостолів 
про свою місіонерську діяльність ... , бо був 
сповнений духом послуху і смирення у Христі ...

Тому Павло і рекомендує через свої послання 
учням, щоб вони полонили усякий помисел 
на послух Христу (див. 2 Кор. 10,5), щоб 
вони слухалися і підпорядковувалися своїм 
наставникам, тому що вони вони постiйно дбають 
про душi їх і вони дадуть звіт (див. Євр .13,17). ...

Робота над внутрішнім світом

Він наполягав на уважній роботі над внутрішнім 
життям. Він знав на досвіді, що людина досягає 
повноти і удостоюється справжнього буття тільки 
тоді, коли знайде своє внутрішнє існування 
глибоко в своєму серці. Звідси починається все. 
Якщо людина не має внутрішнього життя у Христі, 
якщо вона не живе у Христі, то вона є глухою, 
лицемірною, брехливою і безсилою. Вона, немов 
лист під натиском вітру, не має духовної сили для 
того, щоб з терпінням переносити випробування, 
скорботи і хрест життя. Він спонукав всю нашу  
увагу спрямовувати до внутрішньої людини 
(див. Рим. 7,22). ... Всі прагнення нашої душі, 
як і наш подвиг, повинні зосереджуватися на 
вдосконаленні та оновленні нашої внутрішньої 
людини: «хоч наша зовнішня людина занепадає, 
однак наша внутрішня день у день оновлюється» 
(див. 2Кор. 4,16). 

Єдність з Христом

Спільність, єдність апостола Павла з Христом 
давали йому постійно духовну силу і оновлення. 
Він завжди носив Христа всередині себе, так що 
не боявся жодної скорботи і випробування. Тому 
з відвагою він міг сповідувати: «...Бо я певний, що 



9нi смерть, нi життя, нi ангели, нi початки, нi сили, 
нi теперiшнє, нi майбутнє, нi висота, нi глибина, 
анi iнше яке створiння не зможе вiдлучити нас вiд 
любови Божої, що в Христi Iсусi, Господi нашому» 
(див. Рим. 8,38-39).

Свобода від тенет гріха

Християнин для того, щоб досягти внутрішнього 
життя у Христі, повинен вести подвиг проти 
грішних побажань і волінь. Апостол підкреслює: 
«Але тi, що Христовi є‚ плоть свою розп’яли з 
пристрастями i похотями» (див. Гал. 5,24.) Тому 
він і каже: «але в членах моїх бачу iнший закон, що 
протиборствує законовi розуму мого i бере мене 
в полон закону грiховного, який перебуває в членах 
моїх» (див. Рим. 7, 23). Сам апостол усмиряв і 
поневолював своє тіло, «щоб, проповiдуючи iншим, 
самому не зостатися недостойним» (див. 1 Кор. 
9,27), а … трудився власними руками, не дивлячись 
на те, що мав владу як апостол не працювати 
тілесно (див. 1 Кор. 4, 11; 8, 6-14) ...

Людина повинна звільнитися від тенет гріха, 
повинна перетворитися «з плотської на духовну 
людину». Плоть, тіло, речовина не є поганими 
предметами, це суть творіння Божі. В останні часи 
земної історії людина стане єдиною досконалою 
душевно-тілесною істотою. Поганими є тілесне 
мудрування, грішні пристрасні прояви та діяння 
плоті. ... Плотські люди «тi, що живуть за плоттю, 
думають про тiлесне, а тi, що живуть за духом, 
— про духовне. Помисли плотськi є смерть, а 
помисли духовнi — життя i мир…» (див. Рим. 8,6).

Людина плотська і Людина духовна

Однак, як відрізняється плотська людина від 
духовної? Відповідає сам апостол: в тому, в кому 
перебуває Святий Дух, того Він робить духовним, - 
так просто (див. Рим. 8,9). Преподобний Серафим 
Саровський підкреслює, що «справжньою метою 
християнського життя є набуття Святого Духа». 
Преподобний Симеон Новий Богослов пише, 
що той, хто не має Святого Духа, хто не пізнав 
благодаті Святого Духа в цьому тутешньому 
житті, втрачає надію на спасіння. Преподобний 
Силуан Афонський вважав, що все в житті людини 
набуває сенсу тільки в Дусі Святому.
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Апостол Павло був людиною молитви, розумної і 
харизматичної. Він вірив, що якщо ми самі дійсно 
не вміємо молитися, то ми повинні шукати у Духа 
Святого, щоб Він нас навчив, як молитися. «Також 
i Дух пiдкрiплює нас у немочах наших: бо ми не 
знаємо‚ про що молитися‚ як належить, але Сам 
Дух просить за нас зiтханнями невимовними» 
(див. Рим. 8,26). Він каже: «нiхто не може 
назвати Iсуса Господом, як тiльки через Духа 
Святого» (див. 1Кор.12,3). А саме кожен раз, коли 
ми вимовляємо ім'я Христове устами або умом, 
з нами перебуває Святий Дух. ... Таким чином, в 
наших серцях Святий Дух взиває: «Авва, Отче!» 
(див. Гал.4, 6). Усередині серця, яке є центром 
духовного існування людини, відбувається факт 
істинного і в Дусі служіння Богу. Там природне 
місце молитви. Справжні віруючі живуть 
молитвою, розмовляючи поміж собою псалмами, 
і гімнами, і піснями духовними, співаючи й 
граючи в серці своєму для Господа (див. Еф. 5,19). 
Християнин повинен посилювати своє старання, 
щоб якомога більше молитися, згідно Павлової 
заповіді «Безперестанно молiться» (див. 1Сол. 
5,17). Під цим спонуканням апостол Павло має на 
увазі головним чином умну молитву, закликання 
імені Христового, яке може невпинно самостійно 
здійснюватися в серці людини. 

Вчитель чернечого життя

Апостол Павло жив як чернець, мислив як 
чернець і вчив як чернець. Павлів вислів: «для 
мене свiт розп’ятий i я для свiту» (див. Гал. 6,14) 
становить найкоротший і одночасно цілковитий 
опис чернечого життя. Перше таїнство, що 
згадується у виразі «для мене світ розп'ятий», 
відбувається, коли чернець відрікається і стає 
на шлях втечі зі світу і для нього розпинається 
світ і гріх. Відповідно до другого таїнства Хреста, 
яке згадується у виразі «і я для світу», монах 
розпинається для світу і пристрастей, і таким 
чином вони тікають від нього.

Богослов’я апостола Павла

Апостол Павло є тим, хто потрудився, ймовірно, 
більш, ніж будь-хто інший, для того, щоб 

влаштувати Церкву. Але саме йому було відкрито 
богословським способом, що Церква складає 
Тіло Христове, тому, що через «переломлення 
хліба», а саме Божественну Євхаристію, ми 
стаємо членами Христа, єдинокровними Христу 
і набуваємо спільної з Ним плоті. ... Також 
необхідна аналогічна внутрішня підготовка 
вірного для того, щоб приступити до причастя 
Пречистих Таїн. ... Божественна Євхаристія 
передбачає віру в Божество Христове, прийняття 
вчення Христового і Його Церкви, молитву, піст і 
дотримання заповідей Христових. Апостол Павло 
говорить, що «хто їстиме хлiб цей або питиме 
чашу Господню недостойно, винний буде супроти 
Тiла i Крови Господньої» (див. 1Кор. 11,27). Тому 
«нехай же випробовує себе людина, i так нехай 
їсть вiд хлiба цього i п’є вiд чашi цiєї» (див. 1Кор. 
11,28). ...

Обоження через Євхаристію

Подвижницьке життя і Божественна Євхаристія 
ведуть християнина не тільки до очищення від 
пристрастей, а й до духовного осяяння. Таким 
чином, християнин перевершує протиприродний 



11стан і досягає природного, одночасно прямуючи 
до надприродного стану. Просвітлення, яке 
отримує людина під час постійного спілкування 
і свого з'єднання з Христом, не є результатом 
розумового заняття, як вважають деякі, а 
онтологічним і реальним. Апостол Павло говорить, 
що Бог «осяяв нашi серця, щоб просвiтити нас 
пiзнанням слави Божої в особi Iсуса Христа» 
(див. 2 Кор. 4,6). ... Вірний тоді починає йти до 
обоження, пізнавати нетварне блаженство і 
славу Божу, сходити від слави в славу. Апостол 
Павло вчив своїх улюблених коринтян: «А ми 
всi‚ вiдкритим обличчям, як у дзеркалi, дивлячись 
на славу Господню, перетворюємося на той же 
образ вiд слави у славу, як вiд Господнього Духа»  
(див. 2Кор. 3,18).  ...

Люди – сини Божі

Павло спонукав своїх учнів, щоб вони «… не 
прийняли духа рабства, ... але Духа усиновлення» 
(див. Рим. 8,15). Приймає і переживає вірний своє 
усиновлення від Самого Бога. Ми тепер маємо 
зачаток Святого Духа, проте в собi стогнемо, 
чекаючи усиновлення (див. Рим. 8,23). Бог Отець 
послав єдинородного Сина Свого, коли прийшла 
повнота часів, щоб нам прийняти всиновлення 
(див. Гал. 4,5). До створення світу нас Бог вибрав, 
наперед призначивши усиновити нас Собi через 
Iсуса Христа, за благоволiнням Своєї волi (див. 
Еф. 1,5). Кінцева мета людини, її есхатологічне 
призначення – це усиновлення від Бога. Життя 
Бога стане також життям людини, і те, чим Бог є 
за своєю природою, тим також стане людина за 
благодаттю.

Всі прагнення, подвиг Апостола Павла в 
євангельській проповіді народам, в його місії, 
полягав не в тому, щоб збільшилися члени 
новоствореної Церкви Христової, але головним 
чином, щоб ці члени набули внутрішнє життя у 
Христі. Це є метою, яка характеризує апостола 
як справжнього аскетичного, молитовно-
споглядального отця Церкви. ... Він хотів показати 
кожну людину довершеною в Христi Iсусi  
(див. Кол.1,28), тому що і він сам був довершеним 
в житті у Христі.

Друкується зі скороченнями

Архімандрит Єфрем,

Ігумен Священної Великої  
Обителі Ватопед, Свята Гора Афон

Від редакції

Ісиха́зм (від грец. ἡσυχία — спокій, тиша) — 
містична, аскетична течія східного християнства. 
Відома ще з часів Отців Церкви, канонічною 
визнана в 14 сторіччі завдяки старанням св. 
Григорія Палами. 

Суттю цієї доктрини є обоження людини — її 
повне єднання з Богом ще під час земного 
життя — аж до реального ставання «богом за 
благодаттю, а не за сутністю». Засобом, що 
дозволяє досягнути такого стану, визнається 
молитва — умна (від ума — екзистенційного 
центру людини, інстанції, відмінної від розуму 
і тіла) або ж Ісусова молитва — «Господи Ісусе 
Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного». 
Така молитва, що її аскет повторює без перерви 
протягом всього життя, а також за умови 
сходження на нього благодаті Божої, є знаряддям 
об'єднання у синергії всіх його інтенцій-енергій, 
повним преображенням його суті. 



12 Душогубний гріх осуду

Г ріх осуду справедливо вважається одним 
з найбільш згубних для душі християнина. 

Про його неприпустимість писали всі святі отці 
Церкви, її подвижники і вчителі з самого початку 
християнської історії, оскільки Євангеліє ясно та 
багаторазово попереджає нас про це. 

Саме ж засудження починається з пустослів'я: 
«Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть 
люди, вони дадуть відповідь у день судний: бо за 
словами своїми будеш виправданий і за словами 
своїми будеш осуджений» (Мф. 12, 36-37). Справді, 
вчасно й у справі сказане слово, приправлене 
милістю і любов'ю, може творити чудеса, 
надихнути людину, втішити її в скорботі, надати 
їй сили, відродити її до нового життя. Але слово 
може бути і руйнівним, що калічить, що вбиває ...

Один з типових прикладів осуду наведений 
Христом у Нагірній проповіді: «Я ж кажу вам, що 
всякий, хто гнівається на брата свого даремно, 
підлягає суду; а хто скаже на брата свого: «рака», 
підлягає синедріону; а хто скаже: «потвора», 
підлягає геєні вогненній» (Мф. 5, 22).

Цікаво відзначити, що в давніх списках 
Євангелій взагалі відсутнє слово «даремно»: 
воно з'являється пізніше, ближче до середніх 
століть. Можливо для уточнення і деякого 
роз'яснення, що гнів може бути і виправданий, як, 
наприклад, можна прочитати у апостола Павла: 
«Гнiваючись, не грiшiть: нехай сонце не заходить 
у гнiвi вашому» (Еф. 4, 26). Однак через слабкості 
і пристрасті свої кожен може і виправдати себе в 
тому, що мій же гнів в даний момент не даремний 
... Але чи варто? Адже саме в такому стані 
найчастіше виходить і марнослав'я, і   осудження 
ближнього, хай навіть він був неправий і згрішив 
перед нами.

Насправді Євангеліє ставить перед нами планку 
на запаморочливій висоті: не гніватися зовсім, 
не пустословити і, отже, не засуджувати, і навіть 
просто ... не судити. «Не судіть, і не будете судимі; 
не засуджуйте, і не будете засуджені; прощайте, 
то простять і вам» (Лк. 6, 37; Мт. 7, 1). Але як 
же це можливо взагалі – не судити? Можливо, це 
було доступно тільки великим святим, серця яких 
сповнювалися нескінченною любов'ю до всякого 

грішника, і разом з тим їм самим дано було 
бачити передусім свою власну недосконалість і 
занепалий стан перед Богом, на тлі якого гріхи 
інших людей здавалися їм сущими дрібницями? 

«Одного разу в скиту було зібрання з нагоди 
падіння одного брата. Отці говорили, авва 
Піоро мовчав. Потім він встав і вийшов, взяв 
торбу, наповнив її піском і став носити на своїх 
плечах. Насипав також трохи піску в кошик і 
став носити його перед собою. Отці запитали: 
«Що це означає?» Він сказав: «Ця сумка, в якій 
багато піску, означає мої гріхи. Багато їх, але я 
залишив їх позаду себе, щоб не плакати про них. 
А ось тут – трішки гріхів брата мого, вони переді 
мною, я міркую про них і засуджую брата» 
(Отечник, 640). А це – стан досконалості, це 
чеснота божественного смирення, що перевищує 
природні людські здібності, однак, до цієї 
досконалості кличе нас всіх Христос (Мф. 6, 48). 

Не варто міркувати собі, що це явно недосяжно 
для нас, людей слабких, недбайливих і грішних, 
що живуть в мирській метушні і несуть по життю 
власний хрест. Відповідь на це також дано в 
Євангелії: «Вірний у малому і у великому вірний; а 
неправедний у малому, неправедний і у великому» 
(Лк. 16, 10). Тобто, якщо збережемо вірність 
починаючи з малого, Господь Сам нам дасть 
більше (див. притчу про таланти у Мф. 25, 21). А 
це мале виражено в «золотому правилі» Святого 
Письма: «Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили 
люди, так і ви робіть їм, — бо в цьому є Закон і 
Пророки» (Мф. 7, 12). Ніхто з нас не може жити 
без оцінок, – інакше як християнину «ухилятися 
від всього злого і творити благо» (Пс. 33, 15) 
або «все дослiджувати, доброго триматися» 
(1 Фес. 5, 21). Але оцінки наші щодо поведінки 
оточуючих можуть бути вельми приблизними, 
неточними або зовсім невірними, то тут і треба 
виходити з цього «золотого правила» у ставленні 
до ближніх. Тобто немає простої заборони – «не 
судіть», – а є важливе доповнення до цього: «Бо 
яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою 
мірою міряєте, такою відміряється й вам» (Мф. 7, 
2). Апостол Яків з цього приводу зауважує: «Бо 
немилостивий суд тому, хто не творив милости; 
милiсть же пiдноситься над судом» (Як. 2, 13). І 
Сам же Христос закликає засуджуючих Його і 
ворогуючих з Ним іудеїв: «Не судіть з вигляду, а 
судіть судом справедливим» (Ін. 7, 24). Ось, тільки 



13такий суд і має цінність – що відкидає гріх та 
милує і прощає грішника. Суд любові і ласки – 
бо тільки такий суд і може бути по-справжньому 
правосудним, – неупередженим і не поверховим, 
не з вигляду. В іншому випадку всякий суд 
веде до засудження, оскільки засудження – це 
якраз суд без милості і без любові, він завжди 
пристрасний, і до нього неодмінно домішується 
особиста неприязнь.

Як зауважив авва Дорофей, «інша ж справа 
лихословити або засуджувати, інша осуджувати 
й інша принижувати. Засуджувати – означає 
сказати про когось: такий-то збрехав, або 
розгнівався, або впав у блуд, або (зробив) що-
небудь подібне. Ось такий лихословив (брата), 
тобто сказав упереджено про його гріхи. А 
осуджувати – означає сказати: такий-то брехун, 
гнівливий, блудник. Ось цей осудив саме стан 
його душі, виголосив вирок про все його життя, 
кажучи, що він такий-то, і засудив його, як 
такого, а це тяжкий гріх. Бо інше сказати: «він 
розгнівався», і інше сказати: «він гнівливий», 
і, як я сказав, виголосити (таким чином) вирок 
про все його життя». Можна додати, що навіть і в 
цьому випадку одні і ті ж слова «він гнівливий» 
можна вимовити по-різному ... «Він гнівливий!!» 
– говорячи з внутрішньою неприязню, це буде 
в точності засудженням за преп. Дорофеєм, 
але в той же час: «він гнівливий ... Боже, 
допоможи йому» – якщо йдеться з жалем і 
співчуттям, без найменшого збурення, то це, 
звичайно, осудженням не є, оскільки сказане 
може відноситись до добре відомої людини із 
помітними багатьма його слабкостями. 

Втім, і тут іноді може бути пастка. Преп. 
Іоанн Ліствичник пише: «Почувши, що деякі 
лихословлять ближніх, я заборонив їм; діячі 
ж цього зла в вибачення відповідали, що 
вони роблять це з любові і піклування про 
злословимого. Але я сказав їм: «Залиште таку 
любов, щоб не виявилося неправдивим сказане: 
«Того, що потай очорнює ближнього свого, я 
прожену... » (Пс. 100, 5). Якщо ти істинно любиш 
ближнього, як кажеш, то не висміюй його, а молися 
за нього таємно, бо цей образ любові приємний 
Богові. Станеш остерігатися осуджувати тих, 
хто грішить, якщо завжди будеш пам'ятати, що 
Юда був у соборі учнів Христових, а розбійник 
в числі вбивць; але в одну мить сталася з ними 

дивовижна зміна» (Ліствиця 10, 4).

Від осуду слід відрізняти викриття. За 
зовнішньою формою вони можуть бути дуже 
подібні, за внутрішніми мотивами, змістом та 
результативністю – абсолютно різними, навіть 
протилежними. «Якщо ж згрішить проти тебе 
брат твій, піди і викрий його між тобою і ним 
одним ...» (Мф. 18, 15). І той, хто викриває, і той, 
хто засуджує виходять з бачення недоліків в 
ближньому. Але той, хто засуджує, в кращому 
випадку констатує сам голий факт недоліку 
людини, роблячи це з неприязню до нього. 
Викривальник ж робить це виключно з духовних 
міркувань, не шукаючи при цьому своєї власної 
волі, а бажаючи ближньому тільки добра і блага 
від Господа.

Пророки Старого Завіту викривали царів 
ізраїльських або весь народ за нехтування 
заповідей Божих, за ідолопоклонство, 
твердосердя і т.д. Пророк Натан викрив царя 
Давида за перелюб з Вирсавією, чим викликав 
каяття Давида. Викриття може служити для 
виправлення людини, воно сприяє зціленню і 
відродженню грішника, хоча і не завжди, оскільки 
багато чого залежить і від самого стану його душі 
та напрямку його волі. 

Відтак, візьмемо за правило слова прп. авви 
Дорофея: «Маємо про що піклуватися, браття! 
Нехай кожен дослухається до себе і своїх гріхів. 
Одному Богу належить влада виправдовувати і 
засуджувати. Оскільки Він знає і душевний стан 
кожного, і силу, і спосіб виховання, і обдарування, 
і статуру, і здатності, тож згідно з цим судить 
кожного, як Він Сам Один знає. І хто може знати 
всі суди оці? Тільки Єдиний, що створив всіх, все 
створив і про все відає».

Підготувала  
Ганна Шевченко



14 Хвороба: 
промисел чи покарання?

В одній з біблійних книг, Псалтирі, ми 
зустрічаємо такі слова: «Дні віку нашого 

– сімдесят літ, а як при силі – вісімдесят літ, 
і найкраща пора їх – труд і хвороби» (Пс. 89: 
10). Для людини питання про хвороби завжди 
було актуальним. Чому ми хворіємо? Чи є 
сенс в терпінні фізичних страждань під час 
хвороби? Чи мають тілесні хвороби значення 
для духовного життя людини?

 

«Бог не створив смерті…»

Святе Письмо свідчить, що Бог створив 
світ досконалим: «І побачив Бог усе, що Він 
створив, і ось, дуже добре воно» (Бут. 1: 31). 
Церковнослов’янською мовою «дуже добре» 
звучить «добро зело», що ще більше підкреслює 
думку про ідеальність світу. Людина – вище 
творіння Боже, теж була створена досконалою. 
Про це також говорить Біблія: «я знайшов, що 
Бог створив людину правою» (Еккл. 7: 29). Слід 
зазначити, що досконалість людини передбачала 
відсутність хвороб та смерті: «Бог не створив 
смерті і не радіє загибелі живих» (Прем. 1: 13) 
і «Бог створив людину для нетління і зробив її 
образом вічного буття Свого» (Прем. 2: 23).

 

Хвороби – наслідок гріха перших людей на 
Землі

Однак «заздрістю диявола ввійшла у світ смерть, 
і зазнають її ті, що належать до наділу його» 
(Прем. 2: 24). Гріхопадіння перших на Землі 
людей, Адама і Єви, призвело до тяжких наслідків. 
Догматичне «Послання Патріархів Східно-
Кафоличної Церкви про православну віру» 
відзначає, що наслідками цього гріхопадіння 
стали «виснажлива праця, скорботи, тілесні 
немочі, тяжке до певного часу життя на землі 
поневірянь, і наостанок – тілесна смерть». 

Таким чином, хвороби – наслідок гріхопадіння, 
свідомого порушення людиною первозданної 
досконалості. Їх не було до гріхопадіння і не 
буде в Царстві Божому: «І витре Бог усяку сльозу 
з очей їхніх, і смерті вже не буде, ні плачу, ні крику, 

ні болю вже не буде, бо попереднє минуло» (Одкр. 
21: 4). У житті ми можемо бачити свідчення того, 
що наші пристрасті, закоренілі гріховні руйнівні 
звички призводять до тілесних захворювань. 
У алкоголіків – свої хвороби, у курців – свої, у 
розпусників – свої тощо. Людина роками нищить 
свій організм, тисячоліттями – свою планету, не 
дивно, що при цьому вона зазнає труднощів 
зі здоров’ям і має екологічні проблеми. Ще 
в Старому Завіті Бог, вказуючи на зв’язок 
гріховного життя людини з її тілесним здоров’ям, 
через пророка Єремію каже: «Чого волаєш ти 
про рани твої, про тяжкість хвороби твоєї? за 
безліч беззаконь твоїх Я зробив тобі це, тому що 
гріхи твої примножилися» (Єр. 30: 15).

Зрозумілі нам і слова Христа, звернені до 
зціленого Ним: «Ось, ти одужав; не гріши 
більше, щоб з тобою не трапилося чого 
гіршого» (Ін. 5: 14).

 

Отці Церкви про хвороби

Преподобний Єфрем Сирин стверджує: «Причина 
хвороби – гріх, своя власна воля, а не якась 
необхідність». «Невже всі хвороби від гріхів? – 
запитує святитель Іоанн Златоуст. – Не всі, але 
більша частина. Деякі бувають від безпечності. 
Ненажерливість, пияцтво та бездіяльність також 
призводять до хвороб». «Хвороби замість 
єпитимій ідуть. Терпіть благодушно: вони будуть, 
як мило у прачок», – говорить святий Феофан 
Затворник. Преподобний Іоанн Ліствичник пише, 
що «хвороби посилаються для очищення гріхів, а 
іноді для того, щоб приборкати гординю».

Відомо, що і святі мали хвороби, часто невиліковні. 
Апостол Павел, наприклад, пише: «…дано мені 
жало у плоть… пригнічувати мене, щоб я не 
величався» (2 Кор. 12: 7). Деякі святі молили Бога, 
щоб їм була послана хвороба як випробування 
для духовного вдосконалення. Святитель Іоанн 
Златоуст говорить: «Праведних спіткають біди 
для зростання їх у доброчесності, а грішних, як 
невиліковно хворих – для покарання і муки, щоб 
навернути їх до іншого життя».

Таким чином, отці Церкви не вважали хворобу 
помстою або покаранням за гріхи, а закликом та 
засобом до їх виправлення. У цьому сенсі ми й 
розуміємо слова Святого Письма: «Кого любить 
Господь, того карає» (Притч. 3: 12).
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 Чому хворіють діти?

Непростою є тема хвороби дітей. Наскільки 
справедлива думка, що дитячі хвороби – 
покарання Боже за гріхи батьків? Зауважимо, 
що над цим питанням розмірковували й 
учні Спасителя, коли запитували Його про 
сліпонародженого: «Хто согрішив, він чи батьки 
його, що сліпим народився?» (Ін. 9: 2).

Дійсно, в Старому Завіті кілька разів 
зустрічаються вирази: «Я Господь, Бог твій, Бог 
ревнитель, що карає дітей за провину батьків 
до третього і четвертого [роду] тих, які 
ненавидять Мене» (Вих. 20: 5; Втор. 5: 9). Однак 
слід зазначити два важливих моменти.

По-перше, ці слова Бога звернені до євреїв, 
які щойно вийшли з єгипетського полону. 
Господь передбачав, що серце народу ще 
довго буде ухилятися в ідолопоклонство. 
Тому й супроводжував Свої заповіді такими 
суворими настановами, а самі євреї ще 40 
років мандрували пустелею, перш ніж увійшли 

в землю обітовану. Ніде більше такі грізні слова 
в Біблії не повторюються.

По-друге, у більш пізні історичні часи у 
старозавітних пророків ми зустрічаємо іншу 
точку зору. Так, Бог через пророка Єзекіїля 
каже: «навіщо ви вживаєте у землі Ізраїлевій 
це прислів’я, говорячи: “батьки їли кислий 
виноград, а у дітей на зубах оскома”? Живу 
Я! – говорить Господь Бог, – не будуть надалі 
говорити прислів’я це в Ізраїлі» (Єз. 18: 2-3). 
І далі запитує: «Ви говорите: “чому ж син 
не несе провини батька свого?” Тому що 
син чинить законно і праведно, усіх уставів 
Моїх дотримується і виконує їх; він буде 
живий. Душа, яка грішить, вона вмре; син не 
понесе провини батька, і батько не понесе 
провини сина, правда праведного при ньому 
і залишається, і беззаконня беззаконного при 
ньому і залишається» (Єз. 18: 19-20). Пророк 
Єремія пояснює: «кожен буде помирати за 
своє власне беззаконня; хто буде їсти кислий 
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31: 30).

Один із сучасних богословів для пояснення 
причин хвороби дітей вдається до аналогії. 
Суть її така: організм людини, у разі отруєння, 
відчуває нездужання, хворіє, при цьому в першу 
чергу страждають найменш захищені органи, 
наприклад, шлунок, нирки, печінка. Сім’я являє 
собою єдиний організм – батьки і діти об’єднані 
невидимим, але реальним духовним зв’язком. 
Коли батьки грішать, вони отруюють цей 
духовний організм. І тоді діти, будучи ніжними 
духовними органами родинної єдності, 
приймають удар гріховної «інтоксикації» на 
себе. Є й ще один аспект: хвороба дітей може 
привести їхніх батьків до віри. Можливі й інші 
шляхи Промислу Божого. Адже невипадково 
при зціленні сліпонародженого Господь 
сказав: «ні він не согрішив, ні батьки його, а це 
для того, щоб відкрились на ньому діла Божі» 
(Ін. 9: 3).

 

Здоров’я чи здравіє?

Слід зазначити, що з християнської точки зору 
тілесне здоров’я є меншою цінністю, ніж здоров’я 
духовне або «здравіє». При відсутності у людини 
християнського світогляду тілесне здоров’я 
може виявитися згубним для душі. Це пов’язано 
з тим, що деякі заповіді легше порушувати 
будучи здоровим, аніж хворим. Безумовно, 
тілесне здоров’я - благо і ми покликані його 
берегти. Старозавітний мудрець радить нам: 
«…раніше хвороби турбуйся про себе» (Сир. 18: 
19). Але у православному розумінні і хвороба 
є благом, бо може слугувати спасінню душі 
людини, звершивши в ній моральний переворот, 
навернувши її до Бога.

 

Чим допомогти хворій людині?

Церква завжди пропонує свою допомогу людині, 
яка перебуває у хворобі.

Одним з головних засобів лікування хвороби 
є Таїнство Євхаристії – Причастя Тіла і Крові 
Христових. Розуміння цього священнодійства 
– в єднанні людини з Богом, освяченні її 
духовного і тілесного начал. Важливо зауважити, 
що віруючий повинен приступати до Причастя з 

проханням, щоб воно звершилося «на зцілення 
душі і тіла». За традицією цьому Таїнству передує 
Сповідь, завдяки якій людина примиряється з 
Богом і ближніми.

Особливо слід відзначити Таїнство 
Єлеосвячення або Соборування, яке спеціально 
звершується над хворою людиною з молитвою 
про її одужання. Підґрунтям для цього Таїнства 
є свідчення Святого Письма, що апостоли «і 
багатьох хворих мазали оливою і зціляли» (Мк. 
6: 13). Апостол Яків говорить: «Чи хто з вас 
занедужає, нехай покличе пресвітерів Церкви, 
і нехай помоляться над ним, помазавши його 
єлеєм в ім’я Господнє. І молитва віри зцілить 
недужого і підведе його Господь; і, якщо він гріхи 
вчинив, простяться йому» (Як. 5: 14-15).

Людина, яку спіткала хвороба, повинна 
вдаватися до молитви про зцілення, але не менш 
важлива і молитовна турбота про неї з боку 
близьких. Праведний Іоанн Кронштадтський 
зауважує, що «у хворобі, і взагалі в немочі 
тілесній, так як і в скорботі, людина не може з 
самого початку горіти до Бога вірою і любов’ю, 
тому що в скорботі і в хворобі серце болить, а 
віра і любов вимагають здорового, спокійного 
серця». Тому обов’язок молитви лягає на рідних 
і близьких хворого. На прохання віруючих 
у храмах часто звершуються молебні «за 
болящих», в чині громадського богослужіння є 
особливі прохання і молитви про хвору людину.

На завершення нашої статті наведемо слова 
відомого богослова протоієрея Фоми Хопка: 
«Якщо ми несемо свої немочі праведно, мужньо 
й терпляче, з вірою, надією і навіть радістю, то 
стаємо найбільшими свідками Божого спасіння 
у цьому світі. Ніщо не може зрівнятися з таким 
терпінням, бо прославлення Бога у стражданні 
й немочі є найбільшим з усіх приношень, яке 
тільки людина може створити зі свого життя на 
землі».

 

Підготував  
протоієрей  
Миколай Баранов



17Шлюб: подвиг творення 
райського буття людини

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

земного, але образом самого Бога»  
 

Свят. Іоанн Златоуст

Г либина сімейних відносин відкриває 
нам радість Раю. В Священному Писанні 

читаємо: «Далі сказав Господь Бог: не добре бути 
чоловікові самотнім. Створю для нього помічника, 
відповідно йому…Тож навів Господь Бог глибокий 
сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з 
його ребер, а те місце заповнив тілом. Ребро, яке 
взяв у Адама, Господь Бог перетворив на жінку 
і привів її до чоловіка. І сказав Адам: це дійсно 
кістка від моїх кісток, і тіло від мого тіла, тому 
вона називатиметься жінкою, бо походить від 
чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька й 
свою матір і пристане до своєї жінки – і стануть 
вони одним тілом». (Бут. 2:18,21-24).

Специфіку райської сім’ї можемо зобразити за 
наступною схемою: 

Бог творить Адама з праху земного, а опісля 
жінку Господь творить із ребра Адама. Адам 
безпосередньо стає матеріалом для створення 
своєї жінки. Святитель Іоанн Златоуст говорить: 
«Як досконалий Художник взяв, що вважав за 
потрібне, і доповнив те, чого бракувало, і взяте 
звершив за Своїм людинолюбством». Господь 
творить сім’ю в райських умовах буття людини. 

Відслідковуючи біблійний текст, спробуємо 
побачити умови творення  сімейного буття в 
Раю:

◆ не добре бути чоловікові самотнім;

◆ створення помічника, відповідно до чоловіка;

◆ дружина є «кістка від костей моїх і тіло від мого 
тіла», тобто є подібною чоловікові і єдиною з 
ним, «походить від чоловіка»;

◆ обоє є одним тілом.

Свідомий вибір людини в акті свобідної волі 
є пріоритетом створення сім’ї. Згідно Біблії 
жінка створюється на усвідомлену потребу 
чоловіка, долаючи його егоїстичну самість. 
Жінка створюється як помічниця у справах, 
які Бог доручає Адаму (Бут. 2:18). Свою творчу 
свободу людина виявляє в створенні мови і в 
підкоренні собі тваринного світу (Бут. 2:19). 
І лише після цих актів свідомості і свободи 
людини, найяскравішим з їх проявів є шлюб. 

Бог не творить жінку разом з чоловіком і таким 
чином не примушує людину до шлюбу. Людина 
є вільною у своєму виборі шлюбного життя. 
Саме з цією умовою в Требнику Православної 
Церкви в Чині Вінчання має місце запитання до 
наречених: «Чи ти із своєї доброї волі, а не з 
примусу маєш намір і тверду думку взяти собі 
за дружину/чоловіка…». Свобода є запорукою 
вільного особистого вибору людиною свого 
шлюбного стану. На відміну від партнерства 
шлюб не зобов’язує, а відкриває подружжю 
повноту свободи у Христі.

 ”Чи ти із своєї доброї волі, а не з 
примусу маєш намір і тверду думку 
взяти…  
(Требник, Таїнство вінчання)

Святитель Іоанн Златоуст стверджує, що «шлюб є 
таїнственним зображенням Церкви», тим самим 
вводить нас в розуміння сім’ї як малої Церкви. 
У своїх роздумах над посланням до Ефесян 
святитель чітко підкреслює, що сім’я – це «мала 
Церква». А тому, «коли чоловік і дружина єднаються 
в шлюбі, вони не є образом чогось неживого або 



18 чогось земного, а образом Самого Бога» [8]. Вони 
безпосередньо перебувають у присутності Бога і 
стають єдиним живим організмом.  

Церква приймає та благословляє шлюб і вважає 
його шляхом до спасіння. Божественна присутність 
перетворює сім’ю в малу Церкву. Очевидним є той 
факт, що сімейне життя через Таїнство Вінчання 
отримує благодать бути спільнотою, подібною до 
Христової Церкви. Для християнської сім’ї через 
церковне вінчання відкривається шлях подвигу 
перетворення подружнього життя в райське буття. 
За своїм ідеалом сім’я є органічною частиною 
Церкви, є самою Церквою. Тобто християнська 
сім’я в своєму ідеальному стані творить єдність у 
Христі. Апостол Павло у І Посланні до Коринфян 
пише про шлюб в Господі, як обов’язкову норму 
сімейного життя. (І Кор. 9: 39; 11:11). Звідси нормою 
християнської сім’ї є перебування у Господі. 

 ”У шлюбі вшановується Христос в 
чоловікові і Церква в дружині… 
(Свят. Григорій Богослов)

Через таїнство Вінчання сім’я отримує 
можливість бути Церквою. Сім’я утворює за 
своїм покликанням Церкву, вона є одночасно, і 
Церквою, і частиною Церкви. Святитель Григорій 
Богослов, відкриваючи цю тайну, говорить: 
«У шлюбі вшановується Христос в чоловікові 
і Церква в дружині». Таке відношення до 
сімейного життя в шлюбі відкриває нам глибину 
взаємовідносин чоловіка і дружини не в ракурсі 
фізіологічних, чи матеріально-господарчих, 
побутових обов’язків, а в перспективі якостей 
Божественного буття Церкви Христової, де 
основною рушійною силою є любов. 

Любов, є не лише радістю і втіхою, а ще й 
подвигом жертовності заради іншого. Така 
любов не має нічого спільного з відомим 
брендом сучасності – «вільним коханням». 
Любов може бути лише радісним подвигом для 
іншого. «В любові ми не лише отримуємо іншого, 
а й цілковито віддаємо себе і без повної смерті 
особистого егоїзму не може бути й воскресіння 
для нового над-особистісного життя» (проф. С.В. 
Троїцький, Християнська філософія шлюбу). 

Через смерть егоїстичного «Я» може народитися 
над-особистісне «Ми». І на відміну від сучасного 
підходу «вільного кохання», лише в Таїнстві 
Вінчання двом дається благодать «воскресіння 
для нового над-особистісного життя». Без 
Божественної благодаті ми не здатні умертвити 
наше егоїстичне «Я», і так само воскреснути у 
«Ми». 

 ”Через смерть егоїстичного «Я» 
може народитися над-особистісне 
«Ми»

Митрополит Лімасольський Афанасій говорить: 
«Шлюб як такий – це подолання себе, навіть 
найщасливіший шлюб, якщо він зберігається, це 
означає, що ти перевершуєш себе». 

Щоб зберегти шлюб потрібно подолати 
свою самість, сокрушити об каміння свій 
запеклий нарцисизм, змінити себе, а не іншого. 
А це можливо лише у любові, яка здатна 
удосконалювати себе і віддавати себе іншому. 
А тому: «шлюб – прекрасна можливість для 
духовного вдосконалення, самопізнання і 
процвітання» - за словами архім. Андреаса 
Конаноса. 

Сімейне життя відкриває людині методику 
вдосконалення себе через любов до іншого. Ця 
методика покладена в основну сімейного життя 
і відкривається у вихованні майбутніх дітей. 
А сама сім’я виховує атмосферою створеною 
у любовній злагоді чоловіка і дружини. Адже, 
«найнеобхідніше, в чому ми і наші діти маємо 
потребу – це гармонія у відносинах» – митр. 
Афанасій (Ніколау). 

 
Протоієрей  
Михаїл Коник

голова відділу 
у справах сім'ї 
Львівської єпархії УПЦ



19...Довірся Йому.  
Він тебе любить.  

Він завжди поруч...
. .

З а зачиненими вікнами затишної кімнати 
тріщить сміливий січневий морозець. 

Навпроти ліжка, у гарно побіленій грубці, не 
менш сміливо танцює жовтогаряче полум’я. 
Завдяки цьому танцю до ранку точно буде 
тепло. Я почуваюсь захищеною, наче у фортеці. 

Саме тут, на бабусиному ліжку, панує 
надзвичайний спокій. Зовсім скоро я зможу 
притиснутися до її гарячої спини. Але перед 
цим, обов’язково, буде молитва. Ставши на 
колінця, вдивляючись в доброзичливий образ 
Богородиці з маленьким Спасителем на руках, 
бабуся і я в один голос будемо промовляти 
«Отче наш…» 

Не пригадую, коли вперше почула слова цієї 
сердечної молитви. Думаю, що перебуваючи 
ще у маминому животику. Я з нею народилася, 
а потім вбирала її від найрідніших людей. І вже 
тоді, нехай зовсім по-дитячому, та я розуміла, 
що молитва – це моя зброя, яка захистить від 
загибелі, це бальзам, який заживить найглибші 
рани, це море, яке заспокоїть у найсильніші 
душевні буревії. 

Бабуся тричі хрестить ліжко, міцно закутує мене 
в ковдру, я згортаюсь калачиком і мирно засинаю 
під рівне промовляння знайомих та незнайомих 
мені імен людей, яких моя найкраща бабуся 
називатиме  у своїй ревній молитві до Творця. 
І скільки ця молитва триватиме я вже не буду 
знати, бо спатиму міцним ангельським сном.

Доброго, мудрого, чистого серця цієї людини 
вистачало, щоб показати, що милостивий 
Господь зовсім поруч, і що рай починається ще 
в земному житті.

…

Людина… Людина любить літати. Іноді вона 
летить вгору, а іноді в безодню. І здається цей 
політ безкінечним. 

Я заблукала. Забрела в страшні темні дебрі. 
Виходу шукати не хотілось. Що можна знайти, 
коли забуваєш про Бога? Спустошливі земні 

втіхи та бажання, а за ними наскрізь роз’їдаючу 
порожнечу. Ти падаєш. Руйнуєш все навколо. До 
повної духовної загибелі залишаються лічені 
кроки.

Настрій був таким, що здавалося ніби життя не 
має сенсу, все надто сіре і несправедливе по 
відношенню до моєї персони. 

Мені 21. У мене прекрасне фізичне здоров’я, 
повноцінна дружня сім’я, диплом вчителя з 
відзнакою, комфортне місце праці та безліч 
можливостей для перспективного майбутнього. 
Однак, в цей момент усього вище переліченого 
я не помічала. Існували лише невдоволення та 
претензії до життя. Пасувало б звернутися до 
Бога (я ж знаю, що Він є), однак,  при згадці про 
всі свої бридкі думки та вчинки, охоплює сором. 
Тому обираєш показово страждати, але нікого ні 
про що не просити, навіть Бога.

Як по-різному ми розцінюємо страждання. Як 
часто прирівнюємо до нього наші незначні 
буденні невдачі.

Не можу сказати, що мама була здивована, 
побачивши, як я розляглася на підлозі і голосно 
ридала на весь дім. Точної причини для сліз вже 
й не пам’ятаю. Та мама є мама. Вона обійняла 
свою дорослу-малу дитину і промовила тих 
декілька мудрих теплих слів, які впали на душу, 
як ніжне м’яке покривало. Дихати стало легше. 
Я виплакалась, і, засинаючи, вже будувала масу 
планів на завтрашній щасливий день.

Я не хотіла згадувати про те, що є ще плани 
Господа.

Всього один дзвінок. 

Страх поступово паралізує кожну частину твого 
тіла. Майбутнє та минуле різко перестають 
існувати. Є тільки зараз. 

Бабусі погіршало після операції. У неї стався 
якийсь дивний напад. Спочатку все було 
добре. Вона відійшла від наркозу і вже навіть 
підіймалася з ліжка. Іншого варіанту, крім того, 
що бабуся повернеться за тиждень-два додому, 
до того дня, я й не розглядала.

Та в цей мій попередньо запланований 
щасливий день відбулося щось безповоротне. 

Якомога швидше зібратися. Мама теж 
метушиться. Що брати? Молитвослов, іконки, 
святе маселко, пісочок з могилки святого. Я 
хапаюсь за ці речі, як за єдину надію. Більше 
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Не дозволяти собі думати! Ні про що не думати! 
Чую рівний пульсуючий стукіт в голові.

Автівка чекає в центрі. Бігти 5 хвилин. По 
дорозі церква. Ми падаємо на коліна перед її 
воротами. Обоє. Мама і я. Попередньо про це 
не домовляючись. Ми добре знаємо, що тільки 
Він може її врятувати. Не лишається місця ні 
сорому, ні запитанням, ні скаргам. В голові лиш 
молитва. Настирлива палка молитва.

Ким була для нас бабуся? Самим життям. 
Стрижнем, джерелом, фундаментом, силою 
нас усіх. На її непорушній могутній любові 
трималося все.

Біла, зі скляними перегородками, палата. На 
ліжку лежить моя найрідніша бабусенька. Ми 
встигли. Нам дозволили увійти. Вона відразу 
впізнала свою Юльку. Достатньо було просто 
взяти її руку. Море тепла огортає душу, так само 
як тоді, коли залишалася у неї на ніч…

Головне вірити. Віра дає ту краплю спокою, яка 
ще дозволяє дихати.

…

Господь дозволить бабусі перебувати на землі 
ще добу. За цей час вона побачиться майже з 
усіма найдорожчими людьми. Я теж буду поруч. 
До останньої хвилини…

Можу посекундно описати як це сталося. З 
пам'яті не стерлась жодна мить того 
моторошного дня. Моє перше знайомство зі 
смертю. Її холодний, хижий, нестерпний дотик… 
Він пронизував до кісток… 

Здається, тільки-но бабуся просила у мене 
шматочок просфори та три корочка свяченої 
води. Тільки-но, також за її проханням, донька 
читала вголос молитву того, хто хворіє. Ці 
неймовірні слова. Здавалося, що молитва 
зумисне написана для моєї бабусі. А закінчується 
вона фразою: «Слава Богу за все!». 

Це так незбагненно. Та в час, коли серце 
розривали думки: як прийняти, що бабусі вже 
нема, що вона не дихає, що вона стала невидима, 
- в голові механічно несвідомо крутилася пісня. 
Це здається зовсім нелогічно, певною мірою 
недоречно, але це була пісня. І найбільш виразним 
став її приспів: «Слава Богу за все, слава Богу за 
все, слава Богу за скорботу й за радість». 

І, власне, в цю мить прийшло чітке усвідомлення, 

що я не сама, що поруч Хтось дуже великий і 
турботливий. Це був Він. Як можна про таке 
написати? Господь своєю безмірною любов'ю 
покрив всі мої темні закутки душі, всі мерзенні 
безсоромні вчинки. Він відкрився мені в той 
момент, коли я була така бридка і нечиста. І 
полилися ріки гірких сліз. Це були не лише сльози 
втрати. Але ще й сльози покаяння та вдячності. 

Господь дав силу, щоб відпустити земне тіло 
моєї бабусеньки і послав усвідомлення, що вона 
нікуди не зникла. Що вона жива й продовжує 
далі за нас молитися. Я точно знаю, що ми 
зустрінемось. Останні слова Символу Віри, які я 
цілком збагнула тільки тоді, обіцяють нам це.

Життя продовжується. Зі своїми радощами 
та скорботами, невдачами та досягненнями, 
падіннями та злетами. 

Тиха молитва у затишній бабусиній кімнатці, 
відчай який став радістю, подарований 
шанс обрати інший шлях… Камінці для 
мозаїки поступово складаються. І яким буде 
кінцевий результат, залежатиме від твого 
щоденного вибору та мудрого замислу нашого 
милосердного Творця.

.. . 

Довірся Йому. Він тебе любить. Він завжди 
поруч.

Юлія Тарасюк
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Без сліз, але з невимовним 
шоком... Собор Святої 

Софії в Стамбулі

С тамбул. Його називають місто 
контрастів. Сучасні хмарочоси та старі 

будиночки. Широченні траси з вічними заторами 
– та старовинні вузесенькі вулички, через які, 
здається, неможливо не то щоби проїхати, але й 
пройти… Одним словом, поєднання модернової  
інфраструктури та сивої старовини. 

Як відомо, це легендарне та величезне місто 
колись називалося Константинополь. І саме в 
ньому знаходиться не менш легендарний храм. 
Собор Святої Софії. Турки звуть його називають 
“Айя-Соф’я”. Храм було названо на честь Самої 
Премудрості Господньої (адже Софія означає 
“Мудрість”).  

Собор було споруджено в 532-537 роках при 
імператорі Юстиніані. Для його побудови було 

використано найкращий будівельний матеріал. 
Були завезені стародавні архітектурні елементи 
(наприклад, з Риму було доставлено вісім колон, 
взятих з храму Сонця, а з Ефеса – вісім колон 
із зеленого мармуру). Золото, срібло та слонова 
кістка були використані для того, щоб надати 
собору величі, блиску та справити надзвичайне 
враження. І нечувана краса собору дійсно 
впливала на народ – подейкували, що цей храм 
було зведено за участі самих небесних сил…

В 1453 році Константинополь було завойовано 
османами – і Свята Софія неминуче 
перетворилася на мечеть. У 1935 році Мустафа 
Кемаль Ататюрк (народний вождь Туреччини) 
надав йому статус музею. А в 1985 році Собор 
Святої Софії було внесено в список об’єктів 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

І от цього, 2020-го року, сталася сумна для 
християн подія. 

Святу Софію перетворено на мечеть.

Для нас, слов’ян, це особливий біль. Свята Софія 
має для нас важливе значення. Адже посли 
святого князя Володимира побували саме в ній. 
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князю Володимиру, що вплинуло на його 
рішення вибрати православну віру для свого 
народу. 

Турецька влада вважає, що історичну 
справедливість досягнуто. Для них герой – це 
султан Селім-завойовник, який перетворив 
“невірний” Константинополь на ісламський 
Стамбул (і власне, на його могилі Ердоган 
урочисто помолився – після офіційного указу 
на перетворення собору в мечеть).. .

Ісламісти вважають, що Софія перед 
отриманням статусу музею була мечеттю. Все 
вірно. Але чомусь вони закривають очі на ще 
давніші історичні реалії: із самих початків 
Свята Софія була побудована в якості храму. 
ХРИСТИЯНСЬКОГО. ХРАМУ.

Слід визнати, що не всі громадяни Туреччини 
підтримують це перетворення. Під час моїх 
відвідин Стамбулу я спілкувалася з одним 
знайомим турком, і він сказав так: “Ердоган 
помилився, йому не слід було цього робити. 
Взагалі, це все політичні проблеми, кажуть, що 
Ердоган зробив це на зло грекам, він їх не любить”.

Я побувала в Святій Софії двічі: в 2017-му році 
та цьогоріч. Ці мої два візити дуже відрізняються 
між собою. Слава Богу, що я встигла побувати 
всередині собору, коли він ще мав статус музею. 
Туди на той час міг заходити будь-хто і будь-коли. 

Як виглядає ситуація зі Святою Софією тепер? 
Розкажу про досвід своєї другої подорожі.

На відміну від попереднього, на цей раз зайти 
всередину не вдалося. По-перше, територія 

собору (тепер вже мечеті) оточена поліцією. Такі 
собі міні блок-пости. Щоби пройти до території 
(лише до території, не всередину!) Святої Софії, 
твою сумку ретельно обшукають, зададуть 
питання, обмацають тебе… Причому, блок-пости 
стоять окремо для чоловіків і окремо – для жінок 
(поліціянти обдивляються чоловіків, поліціянтки – 
жінок).

Звісно, цей весь процес відбувається у ввічливій 
формі. 

По-друге, в той момент, коли ми прийшли 
до території Софії, звучав намаз (так звана 
мусульманська служба). Значить, нам, “невірним”, 
всередину не можна. Взагалі, це виглядало дуже 
сумно (та навіть страшно): із давнього центру 
світового християнства звучить “величання 
Аллахові”.

На даний момент зайти в Святу Софію взагалі 
непросто: як не намаз (а він звершується 5 разів 
на день), так дезінфекція приміщення…

Три роки тому мені вдалося побачити старовинні 
мозаїки на стінах собору. А тепер кажуть, що вони 
вже завішені білими полотнищами (і навряд чи 
їх тепер звідти знімуть)…

…Пам’ятаю, в 2019-му році загорівся Собор Нотр-
Дам в Парижі. Весь світ його оплакував та збирав 
гроші на відновлення. Вибачте, але Свята Софія 
важливіша для християнського світу ніж Нотр-
Дам (хоч і Нотр-Дам я також дуже люблю!).

Якщо порівнювати ці дві трагедії (пожежа в 
Нотр-Дамі та перетворення Святої Софії на 
мечеть), думаю остання – серйозніша. Хоч її 
так не оплакували, як першу. Перша трагедія 
викликала бурю емоцій та сліз, друга – без сліз, 
але з невимовним шоком… 

Так, мені було шкода, що я не встигла побувати 
в Нотр-Дамі і, як наслідок, я більше не побачу 
оригінал до пожежі (навіть якщо його відновлять, 
це вже буде не те). Зате я дуже рада, що я встигла 
побувати в соборі Святої Софії ще до зміни її 
статусу.  

                                                                                                

  Аня Тимченко
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Іконографія Богородиці 
Львівської: від давньої ікони  

до сучасних образів

«Д  іва  Мати – це  межа між тварною  
і нетварною природою,  і Її, як 

вмістилище Невмістимого, будуть знати всі, хто 
знає Бога, і оспівувати ЇЇ будуть після Бога ті, що 
оспівують Бога…Вона початок, джерело і корінь 
нашого уповання на небі» (Св. Григорій Палама 
«Слово на Благовіщення»).

ІII Вселенський Собор визначив сповідувати 
Пресвяту Діву Марію Богородицею. Як наслідок, 
після Ефеського собору 431 року ікони Божої 
Матері набули широкого розповсюдження у 
всьому християнському світі.

Місцеве шанування Богородиці в Україні

Українці здавна шанують Пресвяту Богородицю. 
Звертаючись до Неї через святі ікони, народ 
вимолював заступництво Божої Матері у 
життєвих потребах та в часи лихоліть. У храмах, 
монастирях та домівках ми зустрічаємо шановані 
образи, різні за іконографічними типами і 
географічним походженням, кожен з яких має 
свою історію, збагачену містичним досвідом 
чудотворних зцілень, навернення, застереження 
і навіть Божої кари. 

Найдавніша ікона Галичини

Однією з шанованих ікон Галичини є Львівська 
ікона Богородиці. ЇЇ вважають найдавнішою 
іконою Львова і датують початком XVI ст.. Це 
ікона типу Одигітрії («Провідниця»). Півфігурно 
зображено Божу Матір, Яка на лівій руці тримає 
Христа, правою вказуючи на Нього як на шлях 
до спасіння. Особливістю ікони є темне тло, що 
не було поширено в іконах східної традиції. 
Також помітні впливи латинської іконографії в 
деталях одягу та моделюванні ликів. Написана 
православним іконописцем для одного з храмів 
Львова, ікона внаслідок пожеж у 1534 році була 

перенесена в кам’яний латинський кафедральний 
собор. Очевидно, на той час її вже шанували і 
вважали чудотворною.  

Невдовзі, після Триденського Собору, (1545-
1563рр.) латинський Львівський архієпископ 
Дмитро Соліковський видав розпорядження 
про очищення костелів від ікон, написаних не 
в латинській традиції. Таким чином ікону пере-
носять до Вірменської церкви у Львові, щоб 
вберегти від знищення.  Під час перебування 
чудотворної ікони у Вірменській церкві, вона двічі 
зазнала перемальовувань. Там ікона знаходилась 
до 1940 року, а згодом її переховували у 
вчительки школи вірменок-бенедиктинок пані 
Станкевич. Перед смертю вона передала святиню 
своїй вихованці Софії  Блонській, а її син, інженер 
Андрій Отко, приніс ікону у Львівську картинну 
галерею у червні 1984 року. Головні реставраційні 
роботи провів художник-реставратор Володимир 
Мокрій (1947-2018рр.). 



24 3 березня  2011 року під час зустрічі Єпископів 
Львова з міським головою Андрієм Садовим 
було запропоновано винести ікону Львівської 
Богородиці для поклоніння львів’янам під час 
святкування Дня міста 6-7 травня, і провести біля 
ікони спільну молитву.

Львівска Тихвинська-Сльозоточива ікона 
Богоматері

У ХІХ ст. за словами дослідників відбуваються 
зміни в православній традиції іконошанування. 
Частина ікон, що славились на тогочасній 
території України в ХVII –ХVIII ст., у ХІХ ст.., не 
отримує розвитку у списках. Натомість з’являються 
списки чудотворних ікон, які вшановувались в 
інших країнах християнського світу, а найчастіше 
на Святій Горі Афон – одному з найпотужніших 
джерел духовності Православної Церкви. 

Таким чином у Львові з’явилась ікона Богородиці 
«Тихвинська-Сльозоточива» - список чудотворної 
ікони, що знаходиться у Свято-Іллінському 
козацькому скиті на Афоні. Ікона була передана 
для православної громади Львова у 1905 році 
для зміцнення у вірі та на знак благословення 
Святої Гори. Зараз ікона знаходиться у Свято-
Георгіївському соборі на солеї з лівого боку 
від іконостасу. З 1997 року вшановується 
як чудотворна, а присвячені їй торжества 
прирівнюються до престольного празника.

Святині православного Львова

До святих, що найбільш шануються серед 
православних львів’ян, можна віднести 
великомучеників  Георгія та Варвару. Вони здавна 
відомі на українських землях, адже святий Георгій 
вважається покровителем Львова ще з княжих 
часів, а мощі святої Варвари, привезені дружиною 
князя Святополка Варварою, знаходяться в 
Києві від ХІ ст. Крім того, святих вшановують як 
особливих заступників парафії святого Георгія: 
cобор збудований на його честь, і з 1945 року 
тут перебуває часточка мощей (праве ребро) 
святої Варвари – благословення для храму від 
митрополита Київського і Галицького Іоанна. 
Престольний празник святого Георгія відзначають 
великим торжеством, як і день пам’яті святої 
Варвари та день шанування чудотворної ікони 
Богородиці «Тихвинська-Сльозоточива».  →

Таким чином ми познайомились з трьома 
святинями, які уособлюють небесне заступництво 
православних християн Львова. 

Нові зразки ікон Львівської Богородиці

Зображення, що символізували молитву 
Небесної Церкви за Церкву земну нам відомі 
з часів раннього християнства. Основний 
сюжет – Христос або Богородиця на престолі в 
оточенні ангелів або святих. Такі зображення 
зустрічаються в оздобленні храмів, зазвичай у 
вівтарній частині. Згодом  цей сюжет сформував 
ярус чину моління в іконостасі і отримав назву 
Деісіс (з грецької – прохання, моління; існує 
загальнопоширений термін Деісус, але він 
не коректний). Серед найдавніших зразків 
зображень Богородиці на престолі – ікона 
VI ст.. з монастиря св. Катерини на г. Синай. 
Прикладом оздоблення храму є  «Богородиця 
з апостолами» – мозаїка у піднебінній частині 
вівтаря Палатинської капелли XII ст.
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зображувати на іконі Богородицю, перед Якою 
стоять святі, що заснували і розбудували обитель. 
Послуживши монастирю за життя, вони і після 
смерті турбуються про нього у своїх молитвах 
перед Царицею неба.  На Афоні  шанованою 
іконою такого типу є «Економісса» (Богородиця 
на престолі зі святими Афанасієм, Михаїлом, 
єпископом Синадським та іншими),  а в Україні 
– «Свенська-Печерська» з преподобними  
Антонієм і Феодосієм.  

Ці чудотворні ікони стали взірцем для нової 
іконографії Богородиці Львівської як патронажного 
образу православних християн Львова.

У 2018 році митрополит Львівський і Галицький 
Філарет привіз з  афонського монастиря Хіландар, 
а саме з келії «Буразері»  - ікону Богородиці 
на престолі з предстоячими святими Георгієм 
і Варварою. Образ був написаний афонським 
ченцем для Свято- Георгіївського храму міста 
Львова. За основу зображення Богородиці на 
престолі, було взято чудотворну ікону «Тихвинська-

Сльзоточива», а предстоять Їй особливо шановані 
на парафії святі.  

Ще одним зразком такої іконографії є ікона 
Богородиці, що знаходиться у Синодиконі 
(в афонській традиції це зал для зібрання, в 
якому проводяться духовні бесіди або зустрічі) 
Львівського Свято-Воскресенського Ново-
Афонського монастиря. Ікона написана у 2020 
році як дипломний проект на кафедрі сакрального 
мистецтва Львівської Національної Академії 
Мистецтв.

Сюжет ікони запронований митрополитом 
Львівським і Галицьким Філаретом. Зображення 
Богородиці на троні – це репліка (цілофігурне 
зображення) найбільш шанованої серед вірян 
чудотворної ікони «Тихвинська-Сльозоточива». 
Згаданий образ послужив іконографічним взірцем 
для новоствореної ікони, однак колористичне 
вирішення і деякі стилістичні особливості 
запозичені з давньої Львівської ікони Богородиці.
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При розробці композиції патронажного 
образу Богородиці авторка опиралась на 
іконографію ікони Богородиці «Економісси» 
(«Домобудівниця») з Великої Лаври, що на Афоні. 
У центрі зображується Богородиця з Дитям на 
троні в оточенні святих.

Ікона Богородиці на престолі з предстоячими 
святими Георгієм і Варварою має структуру 
триптиха: середник із зображенням Богородиці 
з Дитям на престолі, та дві прямокутні площини 
із зображенням святих.  Ікона наближена 
до композиції Деісісу та нагадує Триморфон 
(центральна ікона ярусу моління в іконостасі, на 
якій зображений Христос на престолі в оточенні 
Богородиці та Іоана Предтечі). 

Богородиця зображена в іконографічному типі 
Одигітрії:  тримає Христа на лівій руці, правою 
вказуючи на Нього. Її погляд спрямований 
на глядача, а погляд Дитяти – на Божу Матір. 
Золотистий одяг Спасителя – символ Слави. 
Правою рукою Христос-Емануїл благословляє, у 
лівій руці тримає згорток як символ майбутньої 
проповіді. Богородиця зображена в короні, як на 
шанованій афонській іконі, що символізує її велич 
та показує як Царицю неба і землі. 

Святий Георгій зображений у військових 
обладунках та з відповідною атрибутикою: у 
лівій руці він тримає спис, а в правій – щит. Свята 

Варвара тримає чашу як символ страждань, які 
перетерпіла за Христа. Поверх хустки на голові 
святої Варвари також зображена корона – символ 
її царського походження. 

В іконі Богородиці на престолі, з предстоячими 
святими Георгієм і Варварою, поєднано давні 
технології (грунт, золочення німбів, моделювання 
ликів та лесування) з сучасними способами 
їхнього застосування (хаотичний рельєф на фоні). 
Використовуючи авторські способи закладання 
локальних живописних площин на одежах, 
планувалось акцентувати увагу глядача на ликах 
і руках,  не відходячи від усталеної символіки, 
через лаконічні силуети, рельєфне тло створити 
сучасну ікону, яка могла б гармонійно сприйматись 
у церковному середовищі. 

Таким чином ми можемо спостерігати шлях 
трансформації ікони Львівської Богородиці від 
давнього, несправедливо забутого першообразу, 
до створення нового іконографічного сюжету.  

Підготувала  
Наталія Сидорук, 

магістр сакрального 
мистецтва



27П'ятичисельні молитви  
до Пресвятої Богородиці

 

З а двохтисячорічну історію християнства 
віруючими людьми була створена 

величезна кількість молитов до Матері Господа 
нашого Ісуса Христа, в яких вірні прославляють 
Пречисту Богородицю, просять заступництва 
перед Її Сином у складних життєвих обставинах, 
вимолюють одужання від важких хвороб або 
просять допомоги у вирішенні нерозв’язних 
проблем. І Вона – наша Небесна Мати не 
відкидає наших прохань, але Своїми святими і 
всесильними благаннями посилює їх і доносить 
їх до Свого Сина. 

Серед молитовних прохань особливе місце 
посідають П’ятичисельні молитви до Пресвятої 
Богородиці. Всього існує п'ять текстів молитов, 
вони є короткими. Є й інші версії даних текстів, 
які написані на старослов'янській мові, але їх 
використовують виключно служителі церкви. 
Для простих віруючих, які бажають підносити ці 
молитви, більше підходять  саме короткі варіанти.

***
Ці молитви складені святителем Димитрієм 
Ростовським. Угодник Божий Димитрій народився 
в Україні, в містечку Макарів під Києвом в грудні 
1651 року. Після закінчення Києво-Могилянської 
академії та прийняття чернечого постригу в 
1668 році він служив у багатьох парафіях. За 
час свого життя святитель Димитрій Ростовський 
написав безліч праць, серед яких «Четьї-Мінеї» 
і «Житія Святих». Закінчив він свій земний шлях 
митрополитом Ростовським у 1709 році. У XVIII 
столітті під час ремонтних робіт була розкрита 
гробниця митрополита, там виявили його нетлінні 
мощі, які через деякий час стали дарувати 
зцілення парафіянам і паломникам. За чудеса 
зцілення митрополит Димитрій Ростовський був 
зарахований до лику святих у 1757 році.

***
Серед знайдених в келії листів митрополита було 
послання, в якому він розповідає дивовижну 

історію. Ось вона.

«Один старець із Богоносних Отців, стоячи 
на молитві й перебуваючи у  піднесенному 
духовному стані, чув голос Господа нашого 
Ісуса Христа, Котрий бесідував із Пречистою 
й Пресвятою Богородицею, Матір'ю Своєю,і 
говорив їй:

 — Скажи Мені, Мати Моя, скільки болістей 
найбільших перетерпіла єси Мене ради, живучи 
у світі?

І промовила Пресвята:

 — Сину і Боже Мій! Найбільших п’ять болістей 
Тебе ради перетерпіла: перша — коли почула 
від Симеона Пророка, що мав єси вбитим бути; 
друга — коли три дні Тебе не бачила, в Єрусалимі 
шукаючи; третя — коли про Тебе спійманого й 
зв’язаного євреями почула; четверта — коли Тебе 
на хресті між розбійниками розіп’ятого бачила; 
п’ята — коли бачила, як у гріб Тебе поклали».

З наведеного тексту бачимо, що любляча Мати 
наперед побачила всі страждання Свого Сина, це 
був Її вічний біль. Ісус Христос вислухав Матір 
і сказав, що віруючий, читаючи про Її болісті з 
вірою у зцілення, отримає його.

«І сказав їй Господь:

 — Мовлю Тобі, Мати Моя: якщо хто кожну болість 
Твою на кожен день згадає з молитвою Моєю, це 
є «Отче наш», і з Архангельським привітанням, це 
є «Богородице Діво, радуйся» — за першу болість 
дам йому пізнання гріхів і жалкування про них; 
за другу — дам йому всіх гріхів прощення; за 
третю — поверну йому чесноти його, що через 
гріхи втрачені; за четверту — підживлю його при 
смерті його Тілом і Кров’ю Моєю Божественною; 
за п’яту — явлюся йому Сам при його смерті й 
прийму душу в життя вічне. Амінь».

 В цьому ж посланні митрополит Димитрій 
розписав порядок читання молитовних прохань, 
які були названі П’ятичисельними. 

 
***

За канонами Православної Церкви не всі 
молитви, звернені до Пресвятої Богородиці, 
годяться для всіх людей. Судячи з того, як були 
знайдені ці молитви, можна здогадатися, що вони 
були призначені саме для служителів Церкви, їх 
автор не бажав того, щоб вони набули широкого 
поширення. І це цілком логічний умовивід, інакше 
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молитвами з паствою. Але цього не сталося, тому 
священноначаллям було прийнято рішення не 
поширювати на загал ці тексти. 

Тому П’ятичисельні молитви до Пресвятої 
Богородиці дозволені для читання тільки 
ченцям і мирянам, які провадять спосіб життя, 
наближений до чернечого. Іншим християнам 
для моління цими молитвами слід отримати 
благословення духовного наставника або 
парафіяльного священика.

Саме він і повинен ухвалити рішення про те, 
чи потрібно людині звертатися до Богородиці 
за допомогою П’ятичисельних молитов. 
Щоб отримати благословення необхідно на 
сповіді розповісти духівнику про свої страхи, 
переживання і бажання. Якщо він вважатиме, 
що людина потребує допомоги Матері Божої  
і звернення до Неї за допомогою даних 
молитов, то дасть дозвіл. Нерідко священики 
все ж відмовляють віруючим, які просять для 
себе дозволу змовляти П’ятичисельні молитви. 
Необхідно пам'ятати про те, що духовному 
наставнику видніше, чого саме потребує той, 
хто прийшов до нього за порадою. Тому краще 
прислухатися до його настанов.

***
Для православної віруючої людини головними 
є Псалтир і благословенні Церквою молитви. На 
П’ятичисельних молитвах немає благословення 
Церкви, так само як немає і заборони. Звичайним 
людям немає потреби думати про збільшення 
числа молитов. Вони повинні зосередитися 
на самому змісті і ставитися благоговійно до 
священних текстів. П’ятичисельні молитви до 
Пресвятої Богородиці можна іноді почитати, 
але повністю замінювати ними своє щоденне 
правило не варто.

На підтвердження такої думки висловився і 
відомий автор безлічі книг про духовне життя, 
статей морального і аскетичного характеру, 
архімандрит Рафаїл (Карелін): «...Що стосується 
Богородичного правила, П’ятичисельних молитов 
і молитви старця Парфенія Київського, то мені 
здається, що благословляти не слід, оскільки 
благословення священика зобов'язує виконувати 
їх. У своїй юності я просив благословення у 
митрополита Зіновія (в схимі Серафима) на 

П’ятичисельні молитви, але він благословення 
не дав, а відповів: «Я вшановую святителя 
Димитрія Ростовського, але головне для нас  – 
молитви, благословенні Церквою, і Псалтир. Коли 
виконаєш покладене тобі молитовне правило, 
тоді можеш іноді прочитати П’ятичисельні 
молитви» ("На камені віри").

***
Тому, щоб отримати від священика дозвіл 
на молитвне правило укладене святителем 
Димитрієм Ростовським, необхідно розуміти, в 
яких випадках ці молитовні прохання є доречними. 
А саме, в особливих життєвих обставинах, що 
вимагають посиленого молитовного діяння, коли 
людина провівши багато годин в молитвах і 
пості, не знайшла розради і спокою, коли в неї 
вже немає надії і вмирає віра, це:

- важкий душевний стан, на межі депресії, 
смутного духу;

- коли людина опинилася у владі гріхів і 
самостійно не може впоратися з ними;

- коли рідні та близькі відвернулися від людини;

- коли важко позбутися проклять, притягнутих 
лихослів'ям;

- при тривалому невідвідуванні церкви та 
уникненні причастя.

Вимовляти тексти цих молитов необхідно з 
глибокою вірою, навіть в стані зневіри і душевної 
метушні. Тільки в цьому випадку молебень 
допоможе зняти з душі важкий тягар, по-новому 
подивитися на проблеми і знайти оптимальне 
для них рішення, а також знайти спокій і 
умиротворення.

З трепетом і хвалою благаючи Богородицю і 
Спасителя, слід наповнитися вірою і терпінням в 
очікуванні відповіді, бо на все воля Божа.

За матеріалами інтернет-сайтів

Підготувала  
Ганна Шевченко
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Шукаю щастя... сімейного 
 

Власна сімейна система для 
подружжя

К ожен з нас шукає щастя, і у кожного 
воно своє. Той, хто бачить своє життя 

у форматі сім'ї, хоче бути щасливим у шлюбі. 
«Кожна людина, яка одружується, робить це для 
того, щоб бути щасливою і насолоджуватись своїм 
шлюбом». Однак, мені як священику випадає 
часто чути від одружених людей про те, що вони 
є нещасливими в сімейному житті. В теперішній 
час стало нормою співжиття в партнерстві, і все 
лише тому, що людина шукає щастя з іншим... Але 
насправді помилковими є наші власні пріоритети 
побудови сімейного життя. 

На початку створення сім’ї важливо визначити 
основні пріоритети побудови сімейного життя:

◆  безпека [для жінки важливо бачити в чоловікові 
опору, для чоловіка важлива психологічна 
безпека у відносинах з жінкою];

◆ самоцінність [мене цінують, я потрібний сім’ї];

◆ свобода іншого (шлюб не є ярмом, свобода 
самовираження) [потрібно навчитися 
враховувати потребу іншого];

◆ творчість [можливість удосконалюватись, роз-
вивати себе і свої здібності і дати таку можливість 
іншому];

◆ радість від сімейного життя [відчуття 
збалансованості сімейного життя, дарування 
радості іншому і прийняття її від іншого];

◆  почуття власної гідності [гармонія із собою та 
іншим].

«Щастя, на яке ти заслуговуєш, не принесуть 
тобі на тарілочці, – пише архімандрит Андрій 
(Конанос), – ти його побудуєш, тобі потрібно добре 
спітніти і доброякісно потрудитися». Якість нашої 
сім’ї залежить від нас самих, шліфування наших 
відносин залежить від нас, це без перебільшення 
надзвичайний подвиг людини, але людина 
здатна його понести. Праця чоловіка і дружини, 
а в подальшому й дітей, може дати поштовх для 
розвитку особистісного свобідного буття людини, 
що не заперечує єдність сім’ї і одночасно цінує 
особистість кожного. 

«Інший володіє таємницею: таємницею того, чим 
є я». Жан Поль Сартр

Важливим моментом становлення сім’ї є сепарація 
від батьківської моделі сім’ї. Для новоствореної 
сім’ї потрібно вибудовувати власну сімейну 
систему. Встановлення власної сімейної системи 
відбувається в процесі досягнення незалежності 
від батьківської системи в територіальному плані, 
у фінансовому і в чуттєво-соціальному. Такий 
момент дає можливість подружжю вибудовувати 
власну модель сім’ї. Для батьків є важливим 
розуміння явища сепарації чи відчуження їхніх 
дітей, особливо в юнацькому віці варто дати 
можливість дітям побудови власних констант 
сім’ї. Також важливим фактором для молодої сім’ї 
є наявність окремої житлової території, навіть, 
якщо вони живуть із своїми батьками. Це простір, 
куди ніхто, окрім молодої сім’ї увійти не може.

Гармонійне сімейне життя:

◆ знайдення власної сімейної системи;

◆ побудова особистих взаємовідносин між чоло-
віком і дружиною;

◆  повноцінний інтим.

Радість повинна наповнювати моменти 
сімейного життя: радість, що ми залишились на 
якийсь момент удвох, радість від народження 
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просто радість, що ми можемо бути разом. 

Радість сімейного життя утверджується вмінням 
приймати іншого, чути його потреби і просто 
відчувати іншого. «Дев’яносто відсотків шлюбів 
розпадаються зовсім не з причини позашлюбних 
стосунків одного із подружжя. Сімейна зрада 
є лише наслідком» - стверджує митрополит 
Афанасій (Ніколау). 

Невміння почути іншого перетворюється у страх 
бути непочутим і незрозумілим. Відкритість і 
довіра дають можливість сім’ї вільно рухатись 
до вдосконалення, в іншому випадку сім’я 
тупцює на місці або скочується до повного 
краху. Неприйняття іншого та намагання його 
переробити за своїм ідеалом призводить до 
того, що один з подружжя закривається в собі, 
а це часто є причиною розпаду сім’ї. Адже 
єдність можлива лише за умови перетікання 
один в одного. Перетворення в єдиний моноліт 
двох різних людей можливе лише в благодаті 
Святого Духа. Спільність двох передбачає не 
нав’язування власної волі іншому, а відкриття в 
Іншому особистості. 

«Благословенна трудність сім'ї в тому, що це місце, 
де кожен з нас нечувано, впритул, наближається 
до найважливішого персонажу нашого життя - до 
Іншого» (С. Аверинцев).

Двоє стають одним цілим через пізнання 
Іншого. Гносеологічний аспект Іншого дає змогу 
сходження до цілісності. Через священну єдність 
в Таїнстві Вінчання ми отримуємо можливість 
сходження до цілісності у спілкуванні з Богом 
і в Бозі. Інший для нас одночасно виступає й 
відмінним від нас і рідним нам. 

Спілкування – це не лише висловлення своєї 
власної думки, а й вміння чути  думку Іншого, що 
є не менш важливим для досягнення узгоджених 
рішень. Спільне рішення стати на рушничок 
сімейного щастя залежить від двох «ТАК», в 
іншому випадку це – насильство над Іншим, 
приниження волі Іншого, заперечний факт 
сприйняття людини як особистості. 

«Якщо ти не можеш любити і бути любимим, 
якщо нікого не обіймаєш і не шукаєш нічиїх 
обіймів, якщо не зігріваєш серце ближнього і 
своє власне, це означає, що у тебе справді якісь 
проблеми» - архім. Андреас Конанос

Шлюбне життя виключає насильство над 
собою, а тим більше, насильство над Іншим. 
Воно є особистісним і передбачає єдність двох 
рівноправних свобідних особистостей. «Якщо 
Інший мною сприймається не як особистість, то я 
лише користуюся Іншим, тоді Інший виступає як 
об’єкт моїх бажань. Таке сприйняття перекреслює 
свободу, а тим самим руйнує й заперечує всю 
вищезазначену «формулу» любові, руйнує 
всі пріоритети побудови сімейної системи 
і унеможливлює створення сім’ї в повному 
розумінні цього слова.

Виходячи з принципів сімейного виховання, 
сім’я можлива лише через прийняття Іншого як 
особистості. В такому фокусі дитина входить в 
сімейну систему як особистість. Дитині комфортно 
зростати в такій сім’ї. Вона почуває себе безпечно, 
її цінують, враховують її потреби, вона має всі 
можливості розвиватися, її емоційний рівень 
сповнений радістю, а тому дитя відчуває власну 
гідність. 

Сім’я відкривається як школа життя, а сімейне 
виховання є досвідом такого буття. Можемо з 
впевненістю говорити, що те, чим наповнена 
сім’я, тим самим наповнюється серце дитини. 
Важливим фактором формування як самої сім’ї 
так і сімейного виховання є любов. 

 

 

Протоієрей  
Михаїл Коник

голова відділу у 
справах сім'ї  
Львівської єпархі УПЦ 



31«Маріє, Мати Божа, 
Священний Храм 

благоухання...» 

Нещодавно у харківському видавництві 
«Юнісофт» вийшла друком в перекладі з грецької 
мови книга «Преподобний Паїсій Святогорець». 

Ця книга – результат багаторічної праці сестер 
Священної обителі (ісихастирія) на честь 
апостола Іоанна Богослова в Суроті  і є першою 
систематизованою біографією преподобного. 
В книзі розповідається про факти з життя 
преподобного Паїсія, про місця, де він жив, про 
його молитовний подвиг і духовну працю у різні 
роки. В творі також містяться свідчення про 
з’явлення старцю Ісуса Христа, Богородиці і 
святих. 

Пропонуємо вашій увазі уривок з книги, в якому 
описано, як Пресвята Богородиця зайшла до 
храму під час молитви напередодні свята 
Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

У листі, в якому преподобний описав 
явлення Христа, він написав ще дещо: 

«Молячись до Христа, я не міг у молитві вільно 
почуватися. Від благоговіння й поваги я відчував 
певну стриманість, бо Він – Бог. І коли під час 
молитви мій розум відволікався, мене це не 
дуже засмучувало. Я казав собі: «У тебе такий 
брудний розум, як він має вмістити в себе 
Христа?» А коли молився Богородиці, то відчував, 
що Вона – моя Матуся. Тому я часто міг, просто й 
невимушено, як то робить мала дитина, будь-що 
у Неї попросити». В іншому листі преподобний 
про Богородицю писав наступне: «Коли я чую 
або й співаю: «Вишнього освячена Божественна 
Оселе…» або «Маріє, Мати Божа, священний 
храм благоухання…», то моє серце тріпоче з 
радості, воно готове вирватися з грудей на волю 
й полетіти на пошуки Пресвятої Богородиці».

Через кілька місяців після явлення Христа 
преподобному в його житті сталася ще 

одна божественна подія. Це відбулося, коли 
читався тропар під час Правила до Святого 
Причастя: «Маріє, Мати Божа, священний 
храм благоухання…» Це було напередодні 
дванадесятого свята Воздвиження Чесного 
Хреста Господнього. Того дня до отця Паїсія 
прийшов один молодий диякон. Щойно 
преподобний його побачив, як жартома сказав: 
«Вітаю, дияконе! А мені якраз на панигірі 
диякона й бракувало. Запрошений владика 
і поважні псалти. Для трапези я замовив сто 
кілограмів риби, от тільки диякона не було». 
А наприкінці додав: «Залишайся у мене на ніч, 
будемо служити всенощне бдіння, а на ранок з 
монастиря Ставронікіта прийде священник, аби 
звершити Божественну літургію». Вдень вони 
прибрали й підготували каливу для святкування. 
О 5-й годині вечора почали служити всенощне 
бдіння по чотках. Отець Паїсій молився у своїй 
келії, а диякон – у сусідній кімнаті, маленькому 



32 Коли вони дочитали правило, то вийшли з храму 
і мовчки сіли в маленькому коридорчику. По 
преподобному було видно, що він духовно 
змінився, він мовчав. За трохи диякон запитав:

Герондо, що це було? Що взагалі сталося?

Нічого не сталося, - відповів старець.

Як же «нічого», коли я сам усе бачив, - перепитав 
диякон.

Нічого не сталося, - повторив старець, Чи ти 
не знаєш, що на Афоні Богородиця щовечора 
обходить усі монастирі й келії та дивиться, що 
роблять монахи? Ось і до нас дійшла. Побачила, 
що двоє диваків читають Правило до Святого 
Причастя, і привіталася з нами розгойданою 
лампадкою.

Доки не прийшов священник, аби служити 
Божественну літургію, преподобний розповідав 
диякону й про інші подібні божественні події, 
які сталися в його житті. А іншого разу розказав 
йому, що, крім світла та розгойданої лампадки, 
він того вечора бачив Богородицю.
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архондарику. Щогодини отець Паїсій стукав у 
стінку і запитував: «Дияконе, у тебе все добре? 
Чи не спиш?».

Близько першої години ночі отець Паїсій 
покликав диякона читати в храмі Правило до 
Святого Причастя. Він поставив його в окремій 
стасидії, дав у руки свічку, а сам став поряд. 
Диякон читав правило, а старець перед кожним 
тропарем клав доземний поклін, благоговійно 
здіймав руки і казав: «Слава Тобі Боже, наш, слава 
Тобі». Коли диякон почав читати богородичний 
тропар «Маріє, Мати Божа, священний храм 
благоухання…»,почувся ніжний шум, ніби поряд 
здійнявся легкий вітерець. Храм, майже повністю 
темний та освітлений лише лампадками, відразу 
засяяв яскравим світлом. Лампада перед іконою 
Богородиці почала мірно гойдатися, як маятник, 
натомість інші лампади висіли нерухомо. Диякон 
з подивом глянув на отця Паїсія, а той дав йому 
у відповідь знак мовчати. Диякон покинув читати 
правило. Понад пів години диякон спостерігав, 
як мірно й гарно гойдається лампада перед 
іконою Богородиці. Храм був залитий світлом, 
а преподобний склав на грудях навхрест руки 
й схилився майже до підлоги. Згодом диякон 
відновив читання правила. За мить світло зникло, 
а лампада перестала гойдатися.


