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Дорогі браття та сестри!

Період Великого посту святі отці мудро нази-
вають періодом «духовної весни» для наших 
душ. Особливі молитви, богослужіння і пісне-
співи, що пропонує нам Свята Церква під час 
цього періоду, покликані допомогти нам кра-
ще зануритися у свій внутрішній, потаємний 
світ і старанніше попрацювати над виправ-
ленням наших недоліків та поганих звичок.

Другий номер нашої єпархіальної газети го-
тувався для того, щоб допомогти клірикам і 
віруючим краще зрозуміти деякі аспекти цьо-
го благословенного періоду. Нехай Господь, за 
молитвами Своєї Пречистої Матері та святих 
угодників Божих, допоможе нам гідно та бла-
гочестиво прожити дні спасительної Чотири-
десятниці і вповні отримати благодатні дари 
Святого Духа, даровані нам Воскресінням 
Христовим.

Всім доброго подвигу постування! 
 
 
Ієродиякон Філарет (Ольшанський)

головний редактор єпархіальної газети 
«Світло Православ’я»



2 ПОСЛАННЯ 
 

НА ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

МИТРОПОЛИТА  

ЛЬВІВСЬКОГО І ГАЛИЦЬКОГО 

ФІЛАРЕТА 

«. . .смиренна душе моя, подбай, щоб у дні посту 
очиститися тобі від зла, щоб і ти побачила 
істинного благого і чоловіколюбного Господа, 
Який дасть тобі прощення, очищення і спасіння» 
(стихира на вечірній Неділі Православ’я, глас 4). 

В  озлюблені пастирі, боголюбиві іноки 
 і інокині, дорогі браття і сестри, чада 

Святої Православної Христової Церкви!

Наближаються дні, якими ми входимо в 
вельми важливий духовний період бою, – дні 
Святої Чотиридесятниці. Великий піст – це 
час особливого благоговіння, час покаяння, 
час плачу, можливість для людини змінитися, 
особливо слушний момент для виправлення 
духовного життя. Церква, як ніжна мати, 
турбуючись про своїх дітей, православних 
християн, визначила час посту, щоб ми 
звернули більше уваги на наш внутрішній світ, 
очистили свою душу, примирилися з Богом, 
достойно та з великою радістю зустріли день 
світлого Христового Воскресіння.

Повсякчас благочестиві християни і монахи 
використовували Великий піст задля 
особливого загартування себе, практики 
тілесних і духовних подвигів. Молитва, бдіння, 
сповідь, стримання від певних видів їжі та 
всіляких розваг є невід’ємними частинами 
цього благословенного періоду. Християнин 
заново «відбудовує» свій внутрішній 
духовний світ, прислухаючись до голосу 
совісті, виправляючи те, що недогледів зі своїх 
повсякденних вчинків та звичок. 

Свята Церква через богослужіння, особливі 
богослужбові тексти та проповіді священників 
допомагає краще усвідомити і відчути 

великопісну атмосферу, щоб допомогти нам в 
очищенні душ. «Починаючи Божественний піст, 
сповнімося розчулення, від душі взиваючи: 
Владико Христе, молитву нашу прийми, як 
обране кадило, і визволи нас, молимося, від 
згубного тління і муки страшної» (сідален 
Тріоді, на утрені понеділка Першої седмиці 
ВП) – чуємо ми заклики святих отців, які 
надихаючись Святим Духом, ведуть з нами 
діалог через стихири і тропарі вже в перший 
день Великого посту.

Роздумуючи над важливістю посту, згадаємо 
що це була найперша заповідь, дана Богом 
людям. Якщо вона була потрібна в раю, ще 
навіть до падіння прабатьків Адама і Єви, то 
тим паче, вона є необхідною і для людей, які 
опинилися в умовах гріховного існування й 
живуть до теперішнього часу.

"Тому, що ми не постили, нас було вигнано 
з раю. Отже, дотримуймо піст, щоб 
повернутися туди" (Свят. Василій Великий: 
Про піст І). Як непослухом Адама, виявом його 
усвідомленого вибору сталося відпадіння від 
Бога і як наслідок - смерть, так абсолютним 
послухом волі Отця Свого Ісус Христос 
«упокорив Себе, був слухняним аж до смерти, 
i смерти хресної.…» (Флп. 2,8). Він стає Новим 
Адамом, який дає початок новому людству, 
що не матиме смерті: «Перший чоловік 
Адам став душею живою; а останній Адам є 
Дух животворний» (1 Кор. 15, 45). Дух Божий 
привів Ісуса в пустелю, де Він, підготувавши 
себе молитвою і постом, подолав спокуси від 
диявола і лише тоді заради нашого спасіння 
виступив на Свій шлях служіння, який 
закінчиться Голгофою.

Своїм сорокаденним перебуванням в пустелі, 
Господь наш Ісус Христос дав нам приклад 
посту, показав його силу і необхідність для 
духовного життя, для подолання спокус, 
тому Чотиридесятниця для кожного з нас є 
своєрідною пустелею для справи духовного 
ділання. 

Духовне життя завжди має передумови, а піст 
допомагає нам краще осягнути наше єство і 
зрозуміти всі наші сильні та слабкі сторони. 
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прикладами аскетизму, який є невід’ємною 
складовою духовного життя.  Життєвий 
шлях святих отців пустелі, монахів та деяких 
мирських людей, закликають нас і сьогодні 
до подвигів стримання, плачу, молитви і 
смирення. 

Ті, хто вважає що піст не є важливою складовою 
духовного життя і нехтують його значенням, 
забувають, що кожен духовний подвиг має 
цінну винагороду – благодать Святого Духа, 
що рясно виливається на того, хто бере на 
себе «благе іго» життя у Христі. Коли серце 
наповнюється благодатними дарами, людина 
створює навколо себе атмосферу миру і 
злагоди, і, за словами відомого подвижника 
Святої Русі Серафима Саровського, «здобувши 
Дух мирний, спасає навколо себе для Царства 
Небесного тисячі інших людей».

Звичайно, подвиг посту потрібно нести «по 
силі» і розсудливо, бо ми не всі однакові. 
Якщо добро починає шкодити, то перестає 
бути добром. Так само й піст, котрий виснажує 
фізичні і психологічні сили, ніколи не 
принесе бажаного результату. Але святі отці 
підкреслюють, що «той, хто удосконалює себе 
в утриманні, наближається до здоров’я» (преп. 
Авва Ісая) та «чим більше днів посту, тим краще 
лікування; чим довший час стриманості, тим 
рясніше придбання спасіння» (блаженний 
Августин). Піст – це не дієта або чистка 
організму, його головною метою є здобути 
смирення.

«Ти постиш? Докажи мені це своїми ділами! 
Якими, скажеш, ділами? Коли побачиш 
бідного, дай милостиню. Коли маєш ворога, 
примирися! Коли побачиш свого друга 
щасливим, не заздри! Коли побачиш гарну 
жінку, пройди мимо. Хай постяться не тільки 
уста, але слух, зір, ноги, руки та всі члени нашого 
тіла…» – повчає нас святитель Іоанн Златоуст. 
Блаженної пам’яті митрополит Київський 
Володимир постійно підкреслював, щоб у піст 
«ми не їли один одного…», бо можна тримати 
піст, але не здобути нагороду від Бога. Коли ми 
стримуємося від їжі, але не приділяємо уваги 

нашим поганим вчинкам і звичкам, не їмо 
м’яса, але сваримося з рідними і близькими, 
не п’ємо вина, але розгоряємося нечестивими 
думками, – то чи буде користь від таких 
утисків для тіла і гріховної нестриманості для 
душі? Піст – це не самоціль, а лише засіб для 
досягнення Божої подоби і єднання з Ним.

Почати духовну боротьбу треба із заклику 
Христа: «чого бажаєте, щоб вам робили люди, 
так і ви робіть їм» (Мф. 7, 12). Святі отці вчать з 
великою увагою ставитися до ближніх і завжди 
бути чуйним до чужих потреб. «Ви хочете 
щастя – віддайте таку ж рівну частку щастя; 
ви хочете свободи – дайте іншим рівно таку ж 
міру свободи. Ви хочете їжі – поділіться їжею; 
ви хочете любові, безкорисливої і вдумливої – 
проявіть і ви безкорисливу і вдумливу любов» 
– нагадує нам митрополит Антоній Сурозький.

Дорогі браття і сестри, будемо разом в ці 
благословенні дні Великої Чотиридесятниці 
наслідувати нашому Спасителю, його учням 
апостолам і друзям святим, у справі боротьби 
зі спокусами і молитовного подвигу. Не 
забудемо, що «Царство Небесне силою 
здобувається, і хто докладає зусилля, 
здобуває його» (Мф. 11, 12). Ніхто не зможе 
здобути благодать Святого Духа без зусиль. 
Радість Христового воскресіння ми зможемо 
пережити лише тоді, коли пройдемо з Ним 
період Великого посту та Страсної седмиці, 
зійдемо з ним на Голгофу і разом зустрінемо 
перемогу над смертю. Амінь. 

МИТРОПОЛИТ  

ЛЬВІВСЬКИЙ І ГАЛИЦЬКИЙ 
Великий Піст

2020 р.

м. Львів



4 Великий канон 
преподобного  

Андрія Критського

Н а початку  Великого посту, на 
великому повечір'ї понеділка, 

вівторка, середи і четверга першої седмиці по 
частинах, а на утрені четверга п'ятої седмиці 
того ж посту в повному обсязі співається 
й читається Великий покаянний канон 
преподобного Андрія Критського.

Складений майже 1200 років тому, Великий 
канон в усьому, крім розмірів, є подібним 
до інших. Утім, він має ще й ту особливість, 
що складається з дев'яти пісень, на відміну 
від звичайних богослужбових канонів, які 
не мають другої пісні. До тропарів канону 
додається псаломський приспів: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй мя». Устав пропонує на кожний 
тропар канону робити три поясні поклони, а 
в деяких храмах поясні поклони замінюють 
одним земним.

Спочатку Великий канон містив лише 210 
тропарів. Пізніше Церква додала до них ще 
40 на честь його укладача і на спомин про 
Марію Єгипетську. Таким чином, іменуючись 
Великим за своїм змістом, висотою думки й 
силою її висловлення, канон святого Андрія 
називається також Великим і за своїм обсягом, 
тому що всі інші подібні твори містять у собі 
близько 30 піснеспівів або трохи більше.

Преподобний Андрій Критський, зібравши у 
Великому каноні воєдино події старозавітної і 
новозавітної історії від падіння праотця Адама 
до Вознесіння Христового, подає їх у дусі 
глибокого сердечного каяття, з надзвичайною 
майстерністю співставляючи кожну з них зі 
станом грішної душі. Зі священної скарбниці 
Святого Письма він бере найсильніші приклади 
для покаяння й морального вдосконалення. У 
ньому пропонуються християнам різноманітні 
зразки праведного життя для наслідування 
та приклади життя нечестивого для їх 
уникнення, а також спасенні уроки покаяння 
та вправляння у молитві.

Цей канон можна назвати покаянним 
плачем, що розкриває нам увесь безмір, усю 
безодню гріха й перевертає душу каяттям і 
надією. Перед поглядом грішника проходять 
постаті, діяння і події світу старозавітного 
і новозавітного, в яких з особливою силою 
відобразилися значення та сила гріха, а також 
гідність святого життя; його увазі пропонується 
вся Священна історія на прикладах благочестя 
і нечестя її персонажів, їхнього навернення до 
Бога та нерозкаяності у гріхах. Крім прикладів 
із Священної історії творець канону вказує на 
живий приклад великого падіння й повстання 
в особі подвижниці Марії Єгипетської, яка 
досягла високого ступеня святості.

Свята Церква пропонує нам саме ці 
піснеспіви в перші дні Великого посту. Адже 
піст – це час покаяння й очищення. Увесь 
канон преподобного Андрія спрямований на 
пробудження людської душі від гріховного 
сну, на розкриття перед нею згубності 
гріховного стану, на спонукання до суворого 
самовипробування, самоосуду й каяття і до 
виправлення життя.



5За всієї своєї незбагненної, сповненої 
духовного розчулення величі, Великий 
канон святого Андрія Критського має й деякі 
труднощі для розуміння. «Труднощі» Великого 
канону залежать головним чином від того, що 
велика кількість думок виражається у ньому 
небагатьма словами, а ще й від дослівного й 
при цьому не завжди точного їх перекладу 
з грецької. Неодноразово робилися спроби 
поліпшити якість церковнослов'янського 
перекладу, але з різних причин успіху вони 
не мали.

Декілька слів слід сказати і про самого 
автора Великого канону. Преподобний 
Андрій, архієпископ Критський, народився 
в місті Дамаску близько 660 року в сім'ї 
благочестивих християн Георгія та Григорії. 
Про раннє дитинство святого відомо, що до 
семи років його вважали німим, оскільки до 
цього часу він не вимовив жодного слова. 
Коли ж, після досягнення семирічного віку, він 
причастився в церкві Тіла та Крові Христових, 
німота його минула й він почав говорити.

На чотирнадцятому році життя святого 
Андрія батьки привели його до Єрусалима 
в монастир братства Гробу Господнього на 
служіння Богу. Після чернечого постригу він 
був призначений нотарієм, тобто секретарем, 
Єрусалимської патріархії. Після 681 року, 
коли в Константинополі проходили засідання 
Шостого Вселенського Собору, святого Андрія, 
який тоді був у архідияконському сані, було 
відряджено до візантійської столиці від імені 
його патріарха, щоб передати імператору 
документи, що підтверджували повну 
згоду з рішеннями Собору всієї повноти 
Єрусалимської Православної Церкви, яка 
перебувала тоді під мусульманським ярмом.

Після закінчення Собору Андрій 
прославився своєю книжною премудрістю 
й глибоким знанням догматів Церкви та був 
залишений у Константинополі, отримавши 
назавжди прізвисько "Єрусалиміта", тобто 
"Єрусалимлянина". У столиці Імперії він 
отримав послух керувати Будинком для 
сиріт при Великій церкві Святої Софії із 

зарахуванням до кліру головного храму 
Візантії.

Двадцять років служив він у сані диякона 
та трудився в Будинку для сиріт, виявляючи 
належну дбайливість і турботу. Саме тут, у 
Константинополі, він почав складати свої 
чудові піснеспіви, якими дуже збагатив 
літургійну спадщину Святої Церкви.

Після тривалого дияконського служіння святий 
Андрій був рукоположений у єпископський 
сан і призначений на найвіддаленішу кафедру 
імперії – острів Крит, де за свої сумлінні труди 
був удостоєний титулу архієпископа. Для своєї 
пастви він був люблячим батьком, невтомно 
проповідував і молитвами своїми відганяв 
усі напасті та знегоди, будучи непохитним 
викривачем єретиків. Не залишав святий 
Андрій і праць зі створення церковних 
піснеспівів.

Святитель Андрій Критський першим почав 
писати богослужбові канони. Він написав 
канони на всі двонадесяті свята, окрім 
Введення у храм Пресвятої Богородиці, 
оскільки за його життя це свято окремо ще 
не відзначалося. Великопісне богослужіння, 
крім Великого канону, прикрашене й іншими 
творіннями святого піснетворця.

Декілька разів святитель, залишивши Крит, 
відвідував Константинополь, де зустрічався 
з патріархом та імператором, а також із 
близькими йому людьми. Там виступав 
він і на захист святих ікон, коли у Візантії 
розпочалося іконоборство. Під час свого 
останнього відвідування столиці святий 
Андрій, відчувши наближення кончини, 
попрощався зі своїми друзями. Дорогою 
до Криту він сильно захворів. Тяжка недуга 
змусила його зупинитися на острові Мітиліна 
в містечку Ерессо, де святий і помер 4 липня 
(за ст. ст.) близько 740 року. Цього дня і донині 
Свята Церква відзначає його пам'ять.

Преподобний отче Андрію, моли Бога за нас!

Протоієрей Миколай Баранов



6 Митрополит  
Антоній Сурозький

Про молитву

Ц      ерква є місцем зустрічі, з'єднання  
 Бога з людиною, а одночасно і  

самим дивом цього з'єднання. У зв'язку з 
цим справедливим буде сказати, що існують 
три елементи в житті віруючого і Церкви в 
цілому, які є абсолютно необхідними. Перше 
– це, звичайно, дія Божа, яка нас з Ним з'єднує.  
Я тут маю на увазі не втілення, а власне  
таїнства, ті дії Господні, які Він звершує над 
нами, але не без нас, оскільки з нашого 
боку необхідні відкритість, віра, жага 
зустрічі з Богом. З іншого боку, дари Божі 
пропонуються, але ми повинні боротися за те, 
щоб ці дари стали не лише нашим надбанням, 
а й пронизали б нас до межі наших глибин. 
І якщо ми хочемо бути членами Церкви, 
учнями Христовими, то вступає в силу момент 
вірності. А вірність – це постійний подвиг, 
постійна боротьба із самим собою, з гріхом, 
з усіма силами зла, які зустрічаються нам 
у житті. Нарешті, на підставі цієї боротьби і 
на підставі цього дару Божого в таїнствах 
відбувається зустріч зовсім іншого роду, – 
постійна, що все більше поглиблюється, яка 
відбувається в молитві. І ось про цю молитву 
мені хочеться дещо сказати.

Ми часто думаємо про молитву в уставних 
або формальних категоріях. Часто приходять 
люди на сповідь і говорять, що вони не 
виконували свого молитовного правила і тих 
чи інших молитовних дій. Але молитва не 
тільки в цьому. Сама сутність молитви – це 
наша спрямованість до Бога, спрямованість 
до того, щоб зустріти Його віч-на-віч. В 
кінцевому підсумку, молитва – це стояння 
перед Богом, яке починається зі слів і потім 
зростає, поглиблюється до споглядального 
мовчання.

 

Глибина молитви полягає в тому, щоб 
зустріти Бога віч-на-віч. Я говорю не про 
зорове сприйняття, а про зустріч з Ним в 
найутаємничених місцях і глибинах нашої 
душі. Це те, до чого ми повинні прагнути, і те, 
чому ми повинні вчитися.

Ми повинні вчитися мовчати – це перше. 
Встати перед Богом або просто сісти перед 
лицем Божим і навчитися мовчати, дати всім 
силам уяви, всіх думок влягтися, всім почуттям 
заспокоїтися. 

Це дуже важливий момент, і ми всі цьому 
повинні вчитися. Те що я говорю: це не моя 
вигадка. Про це докладно і дуже яскраво 
пише святий Феофан Затворник.

Ми не можемо постійно жити таким 
молитовним життям, є й інші моменти. 
Ми читаємо молитви, і нам необхідно ці 
молитви читати, тому що ми не можемо при 
нашому малому духовному досвіді постійно 
задовольнятися тільки цим споглядальним 
станом. Ми до нього не приходимо відразу, 
нам потрібна підтримка. І нам дані ранкові 
молитви, вечірні молитви. Богослужіння, 
акафісти і т.ін. Як можливо поєднати з ними те, 
про що ми говорили вище? Часто мені кажуть:

- Я читав ранкові та вечірні молитви і не можу 
відгукнутися на все, що там сказано.

Я завжди відповідаю: 

- А як ти можеш очікувати, що будеш 
відгукуватися на все, що там сказано. Ти 
подивися: над кожною молитвою стоїть ім'я 
якогось святого: Василія Великого, Симеона 
Нового Богослова, Іоанна Златоуста та ін. 
Невже ти можеш мріяти про те, що переходячи 
від молитви до молитви, ти зможеш в повноті 
пережити, як би з'єднатися з досвідом всіх 
цих святих, тобто вмістити в себе молитовний 
досвід шести, десяти, дванадцяти святих, які 
написали або склали ці молитви?

Я марно вжив слова "написали або склали". 
Молитви, які у нас є, псалтирі або молитви 
з нашого молитовника, не були написані. 
Ніхто не сидів перед письмовим столом і не 



7складав молитви. Ці молитви – крики душі, що 
вириваються так, як кров ллє з рани, в момент 
або захоплення, або покаяння, або відчаю, або 
болю, або надії: які святий потім відобразив 
на папері, щоб не забути те, що колись з 
ним трапилося. І якщо ми хочемо молитися 
молитвами святих, ми повинні, по-перше, 
їх читати чесно, приступаючи до молитви, 
звернутися до святого і сказати йому:

- Святий Василію, святий Іоанне, святий 
Симеоне, я буду вживати твої молитви, але я 
не в змозі їх вмістити. Я буду їх повторювати 
з усією чесністю своєю, всім своїм розумом, 
розумінням, а ти візьми ці молитви і піднеси з 
твоєю власною молитвою до Престолу Божого.

Це вже є початком нашого спілкування з даним 
святим і з тим, що він вклав у цю молитву.  
А в цю молитву він вклав все: своє знання 
про Бога, вклав своє знання про себе самого, 
свій досвід життя, свою потребу, він влився в 
цю молитву. Коли ми будемо читати її, деякі її 
моменти нам будуть зрозумілі і близькі, тому 
що вони людяні, а деякі будуть для нас закриті 
і незрозумілі. Нам не під силу буде сказати 
від себе самих деякі слова, які святий сказав 
абсолютно правдиво з глибин свого досвіду. 

Треба говорити слова молитви чесно. І коли 
ми не можемо чогось сказати абсолютно 
чесно, ми повинні сказати Господу:  
"Я вимовляю тільки слова святого, який 
написав цю молитву, але від себе це я не можу 
сказати. Допоможи мені коли-небудь дорости 
до цієї міри". Але дорости неможливо, якщо 
ми просто будемо повторювати ці молитви і 
до них ніколи не повертатися.

Для цього треба зробити дві дуже важливі 
речі. По-перше, те, що нам святий Феофан 
Затворник наказує: продумати і відчути кожну 
молитву не в той момент, коли ми звершуємо 
молитву, а коли ми можемо сісти спокійно, 
читати цю молитву, замислитися над нею. Ми 
можемо поставити перед собою питання: ось 
те, що знав святий такий-то про Бога, про себе, 
про життя. Що я знаю про це? Ми повинні 
відчути, довести до своєї свідомості, до свого 

серця і як би з глибин своїх спогадів, свого 
життєвого досвіду винести на поверхню все 
те, що відповідає словам цієї молитви, так, 
щоб в момент її читання весь мій духовний 
і людський досвід був викликаний назовні 
словами цієї молитви. Тоді кожна молитва 
поступово почне оживати, ставати моєю 
молитвою, навколо кожного слова будуть 
кристалізуватися моменти мого власного 
досвіду.

По-друге, існують молитви, які можуть 
служити, так би мовити, програмою для життя. 
Наприклад, у вечірніх молитвах є двадцять 
чотири коротких молитовки на кожну годину 
дня св. Іоанна Златоуста. Ми їх читаємо 
ввечері, оптом, якщо так можна висловитися. 
Але ми можемо кожен день вибирати одну з 
цих молитов і присвятити їй, якщо не цілий 
день, то півдня чи декілька годин. "Господи, в 
покаянні прийми мене!». Ось подумай, відчуй, 
що означає покаяння. І коли ти це продумаєш 
і відчуєш, присвяти хоча б кілька годин 
цього дня тому, щоб вчитися каятися. Є інші 
молитви: "Господи, дай мені сльози, пам’ять 
про смерть і розчулення серця! Господи, дай 
мені смирення, цнотливість і послух!" Якщо 
взяти одне з цих слів і поставити собі за 
правило протягом одного дня, декількох годин 
або півдня проти цього не грішити, то кожна 
молитва почне оживати. І коли ми будемо 
ставати на молитву перед Богом, ми не будемо 
просто повторювати молитви святих, а будемо 
словами святих підносити Богу свою молитву. 
Тоді вийде так, як один хлопчина сказав своїй 
матері після того, як вона примусила його 
прочитати вечірні молитви.

– Мамо, а тепер, після того, як ми 
намолитвословили, давай зробимо собі 
задоволення і помолимося Богу. Скажімо 
Йому саме те, що ми у відношенні до Нього 
зараз відчуваємо або ж ті речі, які нам дійсно 
хочеться Йому сказати.

Ось з цього б почати і нам.

Переклад Анни Шевченко
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Що потрібно для того,  
аби достойно прийняти 

Святі Таїни

Обов'язки християнина  
перед причастям Святих Таїн

Х то достойно причащається Святих таїн, 
той дістає повне відпущення всіх своїх 

гріхів, той може зцілитися від будь-яких хвороб; 
хто достойно причащається Святих Таїн, той 
отримує початок освячення душі своєї, стає 
спадкоємцем вічного життя; той, хто достойно 
причащається Святих Таїн, з’єднується міцними 
узами з Ісусом Христом так, що він перебуває в 
Ісусі Христі, а Ісус Христос перебуває в ньому: 
«Хто їсть Мою Плоть і п’є Мою Кров, в Мені 
перебуває, і Я в ньому», – сказав Ісус Христос 
( Ін. 6, 56).

Боже мій! Який скарб ми маємо у своїх руках, 
і саме в руках наших, бо ніхто не забороняє і 
не перешкоджає нам приходити й пити з цієї 
чаші життя: коли тільки завгодно приходь і 
пий; і не лише ніхто не забороняє, але Церква 
щодня прикликає нас до цієї чаші безсмертної: 
приступіть, кличе вона – Тело Христово 
приимите, источника безсмертнаго вкусите!  То 
ж скажіть, браття, чи не безрозсудно роблять ті, 
котрі не хочуть і самі відмовляються приймати 
Святі Таїни? Ах! Вони не знають і не розуміють, 
що своєю відмовою і зневагою не лише самих 
себе позбавляють благодаті, а ще й ображають 
великого Спасителя Ісуса Христа. Це жахливо! 

Колись скаже Ісус Христос таким людям: «Я 
за вас страждав, Я за вас пролив Свою Кров, 
Я визволив вас і віддав вам чашу життя і 
безсмертя, але ви, невдячні, ви не хотіли пити з 
неї, ви наче знущалися з Мене своєю зневагою. 
Відійдіть од Мене, Я не знаю вас, ви не Мої». О, 
як жахливо буде чути це.

Багато хто скаже: «Ні, ми не зневажаємо Святе 
Таїнство, але ми не достойні приступити до 
нього, бо ми - великі грішники». Так, правда, 
що страшно приступити до Святих Таїн 
недостойній людині, адже той, хто недостойно 
причащається Святих Таїн, той «суд собі їсть і 
п’є»: він, наче Іуда, є зрадником Ісуса Христа. 
Проте, якщо судити строго, то яка людина гідна 
причастя Святих Таїн? Хто в світі може вважати 
себе гідним прийняття чеснішого Тіла та Крові 
Ісуса Христа? Постники, самітники? Ні! Навіть 
найбільші святі вважали себе негідними; 
ось, наприклад, хто були Василій Великий та 
Іоанн Златоуст? Це були великі, надзвичайні 
та святі люди; але й вони самі визнають, що 
недостойно їдять Тіло Христове і п’ють Його 
Кров. Та чи не для того й залишив нам Ісус 
Христос Своє Тіло і Свою Кров, щоб ми, слабкі, 
могли укріплюватися цією безсмертною їжею. 
Отже, браття, ради Бога, ради Ісуса Христа, не 
відмовляйтеся від прийняття Святих Таїн – це 
страшно!

Давні християни кожного свята, кожної неділі 
причащалися Святих Таїн, саме через це вони 
й були справжніми християнами. Так і ви, 
браття, не позбавляйте самі себе такого скарбу, 
якомога частіше живіть свою душу хлібом 
небесним і втамовуйте спрагу душі вашої цим 
джерелом безсмертя.

Що ж потрібно для того, аби достойно  прийняти 
Святі Таїни?

• Треба вірити, що це Таїнство встановлене 
й передане нам Самим Ісусом Христом в 
останній вечір перед стражданням Його; віруй, 
що той хліб, який ти їси, є саме пречисте Тіло 
Ісуса Христа; віруй, що те вино, яке ти п’єш із 
чаші, э сама найсвятіша Кров Ісуса Христа, 
перетворена й освячена Духом Святим.



9• Перед прийняттям святих Таїн треба ввійти 
в себе, оглянути свою душу: чи не має в ній 
гріхів, і якщо є, то слід очистити себе сповіддю 
і дістати відпущення своїх гріхів від імені 
Церкви.

• Найголовніше: не треба мати ніякої 
ворожнечі, ніякої злоби, а з усіма примиритися 
і всіх простити. Ворожнеча та злоба є такою 
перешкодою для прийняття Святих Таїн, що 
ніякі молитви, ніякий піст - одним слово – ніякі 
приготування не можуть знищити її.

• Нарешті, приступаючи до самого прийняття 
Святих Таїн, треба мати благоговіння, страх 
і трепет - так ніби ти приступав би особисто 
до Самого Ісуса Христа, грізного Судді твого; 
точно так, якби ти стояв уже на Страшному 
суді з покірною головою, чекаючи собі вироку 
він нелицемірного Судді живих і мертвих 
- та разом з цим всією душею, всім серцем 
віддай себе у волю Ісуса Христа, проси Його 
милосердя і говори Йому внутрішньо: пом’яни 
мене, Господи, у Царстві Твоєму.

• Дехто каже, що ми не можемо долучитися 
Святих Таїн, бо не дотримувалися посту. 
Звичайно, наша Церква велить нам постити 
й говіти, бо й Сам Спаситель постив сорок 
днів і сорок ночей; але що таке справжній 
піст? Багато хто думає, що піст полягає лише 
в тому, щоб не їсти м’яса, масла, риби. Дійсно, 
скоромна їжа забороняється в піст; колишні 
християни в піст не споживали скоромної 
їжі, навіть найпростішу їжу вони вживали 
обмеженою мірою та кількістю. Але для чого 
встановлений піст? Для того щоб полегшувати 
й утихомирювати тіло, вгамовувати бажання 
й пристрасті – ось мета посту! Отже, якщо ти 
додержуєш правил Церкви і розбираєш, коли 
їсти м’ясо, коли рибу тощо, але водночас не 
поступаєш душею, тобто не утримуєш себе від 
гріхів, не притримуєш свого язика від зла, то 
все твоє постування цілком даремне.

Таким чином, коли ми  говіємо, то слід уживати 
їжі стільки, щоб лише підтримувати свої 
сили, всіляко уникаючи переситу та всякої 
надмірності, а також скоромної їжі, коли ми 

говіємо в піст; а хто має якусь погану звичку 
або ваду, наприклад лихословити, засуджувати 
або пиячити тощо, і залишить їх на цей час, 
той справді витримає піст. Дотримуючи таких 
правил, без сумніву приступай до Святих Таїн. 
Отже, бачите, браття – крім ворожнечі та злоби, 
ніщо не перешкоджає нам прийняти Святі 
Таїни.

Обов'язки християнина 
після причастя Святих Таїн

Чого ж слід дотримувати після прийняття 
Святих Таїн?

• Щойно ти удостоївся долучитися Святих Таїн, 
піднеси подяку Ісусу Христу від усієї душі й 
усього твого серця за те, що Він не відкинув 
тебе, незважаючи  на твоє не достоїнство; дякуй, 
що цей Цар слави благоволив увійти до бідної 
оселі душі твоєї; дякуй Ісусу Христу і водночас 
старанно проси Його, що Він Сам зробив душу 
твою чертогом і оселею, гідною відвідання та 
перебування Його, і Отця, і Святого Духа.

• Після прийняття Святих Таїн намагайся, 
якомога більше роздумувати про велич цього 
Таїнства і не відразу спрямовуй свої думки на 
твої звичні заняття.

• Найголовніше, намагайся, принаймні хоч 
трохи, змінити своє життя і тим якомога 
довше затримати в душі своїй Божественного 
Гостя; будь обережнішим та уважнішим до 
своїх вчинків; згадуй якомога частіше або, 
щонайменше, візьми собі за звичай кожного 
ранку згадувати, що ти християнин, що ти дав 



10 обіцяння жити так, як жив Ісус Христос; частіше 
звертайся до Бога з молитвою, але з молитвою  
сердечною і розчуленою: це надзвичайно 
корисно для нашого спасіння – принаймні всі 
святі починали з цього. Ще деякі кажуть, ніби 
після причастя треба утримуватися кільки 
тижнів від м’яса тощо. Наша Церква ніколи й 
ніде не вводила такого правила; і напевно, 
таке утримання було цілком довільним, ба 
наша Церква радить тільки утримуватися від 
гріхів, і більше нічого.

Отже, браття мої! Ось я сказав вам усе, що 
необхідно знати постникам! Щасливий і 
прещасливий той, хто після говіння хоч трохи 
змінить своє життя і буде обережнішим; адже 
будь-яка добра зміна життя наближає нас до 
Духа Святого. Але нещаслива та людина, котра 
після сповіді й Святого Причастя зовсім не хоче 
змінити своє життя і нітрохи не намагається 
утримуватися від гріхів; замість відпущення 
та очищення гріхів така людина візьме на 
душу свою новий і страшний гріх тим, що без 
усякої уваги й роздуму приступила до таїнств 
Покаяння та Святого Причастя.

Молю вас браття мої! Заради Бога, Котрий 
створив нас, ради Ісуса Христа, Котрий пролив 
Свою Кров для нас, ради нашого спасіння, якого 
ми всі бажаємо, і ради Царства Небесного, 
постарайтеся,  докладіть усіх зусиль, виявіть 
усю вашу ревність, аби говіння ваше не 
було марним; щоб дістати душевну користь, 
постарайтеся правильно сповідатися і гідно 
приймати Святе Тіло і Кров Христову; і тоді 
благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов 
Бога Отця і спілкування Святого Духа буде з 
вами! Амінь.

За творами Інокентія, митр. Московського

Великий піст:  
роздуми та власний досвід

П   ам’ятаю, як ще була студенткою, раз 
 їхала в маршрутці і чула, як одна 

жіночка робила зауваження комусь, чи то 
хлопцеві чи дівчині: “Та як так можна голосно 
слухати музику – зараз піст!”. Я це почула і 
думаю – піст, піст.. . що таке піст? З інтонації 
цієї жінки було зрозуміло, що піст – це щось 
серйозне. Але я не надала цьому значення – 
і сама впихнула навушники в вуха, почавши 
слухати музику. Звісно, тихо. А то ця жінка 
зараз і на мене накинеться.. .

Десь починаючи з 22 років стався якийсь 
душевний (чи духовний?) поклик – чомусь 
захотілося ходити до Церкви. Зазвичай, 
людей в храм приводить або якась життєва 
криза чи безвихідь, або взагалі якась біда (як 
мене одного разу запитала одна людина: “А 
ти чого до Церкви прийшла? В тебе що, щось 
сталося?”), чи просто бажання розібратись 
у сенсі життя. В мене ж особисто просто 
був якийсь тихий таємний поклик – йди до 
храму!.. .

Прийшла. І слідом за цим прийшло бажання 
постити. І хоча я перед тим не знала, як це 
– постити, я все ж від когось чула, що під час 
такого періоду не можна їсти м’ясо і голосно 
слухати музику (*привіт жіночці з маршрутки*). 

Почала робити непевні, але все ж кроки в 
постовому напрямку. Є така російська фраза 



11”Первый блин комом”. От щось типу того в 
мене було під час першої спроби. Так сяк 
спробувавши і дочекавшись кінця посту, я 
вирішила чекати нового Великого посту з 
наступного року – і на цей раз зробити все 
по-серйозному. І я почала активно читати та 
дізнаватися – що таке Великий піст, як його 
потрібно проводити. Виявляється, що не 
можна не лише їсти м’яса, але й молочних 
продуктів. Більш того - не їсти солодощів (а 
ось це для мене вже є проблемою), не їсти 
рибу за винятком великих свят, чередувати 
гарячу їжу з холодною, з олією і без). А в деякі 
дні взагалі приписується утримуватися від їжі 
та води…

І я почала постити. Я вирішила не афішувати 
своїй сім’ї, що я збиратимуся робити. Але 
якось так сталося, що батьки (особливо мама) 
швидко самі все помітили. І підняли скандал – 
мовляв, що це ти виробляєш, повідмовлялася 
тут від всього, ти що, хочеш себе довести до 
проблем? Постниця тут об’явилася, дивися на 
неї! Але я не здавалася. Мужньо продовжувала 
свій пісний шлях. На той час в мене не було 
духівника – моїм “духівником” був Інтернет з 
православними сайтами та статтями в них, на 
рекомендації яких я орієнтувалася. 

Однак, слід відразу сказати, що я не постила 
прямо так дуже серйозно: я їла гарячу їжу з 
олією щодня (в той час як треба їсти таку їжу 
всього лиш декілька разів на тиждень), їла 
рибу та рибні продукти практично завжди, і не 
тримала “голодних” днів першого тижня. Але 
я дійсно відмовилася була від молочного та 
від солодкого, знайшовши їм заміну. Загалом 
виходить, що я не постила прямо так строго-
строго, як це приписано. 

Я стрімко почала худнути, і батьки забили на 
сполох ще більше. Хоч як би не хотілося того, 
але без скандалів та залякувань не обійшлося: 
“Твій організм втратить багато вітамінів та 
елементів/ почнуться незворотні процеси/ 
дивися, в яку кістляву ти перетворилася/ тебе 
потім відкачувати будуть” тощо. Список можна 
продовжувати. Доходило навіть до абсурдів: 
моя мама загалом проти, щоби наша сім’я їла 

солодощі (щоб “глистів не годувати”). А тут 
бачить, що я під час посту відмовилася від 
солодкого, і каже: “А чому це ти солодкого не 
їж? Не можна так себе калічити!”.. .

Також звучали погрози вести мене до 
психіатра, якщо я не припиню, бо в мене ніби-
то “почалася стадія анорексії” (і хоча я дійсно 
схудла, я не була вже аж такою “кістлявою 
марою” і самопочуття в мене було добрим). 
Слава Богу, до психіатра справа не дійшла. 
Також казали: “Не дратуй тут нікого; хочеш 
постити – з’їжджай звідси, щоб того ніхто не 
бачив” (хоча я абсолютно нікому нічого не 
нав’язувала, а навпаки вважала піст лише своєю 
особистою справою). Ще раз кажу: я постила 
далеко не найсуворішим чином. Страшно й 
уявити, що було б, якби я дотримувала піст 
СТОВІДСОТКОВО ПО НЬОМУ... 

Це я розказала про “харчову” сторону посту. 
Паралельно з тим, в мене була і “словесна 
їжа” – я зачитувалася статтями та книгами 
провідних православних авторів, вбираючи в 
себе кожне слово.

Мій перший Великий піст, не дивлячись 
на труднощі, дав мені хороші результати 
– наприкінці посту відчулася Пасхальна 
радість та мир. І взагалі я, як людина, стала 
стриманішою, спокійнішою, стала менше 
засуджувати людей, відкрилось якесь інше 
бачення світу. І в мене увійшло в звичку їсти 
малими порціями .

Час йшов. Ще декілька я років проводила 
Великий піст вищезгаданим чином (і звісно, 
зі складнощами в сім’ї). Я продовжувала 
читати матеріали про Великий піст – і мені 
стали відкриватися несподівані моменти. 
Наприклад, я прочитала, що хтось зі святих, 
приймаючи під час посту в себе гостей, міг 
разом з ними їсти скоромну їжу, навіть м’ясо 
(хоча потім на наступний день він тримав 
піст набагато строгіший). Далі: ще десь я 
прочитала, що хтось у Великий піст до когось 
прийшов по запрошенню в гості – і, щоб не 
ображати хазяйку, їв те, що вона приготувала. 
Тобто, ці вищезгадані люди не хизувалися 



12 своїм постом. Так, вони піст порушували – але 
вони робили це заради любові до ближнього. 

Прочитавши про це все, я вирішила зробити 
такий експеримент: заради миру в сім’ї, 
заради уникнення скандалів та сварок я… 
перестала постити – і почала їсти те, що й всі. 
Одним словом, я пристосувалася до ближніх 
своїх: як всі, так і я. (це вже потім я дізналася 
таку річ: порушуючи піст під виглядом любові 
до ближнього ти просто таємно догоджаєш 
своїй плоті – тут проходить дуже тонка грань, 
яку ой як легко порушити…). 

Так, скандалів дійсно не стало. Все стало 
мирно та спокійно. Однак… що це дало мені 
самій? Нічого. Ніякого духовного збагачення. 
Називається, всім догодила, всім зробила добре, 
навкруги мир, тишина та спокій – але тільки не 
в моєму випадку: я сама себе духовно обікрала. 
Чи варто казати, що під час Пасхи я не відчула 
жодної духовної радості. Звісно, звідки ж їй 
узятися: твоя задача під час Великого посту 
– підготуватиcя до Пасхи, і без зусиль тут не 
обійтися; а тут ти не потрудився – і в результаті, 
під час Праздника Праздників на душі пустка.

Як я вже казала, я дивилася на піст лише з 
харчового боку. Але, як виявилося, піст – це не 
тільки (і не стільки) про їжу – і що ще, окрім 
харчових обмежень, треба робити, щоб піст 
пішов на користь душі?

…Як сказав один святий отець: “Зрозумій 
час” (“Пойми время”). А який зараз наш час? 
Інформаційний. Здається, що інформація лізе 
звідусіль, і люди зараз просто пересичені 
нею. Отець Андрій Ткачов одного разу сказав: 
“Якщо людина під час посту їсть одні сухарі і 
п’є воду – і в цей час дивиться телевізор, це 
не піст. Якщо людина під час посту п’є молоко, 
але відмовляється від телевізора – ось це 
піст…”. (Тут дозволю собі невеличку поправку: 
зараз інформація лізе в наш мозок не так 
через телевізор, як через Інтернет; зараз люди 
навпаки відмовляються від телевізорів, а от 
від Інтернету – та ви що, це ж смерті подібно! 
Як же знати, що в світі коїться?!). 

Сучасні люди фізично набагато слабші, 
аніж люди попередніх поколінь. Люди сто-
двісті років тому були набагато витриваліші 
та сильніші – і їм фізичний харчовий 
піст був необхідний, щоб послабити їх 
фізичні пристрасті. Сучасним же людям 
треба послабити зовсім іншу “пристрасть” 
– інформативну. Як то кажуть, людей зараз 
хлібом не годуй – дай їм Інтернет. Треба не 
стільки обмежити м’ясо, не стільки молочне із 
солодощами – як обмежити доступ інформації 
до себе, до своєї душі, серця та мозку – бо 
насправді вплив інформації на наші душі, 
серця та голови ой який сильний!

Слід сказати, що і я також – фанат Інтернету. 
І я також схильна перенасичуватися 
інформацією: зайшла на один сайт, на другий-
третій, ще й до того “полірнула” Фейсбуком 
з Інстаграмом – і потім… відчувається не то 
якесь запаморочення, не то якась внутрішня 
пустка: мозок просто забитий фотографіями, 
коментарями, новинами… Як надлишок 
неперевареної їжі гниє в організмі – так само 
і “непереварена інфа” розкладається і діє на 
внутрішній душевний стан. 

Як щодо мене особисто? Все складно: мало 
того, що я перестала себе обмежувати в їжі і 
тримати харчовий піст – так ще й в Інтернеті 
“купаюся”. Також, без обмежень. Напевно, 
в моєму випадку треба знову повертатися 
до харчових обмежень – не сильних, щоб 
не заподіяти шкоди організму, але все ж 
відмовитися від своїх “улюбленців”: солодкого 
та випічки. І звісно, закони ніхто не відміняв – 
все ж доведеться відмовитися від молочного 
та м’ясного (фух, напевно, знову треба буде 
стикнутися зі скандалами з домашніми своїми 
– Боже, як я того не хочу.). І найголовніше – 
слідкувати за часом, проведеним в інтернеті, 
а також фільтрувати, який контент читати, а 
який – ні.

Можливо, саме таким чином мені вдасться 
збагатитися духовно?                                                                                                                       

   БогуСлава



13Дитяча сповідь 
як фактор формування 

райського буття людини

«Пустіть дітей, щоб до Мене приходили, і не 
забороняйте їм, бо таких Царство Боже»

(Лк. 18, 16)

В еликий піст спонукає кожного 
 християнина задуматися на своїм 

життєвим станом, над своїм буттям в світі. Ми 
задумуємося про потребу людини принести 
своє покаяння.  «За допомогою сповіді, – каже 
преп. Паїсій Святогорець, – людина вичищає 
себе зсередини від усього непотрібного 
– духовно плодоносить». Саме сповідь 
відкриває людині можливість оновити себе 
духовно, повернути собі стан райського буття 
в Бозі.  Але шлях до глибинного розуміння 
шляху покаяння, як повернення людини до 
Бога, потребує великої праці. За словами 
духівника келії Маруда ієромонаха Макарія, 
справжнє покаяння: «це не звіт звершених 
за певний період моральних злочинів, не 
спроба облегшити совість, а бажання змінити 
себе і повністю посвятити себе Богові». 

Та передовсім, із сповіддю людина зустрічається 
ще у своєму дитячому віці. Згідно 18 правила 
Тимофія Олександрійського, перша дитяча 
сповідь відбувається після досягнення дитиною 
10-ти років. Проте, в нашій Церкві існує 
традиція першої сповіді в семирічному віці. 
На Архієрейській Нараді Руської Православної 
Церкви від 2-3 лютого 2015 року був схвалений 
для загального використання в церковній 
практиці документ «Про участь віруючих у 
Євхаристії», в якому, зокрема, йдеться, про те, 
що «звершення першої сповіді, а також частота 
звершення сповіді від 7 до 10 років при 
щонедільному причасті, повинні визначатися 
спільно духівником і батьками, з урахуванням 
індивідуальних особливостей в розвитку 

дитини і її розумінні церковного життя».  

Важливим кроком у житті кожної православної 
людини є перша сповідь. Від цього першого 
кроку залежить і весь подальший духовний 
розвиток людини і саме ставлення до сповіді, 
як до Таїнства Покаяння. А тому, до першої 
сповіді потрібно провести підготовку дитини, і 
не лише самими батьками, але й священником. 
Архімандрит Парфеній (Мурелатос), 
розкриваючи потребу підготовки дитини 
до сповіді, стверджує: «Батьки можуть дати 
своїм дітям їжу матеріальну, а духовний отець 
дасть їжу духовну. Саме такі діти виростають 
повноцінними людьми. Вони вміють слухати 
старших і живуть благодатним церковним 
життям». Від правильного підходу до першої 
сповіді залежить розвиток духовної складової 
людини.

Проте, спробуємо спочатку розглянути прояви 
небезпечного становлення негативних 
факторів дитячої сповіді:

• страх;

• несформоване відношення до гріха як чогось 
неприйнятного і чужого людській природі;

• необізнаність дитини із формулюванням своїх  
гріхів;

• сором перед священником;

• формалізація сповіді.



14 Страх

«Коли людина іде на сповідь, вона безумовно 
проявляє мужність. Адже, дуже важко говорити 
іншому (священник – така ж і людина, як і всі) 
про дурне». Цей фактор страху людини потрібно 
враховувати священнику, тим паче, коли на 
сповідь приходить дитина. 

Ще одним фактором страху перед сповіддю 
може бути і нерозуміння самої сповіді. В уяві 
людини часто вимальовується образ Бога 
як певного Судді, що карає грішників. Таке 
сприйняття Бога породжує в людині страх, що 
сама сповідь є певним присудом. Важливо 
відкрити для дитини Бога як люблячого Батька, 
який приймає наше повернення з великою 
радістю. Господь в Євангелії нам відкриває 
цю батьківську любов, стверджуючи: «Який з 
вас, батьків, коли син попросить у нього хліба, 
подасть йому камінь? Або, коли попросить риби, 
подасть йому змію замість риби? ?» (Лк. 11, 11). І 
продовжує: «Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте 
добрі дари давати дітям вашим, то тим більше 
Отець Небесний дасть…» (Лк. 11, 13). Господь 
відкриває нам люблячого Отця Небесного, а 
ми часто своїм дітям передаємо образ Бога, як 
певного Карателя за наш непослух, кажучи, що 
Бог карає неслухів. А тому ми часто отримуємо 
історію із відомого твору Панаса Мирного «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні», коли Чіпка виколює 
очі «бозі» стверджуючи: «Е… е… бозя, бабо, не 
бачила… Я повиймав очі, щоб не дивилася!..». 
В більшості при такому підході до Бога ми 
отримуємо духовних «Чіпок», які при першому 
дитячому бунті виколюють очі «бозі» із своєї 
душі. Враховуючи ці фактори, священник 
покликаний відкрити дитині люблячого Батька, 
Який приймає і любить нас, а сповідь – не як 
каральний вирок, а як нескінченну духовну 
терапію Лікаря, Який зцілює Своєю безмежною 
Любов’ю.

Несформоване відношення до гріха як чогось 
неприйнятного і чужого людській природі

Саме слово гріх з грецької звучить як амартіа, 
що дослівно перекладається як промах, 

повз ціль. І справді, якщо метою кожного 
християнина це єдність у Христі Ісусі, це буття 
з Богом, то гріх нас відводить від цього, ми 
проходимо повз ціль. Слід також зауважити, 
що гріх – це духовна хвороба. Людина через 
гріх не лише порушує дані Богом духовні 
закони, вона руйнує себе, її душа (а інколи й 
тіло) хворіє. Через гріх людина руйнує не лише 
своє життя, але й часто життя своїх близьких. 
Поступово людина втрачає спокій своєї душі. 
Наші гріхи є причиною багатьох наших скорбот 
і нещасть. Але найголовнішою загрозою гріха 
є відчуження людини від Бога, гріх вибудовує 
перепону за перепоною, яку зруйнувати людині 
без допомоги Божої неможливо. Та попри все 
це, повинна бути воля, бажання самої людини 
зруйнувати цю перепону, відновити єдність з 
Отцем.

Як навчає преп. Паїсій Святогорець: «Не 
будемо робити добро з розрахунком, що ми 
дістанемо за нього винагороду, але станемо 
подвизатися заради любові до Христа». 
Священник покликаний відкрити дитині 
правильне відношення християнина до 
гріха. Несформоване правильне відношення 
дитини до гріха призводить до того, що дитина 
починає сприймати свій гріх як щось добре, 
що створює комфортність життя на землі.  А 
також відкриває шлях до незнання своїх гріхів, 
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Необізнаність дитини із формулюванням 
своїх гріхів

Коли дитина готується до сповіді, у неї часто 
виникають питання з розумінням формування 
тих чи інших своїх гріхів. Не завжди батьки 
готові вміло дати відповідь на запит дитини 
щодо розуміння глибини гріха. Неприпустимим 
є нав’язування батьками дитині умовного 
псевдо благочестя. Священники під час сповіді 
зустрічаються із заученими фразами дітей, 
які їм нав’язали батьки, і які є незрозумілими 
для самих дітей. Для цього варто священнику 
звернути особливу увагу на дитячу сповідь. 
Не потрібно дітям передчасно нав’язувати 
рекомендації до сповіді, які сформовані 
для дорослих. Найкращим прикладом для 
дитини завжди були і залишаються батьки. 
«Лицемірство дорослих привчає до брехні й 
дітей. Найстрашніше, що може ввійти в життя 
дитини й духовно скалічити її – це ханжество, 
фарисейство, самозадоволення, обмеженість 
оточуючих його близьких людей». Тому при 
сповіді дітей рекомендується священникам 
звертати увагу й на розуміння  духовного 
життя самих батьків, їхнього побуту життя. Діти 
є відкритими на близьких людей, довіряють 
їм, намагаються копіювати їхні вчинки. Тому, 
важливим фактором залучення батьками 
дитини до сповіді є формування розуміння дітей 
не як сповідатися, але в потребі самої сповіді 
людини. «Основним вчителем того, як дитині 
каятися, повинен бути звершувач цього Таїнства 
– священник… Завдання батьків – пояснити, що 
таке сповідь і навіщо вона потрібна... Опісля 
потрібно цю сферу вчительства передати 
в руки уважного,  достойного,  люблячого 
духівника, бо йому дана в Таїнстві Священства 
благодатна допомога говорити з людиною, в 
тому ж числі із дитям, про його гріхи». Тому на 
самого священника покладається підготовка 
дитини до сповіді, розкриття духовного 
подвигу людини. При цьому, «потрібно дати 
дитині можливість висловлюватися, уважно 
вислуховувати її, щоб вона відчула: її дійсно 

почули. Дитина з якою ви розмовляєте, повинна 
відчути себе рівноправним учасником бесіди, 
а не боксерською грушею». Такий підхід 
священника до дитини дасть можливість дитині 
розкритись, а тим паче, здолати страх перед 
священником, який не входить в коло близьких 
людей дитини.

Сором перед священником

Важливо розкрити дитині розуміння того, 
що людина підходячи на сповідь, приносить 
покаяння не перед священником, але перед 
Богом. Священник лише свідок покаяння, а 
приймає сповідь Сам Господь наш Ісус Христос. 
«Церква відноситься до дорослої людини, що 
приходить на сповідь, як до малої дитини, тому 
що їй в цей момент дуже важко. Вона – чадо 
Боже, і Христос незримо присутній біля неї, 
щоб прийняти її сповідь». Батьківська любов 
відкривається по-особливому в Таїнстві Сповіді. 
Священник має можливість відкрити в собі 
батьківську любов до дитини, яка приходить на 
сповідь. Саме люблячий батько відкриває свої 
обійми і приймає дитя таким, яким воно є. З 
раннього віку дитині варто розкривати, що Бог 
є люблячим Батьком, і кожна людина для Нього 
є важливою. Подібно й духівник, приймаючи 
сповідь, покликаний розкрити, що сама людина 
є важливою для нього, як і для Бога, а ось гріх 
який вона чинить є тим, що блокує їй вільно 
рухатися на зустріч  Богом.

Сором перед священником може бути 
пов'язаний з нерозумінням дитини з боку 
самого священника, який приймав сповідь. 
Небезпечно давати дитині певні єпитимії 
без пояснень, тому що це може призвести 
до автоматичного ставлення до виконання 
причино-наслідкового покарання за ту чи 
іншу гріховну дію. Таке сприйняття відкриває 
холодне ставлення до сповіді, як до певної 
індульгенції.

Якщо дитина лякається нерозуміння з 
боку священника, покарання за вчинки і 
свою правдивість або незнання чогось, то 
є небезпека того, що дитя може закритися, 
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галочки», старатись подобатись. В кінцевому 
результаті, ставши дорослим, і батьки, і Церква 
перестануть бути духовними авторитетами.

Формалізація сповіді

В підсумку, ми отримуємо формальний підхід 
до сповіді. Формалізація сповіді в дитини 
є надзвичайно небезпечним фактором. 
Ієромонах Макарій  повчає: «Не можна, 
щоб Покаяння перетворилось у формальну 
звичку. Дитина повинна розуміти навіщо їй 
сповідатися, в чому глибинний сенс Покаяння, 
інших Таїнств і духовного життя в цілому. 
Якщо не буде усвідомлювати смисл Таїнства, а 
відноситься до нього як до якоїсь формальної 
дії, що необхідна для допуску до Євхаристії 
або морального виправдання, в якийсь момент 
вона може віддалитися від Церкви. Тут може 
спрацювати й наступний момент: після того, 
як протягом багатьох років вслід за гріхами 
«не слухався маму і тата, посварився з братом, 
не вчив уроки», прийдуть більш серйозніші 
спокуси і падіння, (дитина, яка не усвідомила, 
що таке Покаяння) може приховати їх на 
сповіді, побоюючись впасти в очах духовного 
отця. Наступним кроком може стати відхід від 
Церкви». 

Перша сповідь

«Перша сповідь може запам'ятатися як 
момент справжньої зустрічі з милою Божою 
любов'ю, а може стати неприємною дією, коли 
в душу безцеремонно вламуються і вимагають 
розповісти про її таємниці – можливо, глибоко 
заховані, сумні для дитини. Для того, щоб 
її перший досвід став позитивним і приніс 
відповідні плоди, необхідно почати бесіди про 
сповідь задовго до цієї події». Розглянувши 
прояви небезпечного становлення негативних 
факторів дитячої сповіді, з впевненістю можемо 
стверджувати про потребу підготовки дитини 
священником до першої сповіді. Це дасть 
можливість зниження в майбутньому ризику 
негативних проявів гріховного життя людини 
і неправильного ставлення людини до Таїнства 

Сповіді. Ієромонах Макарій закликає нас: 
«Насильно вести на Сповідь дитину – це злочин. 
Також неприпустимо вести на Сповідь дитину, 
непідготовлену до цього Таїнства». У підготовці 
до сповіді важливо дати відчути дитині, що вона 
вже достатньо доросла і може сама оцінювати 
свої вчинки. Бесіда не повинна нагадувати 
урок, що дитина має обов’язково «зазубрити»  
Потрібно не обмежувати свободу дитини. Слід 
розуміти, що дитина може каятися лише в тому, 
що вона чітко усвідомлює як неправильний і 
поганий вчинок. Тоді народжується бажання 
і рішучість виправитися. Після сповіді дитина 
повинна відчути полегшення, схоже з тим, яке 
відчуває вона, коли батьки з довірою і любов'ю 
прощають їй проступки. 

Перша сповідь – подія особлива в житті дитини. 
Сам день першої Сповіді  доречно проводити 
урочисто і святково, щоб цей момент із життя 
дитини запам’ятався їй. Згадаймо євангельську 
притчу про блудного сина (Лк. 15,11-32). 
Батько з великою радістю справив бенкет, 
стверджуючи: «Веселитись і радіти треба, бо 
оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був 
і знайшовся» (Лк. 15,32).

Протоієрей Михаїл Коник



17Старець  
Порфирій Кавсокаливит 

Слово про страх перед 
цифрами і прикметами

Чому не варто надавати великого значення 
прикметам  і зациклюватись на знаменнях 
приходу антихриста – відомий афонський  

старець Порфирій Кавсокаливит.

С тарець Порфирій Кавсокаливит 
 запитав мене: 

- Ну, розкажи мені, дитя моє, що каже Геронда 
Еміліан про число 666 і про антихриста?

Я відповів:

-Герондо, він сказав нам на одній з останніх 
загальних бесід, щоб ми не хвилювались. Щоб 
ми турбувались про те, аби мати живий зв’язок 
з Христом. Що ж стосується питання про 
антихриста, то не варто приділяти йому надто 
багато уваги, бо в протилежному випадку 
він, а не Христос, посяде центральне місце в 
нашому житті.

Тільки но я це сказав, старець ляснув руками 
по ліжку, на якому сидів, і вигукнув: 

- Що ти кажеш, що ти кажеш, дитя моє! Слава 
Тобі, Боже, що я знайшов хоч одного духівника, 
котрий згоден зі мною. Ти знаєш, дитя моє, 
що ці духівники натворили тут, в миру? Вони 
цим числом 666 збурили людей, створили 
цілий клубок проблем – в сім’ях, у свідомості 
людей. Люди втратили сон. Щоб заснути, вони 
приймають психотропні препарати і снодійне. 
Ну що ж це таке? 

Христос, дитя моє, не хоче, щоб все було так. 
Сказати тобі ще дещо? 

- Скажіть, Герондо.

- Для нас, християн, для нас, якщо ми живемо 
Христом, не існує антихриста.

- Ось, скажи мені, ти зміг би сісти сюди, на 
ліжко, в якому я сиджу?

- Ні, Герондо.

- Чому?

-Тому, що тоді мені доведеться сісти просто на 
Вас і я Вас роздавлю.

Тоді отець Порфирій запитав:

- А коли ж ти зможеш сюди сісти?

- Коли Ви встанете, тоді я зможу сісти, - відповів 
я.

- З душою, дитя моє, - продовжив старець, - 
відбувається те ж саме. Коли ми маємо в собі 
Христа, чи може прийти антихрист? Чи може 
увійти будь яка супротивна сутність в нашу 
душу? Зараз ми, дитя моє, не маємо в собі 
Христа, тому і турбуємось про антихриста. 
Коли ми містимо в собі Христа, тоді все стає 
Раєм. Христос – це все. Так завжди і кажи 
людям, дитя моє, і ми не боїмось Його ворога. 
І дивись, ось що я ще тобі скажу. Якби зараз 
прийшов сам антихрист з лазерним  приладом 
і примусово поставив на мені печать 666, я б 
не засмучувався.

Ти мені скажеш:

- Герондо, але хіба це не знак антихриста? 

Та навіть, якби він написав на мені лазерними 
променями і тисячу разів 666, написав так, щоб 
неможливо було стерти, я би не засмучувався. 
Чому? Тому що, дитя моє, перших мучеників 
кидали до диких звірів, але вони осіняли себе 
хресним знаменням, і ті ставали агнцями; їх 
кидали в морську безодню – вони осіняли 
себе хресним знаменням і море ставало 
твердинею, і вони ходили по ньому як по 
суходолу; їх кидали у вогонь  - вони осіняли 
себе хресним знаменням і вогонь ставав 
прохолодою.

Благословенне чадо моє, ким ми є зараз? 
Чи віримо ми у Христа? Де наше хресне 
знамення?  Для чого ж прийшов Христос? Чи 
не для того, щоб укріпити нашу неміч? Тож 
скажи, дитя моє, і старцю, і людям говори, 
щоб вони не боялись антихриста. Ми – чада 
Христові, ми – чада Церкви.  

Ці слова справили на мене дуже сильне 
враження.

З книги «Квітослів порад» 
Переклад Оксани Костенко



18 Прийняття себе

Ч   ас Великого посту – особливий 
      благодатний етап життя Церкви. У цей 

благословенний період кожен християнин 
покликаний звершити більше добрих справ 
і глибше поринути у свій внутрішній світ. Ми 
повинні навчитися зрозуміти себе і прийняти 
себе такими якими ми є. 

Тема «Прийняття себе» дуже неоднозначна 
і складна. Розмірковуючи над, нею треба 
остерігатися крайнощів. Православна Церква 
має своє бачення цієї проблеми. 

Протопресвітер Олександр Шмеман 
стверджував: «Початок фальшивої релігії – 
невміння радіти, вірніше – відмова від радості. 
Відчуття провини, моралізм не «звільняють» 
від світу і його спокус». Самосприйняття, любов 
до себе - це чесний погляд всередину себе, 
адекватне сприйняття як своїх достоїнств, так 
і недоліків. Людина була створена за образом 
і подобою Бога, тому справжня любов до 
себе - це невпинне прагнення повернення 
стану богоподібного образу людини, який був 
втрачений в результаті гріхопадіння, коли гріх 
затьмарив в людині образ Божий. За словами 
ап. Павла: «… якщо зовнiшнiй наш чоловiк i 
тлiє, то внутрiшнiй день у день оновлюється» 
(2 Кор. 4,16), тож наше завдання - «старого» 
чоловіка применшити, щоб внутрішній 
оновився.

Ми можемо, і навіть повинні, порпатися в собі, 
шукаючи особисті недоліки. Проте, кожен з 
нас повинен усвідомити, що важливі не наші 
гріхи, а їх виправлення. Сучасний святий 
Порфирій Кавсокалівіт любив повторювати: 
«Христос - ваш друг, Він любить вас, Він не 
лякає вас вічними пекельними муками …
Наскільки зростає в нас любов до Христа, 
настільки зменшуються і наші пристрасті. І 
навпаки, наскільки зменшуються пристрасті, 
настільки зростає любов до Христа.». І це 
повинно походити від чистого серця і з 
радістю. 

Прийняття себе має декілька аспектів. По-
перше - це вміння ставитися до себе і своїх 
особливостей без негативної оцінки, просто 
як до факту. Сам Господь підтверджує, 
що початковим етапом любові до Бога і 
ближнього є любов до себе (див. Мф 22, 37-
39). Тому простими словами це звучить так: 
«Перестань себе гризти і себе лаяти»! Чи 
треба боятися егоїзму? – Ні, якщо усвідомити 
що егоїзм виникає тоді, коли людина ставить 
себе вище інших, і власну значимість для 
себе вище значимості іншого. Егоїст завжди 
і у всьому бачить в центрі лише себе і свої 
потреби.

По-друге, самосприйняття – дещо 
нагадує материнську любов до самого 
себе. У православній площині розуміння 
психосоматичного і соціально-психічного 
терміну «самосприйняття» повинне 
супроводжуватися упокорюванням. Духовна 
покірність винагороджується благодаттю 
Божою, яка сходить на всякого віруючого при 
молитві, покаянні і звершені добрих справ. 
Тільки у покірливому серці може відбутися 
істинне прийняття себе, своєї недосконалості. 
Лагідність душі сприяє розвитку особистості. 

Варто відмітити, що прийняття себе сприяє 
адекватній самооцінці, емоційній стабільності, 
душевному здоров'ю і духовній рівновазі. 
Відмінність віруючої людини від невіруючої в 
тому, що перша усвідомлює що Бог її любить, 
і ця любов настільки сильна, що її вистачить, 
щоб заповнити всі недоліки і несприйняття 
самого себе: «Покладайся на Господа у 
скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи 
не дасть Він упасти праведникові» (Пс. 54, 
23). Безглуздо і даремно вимагати від себе 
негайної досконалості і, вчинивши помилку, 
себе гризти з ризиком впасти у відчай. Якщо 
вже таке сталося, треба усвідомити свій гріх, 
щиро покаятися в ньому, отримати прощення 
у таїнстві сповіді, та причастившись святих 
Христових Таїн, працювати над виправленням 
життя.

Висока міра самосприйняття нерідко 
може перетворюватися на елементарну 



19невимогливість, коли людині «все добре» 
- «завжди нормально», навіть в тих 
випадках, коли й зовсім недобре. Важливо 
знати, що розвиток особистості повинен 
супроводжуватися прийняттям себе, але не 
повинен ним закінчуватися. Прийняття себе 
дає внутрішній спокій. 

Спробуємо: 

1. Любити себе як образ Божий і ставитися до 
себе позитивно, з радістю і турботою. 

2. Не виправдовувати свої гріхи і проступки, 
але визнавши, поступово їх виправлятися. 

Підбиваючи підсумки, треба зазначити, що 
здатність працювати над собою на основі 
позитивної мотивації дасть можливість 
одночасно і позитивно до себе ставитися, 
розвиваючи себе, прагнути до кращого. 
Давайте запам'ятаємо одне – Бог є Любов і 
приймає нас такими якими ми є!

Протоієрей Діонісій Буренко

Православний самурай. 
10 фактів про святителя 

Миколая Японського. 

У   лютому 16 числа Церква святкує 
       пам'ять святителя Миколая Японського 

- першого православного священника та 
архипастиря в Японії. 

1. Архиєпископ Миколай (Касаткін) став першим 
православним місіонером в Японії. Він заснував 
Японську православну Церкву та вів місіонерську 
та просвітницьку діяльність серед жителів цієї 
країни, за що при прославленні у лику святих 
отримав найменування "рівноапостольний". 

2. Народившись в Смоленській губернії, Іван 
Касаткін (так звали святого до постригу) по 
закінченні Бельського духовного училища 
поступив до Смоленської семінарії. До 
семінарії юнак добирався пішки майже 150 
верст. Будучи одним із найкращих студентів, 
його було рекомендовано для поступлення в 
Санкт-Петербурзьку духовну академію. 

3. Дізнавшись про відкриття вакансії 
священника при російському консульстві в 
японському місті Хакодате, Іван зразу подав 
заяву, котра відразу ж була ухвалена. Він 
прийняв постриг з іменем Миколай і вирушив 
до Японії. Тоді майбутньому святому було 
всього 24 роки. 

4. Християнство довгий час вважалося в Японії 
небезпечною сектою, до якої могли належати 
злодії та розбійники. Проповідь християнства 
каралася смертною карою. Завдяки святителю 
Миколаю за півстоліття місіонерської роботи 
в Японії було нараховано більше 30 тисяч 
православних японців і 226 общин. 

5. Більше восьми років святитель вивчав 
японську мову. В цьому йому допомагало 
одночасно троє вчителів - їм доводилося 
змінювати один одного, тому що "учень" був 
настільки затятим до науки, що вчителі просто 
вибивалися із сил. 

6. Першим японцем, що прийняв православ'я, 
став синтоістський священник Савабе, котрий 



20 хотів... убити святителя. Але дізнавшись про 
православ'я детальніше та на глибшому рівні, 
він відмовився від цієї ідеї - натомість він почав 
проводити довгі бесіди з отцем Миколаєм - і, як 
наслідок, охрестився з іменем Павло та навіть 
став першим християнським священником-
японцем. Сталося це через 4 роки після приїзду 
святителя Миколая (Касаткіна) в Японію. 

7. Протягом 30 років святитель разом із своїми 
помічниками займався перекладами книг 
Священного Писання на японську мову. Крім 
того, при ньому було перекладено багато 
богослужбових книг і видано "Церковний 
вісник" японською мовою. В Японії було 
відкрито першу духовну семінарію, а в 1891-
му році було освячено Воскресенський 
кафедральний собор в Токіо. 

8. Під час російсько-японської війни святитель 
Миколай, тоді вже єпископ, ризикуючи життям, 
залишався зі своєю паствою, але при цьому 
не приймав участі в суспільному богослужінні. 
Справа в тому, що згідно з чинопослідуванням, 
віруючі моляться за дарування перемоги 
своєму народові та правителю. Однак, будучи 
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росіянином, святитель не міг молитися 
за перемогуРосії в Японії. При цьому він 
благословив свою паству на посилену молитву 
за батьківщину, тим самим закликаючи 
їх виконувати патріотичний обов'язок по 
відношенню до своєї рідної країни.

9. 24 березня 1906 року Святійший Синод підніс 
Миколая (Касаткіна) до сану архиєпископа 
Японського. Ще шість років він трудився на 
благо своєї пастви і заснованої ним Японської 
Православної Церкви. Святитель Миколай 
відійшов у вічність 3 лютого (за старим стилем) 
1912-го року, і японський імператор Мейдзі 
особисто дав дозвіл на захоронення його 
рештків в межах міста, на кладовищі Янака. 

10. Святитель Миколай був прославлений у 
лику святих в 1970-му році. Його надбання - це 
сучасна автономна 

Японська Православна Церква, яка складається 
з трьох єпархій, що нараховують  в собі 150 
парафій.
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