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Людина починається з добра,
Із ласки і великої любові,
Із батьківської хати і двора,
З поваги, що звучить у кожнім слові.
Людина починається з добра,
З уміння співчувати, захистити.
Це зрозуміти всім давно пора,
Бо ми прийшли у світ добро творити.
Людина починається з добра,
Із світла, що серця переповняє.
Ця істина, як світ, така стара,
А й досі на добро нас надихає.
Л. Забашта

Вступ.
Предмет православної етики

Ш

ановні дев’ятикласники!
Предмет «Православна етика» є продовженням вивчення в школі предмета «Етика», з яким знайомились у 5-6 класах, та факультативного курсу
«Основи православної культури», з яким ви познайомились
у 7-8 класах. Він спрямований на формування християнських моральних цінностей, а отже, на виховання духовної
особистості, чесного працівника, громадянина, справжнього
патріота своєї держави – України.
Православна етика в своїй глибинній суті ґрунтується
на Божественному Одкровенні для людини. Творець світу
і людини через Біблію передав людству систему побудови
міжособистісних стосунків для забезпечення щасливого
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Благовіст
і гармонійного життя
на землі. Саме тому
православна
етика
є найдосконалішою
з усіх відомих етичних систем, що не
лише регулює наші
відносини тут, на
землі, а й готує людину до життя вічного.
Душа людини вступає в життя ніби
ущербною, порочною,
з потребою моральної
досконалості. Світло
справжніх цінностей,
світло ідеалу дає
кожній душі шлях
морального вдосконалення.
Метою предмета
«Православна етика»
є формування розуміння місця й ролі
релігії та релігійної
думки в історії й сьогоденні, їхнього внеску в культуру.
Завданням курсу
є долучення учнівської молоді до православних цінностей
як надзвичайно важливих у підготовці
до життя в умовах
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Каплиця на честь священномучениці
Параскеви, село Головківка

Вступ. Предмет православної етики
православної культури, а також допомога кожному в життєвому самовизначенні, у вдумливому й критичному пошуку
власного сенсу життя.
Вивчаючи «Православну етику», ви зрозумієте значення
і роль людських чеснот, що лежать в основі християнської
моралі, та усвідомите поняття гріха, що є злом.
На заняттях ви детальніше дізнаєтесь про християнство, Старий та Новий Завіти, десять Божих заповідей. Вам
розкриється процес духовно-морального становлення людини та її ролі в сучасному світі. Ви матимете можливість знову й знову переконатись у тому, що християнські моральні
цінності не втратили своєї актуальності й продовжують бути
головним мірилом, оцінкою вчинків сучасних людей і всього
суспільства. Вони є найбільшим духовним скарбом, надбанням людства, невід’ємною складовою частиною багатовікової
української національної культури. Тому, не дивлячись на
віросповідання, представникам різних релігійних конфесій
буде цікаво по-новому поринути до скарбниць світового
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Благовіст
Православ’я, почерпнути з них все те добре і хороше, що
довело свою неперехідну вартість упродовж багатьох століть
існування українського етносу.
У різних країнах світу в школах вивчається етика, але має
різні назви: у Бельгії, Греції, Іспанії, Фінляндії – релігія; у
Данії – навчання християнської моралі; в Австрії, Норвегії,
– основи релігії; у Швеції, Ісландії – релігійне навчання; у
Португалії, Великобританії, Німеччині – релігійне виховання; у Люксембурзі – релігія та етика.
Президент, Міністерство освіти та науки України розуміють
важливість духовних цінностей у житті кожної людини і особливо молодого покоління, що буде плекати майбутнє держави,
керуючись чеснотами християнської моралі. Так, у преамбулі
Конституції України вказано про відповідальність громадян
перед Богом. У Державній національній програмі «Освіта» зазначено, що завданням держави є «відтворення й трансляція
культури і духовності», а з 2005 року в школах України вже
вивчається курс «Християнська етика».
Пріоритетним напрямком виховання в Україні
визнано: забезпечення духовної єдності поколінь,
виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного краю. Процес відродження
незалежної демократичної України з її прагненнями ввійти повноправним членом у світову
цивілізацію передбачає втілення в суспільне та
індивідуальне життя цивілізованих принципів
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Вступ. Предмет православної етики
життєустрою на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського
народу. Тому метою освітнього процесу є не тільки надання
певного об’єму знань з різних предметів, але й формування всебічно розвиненої і морально зрілої особистості, готової
зустрітися з викликами сучасного життя. Стаючи повноправним членом глобалізованого світового суспільства, молода
людина не повинна втратити свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, повагу до його
духовних, моральних і культурних надбань. Незалежно від
своєї особистої національної і релігійної належності та світогляду, кожен повинен отримати можливість дізнатися про
духовне коріння української нації, про моральні та релігійні
традиції інших національностей, які складають
єдиний народ України. Це сприятиме взаємному порозумінню, консолідації українського
народу, виробленню поваги до кожного,
в тому числі й до тих, хто має погляди,
відмінні від власних.
В основі «Православної етики» лежить
любов до ближнього, незалежно від статі,
кольору шкіри, релігії, навіть до ворогів.
В якій ще концепції чи етичній системі
проголошуються такі високі моральні
цінності й принципи, як в християнстві,
Православ’ї?
Православна Церква впродовж тисячолітньої історії України, незважаючи на несприятливі обставини,
плідно діяла з метою просвіти народу,
створювала
шедеври
духовної культури, закладала
систему ефективної в свій
час народної освіти. Результати цієї діяльності

9

Благовіст
і в наш час вражають своєю величчю і довершеністю:
храми та іконопис Київської Русі, літописи і натхненна духовна література, Острозька Біблія (друкована книга
XVI–XVII сторіч), Києво-Могилянська академія і висока
грамотність українського народу, перлини духовної поезії і
народний епос, що коріниться в християнській доброчесності,
монастирські шпиталі і притулки для сиріт, нарешті, висока християнська моральність народу – ось далеко не повний перелік тих явищ в історії України, які є результатом
діяльності православної Церкви і взірцем для нас.
Пам’ятаймо, православне виховання є більшим добром,
ніж усе інше добро світу!

Запитання
для повторення:
1. Чи існує різниця між поняттями «етика» й «православна етика»? Чим одне доповнює інше?
2. Як на вашу думку, чи має місце православна етика у формуванні світогляду сучасного школяра?
3. У чому полягає унікальність шкільного курсу
«Православної етики»?
4. Назвіть шедеври високої культури українського народу.
5. Опрацюйте нормативно-правову базу України,
яка обґрунтовує необхідність вивчення курсу
«Християнської етики». Як на вашу думку, чи
може ця існуюча система задовольнити потреби
у вихованні сучасної молоді?

додатки

Додатки:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
Витяги, що стосуються питань свободи світогляду і
віросповідання, діяльності церкви і релігійних організацій
РОЗДІЛ I
Загальні засади
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові
української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності всіх корінних народів і національних
меншин України.
РОЗДІЛ II
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду
і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно
відправляти одноособово чи колективно релігійні культи
і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення
цього права може бути обмежене законом лише в інтересах
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Благовіст
охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від
держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути
визнана державою як обов’язкова.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за
мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання
військового обов’язку суперечить релігійним переконанням
громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене
альтернативною (невійськовою) службою.
Стаття 37. Створення і діяльність політичних партій
та громадських організацій, програмні цілі або дії яких
спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення
суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її
безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової,
релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини,
здоров’я населення, забороняються.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 279
від 21 березня 2002 року
ПРО НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ЩОДО ОСТАТОЧНОГО
ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
ТОТАЛІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ КОЛИШНЬОГО СОЮЗУ РСР
СТОСОВНО РЕЛІГІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ
ПРАВ ЦЕРКОВ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
З метою остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії,
забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту
прав і законних інтересів релігійних організацій, дальшо-
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го процесу їх морально-політичної реабілітації, поліпшення
відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості, створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності постановляю:
Міністерству освіти і науки України, Державному
комітету України у справах релігій разом з Академією
педагогічних наук України за участю церков і релігійних
організацій розробити пропозиції щодо впровадження
духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес
та подати їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 вересня 2002 р. № 564-р
ПРО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НЕВІДКЛАДНИХ
ЗАХОДІВ ЩОДО ОСТАТОЧНОГО ПОДОЛАННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПОЛІТИКИ
КОЛИШНЬОГО СОЮЗУ РСР СТОСОВНО РЕЛІГІЇ
ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ЦЕРКОВ
І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. № 279 (279/2002) «Про невідкладні
заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії
та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій», створення належних умов для відновлення порушеної
справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті та
віросповідної рівності:
Затвердити перспективний план невідкладних заходів
щодо остаточного подолання негативних наслідків політики
колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій.
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Благовіст
Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити
здійснення заходів, включених до перспективного плану.
Покласти на Держкомрелігій координацію діяльності органів виконавчої влади з виконання перспективного плану.
Держкомрелігій раз на півроку подавати Кабінету
Міністрів України інформацію щодо виконання перспективного плану.
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 437 від 26 липня 2005 р. (Витяги)
ПРО ВИВЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З ЕТИКИ ВІРИ
ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Починаючи з 1992 р., у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської
областей рішеннями органів місцевого самоврядування було
введено експериментальний предмет за вибором «Основи
християнської моралі».
На сьогодні предмети духовного спрямування («Християнська етика», «Християнська культура», «Основи православної культури Криму», «Основи мусульманської культури
Криму» тощо) за даними обласних та міських управлінь освіти вивчаються в Автономній Республіці Крим, 17 областях
України, містах Києві та Севастополі загалом у 4020 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 19,4 % від
загальної кількості. Відповідно, вивченням цих предметів
охоплено близько 356 000 учнів, що складає 7 % від загальної кількості.
Відповідно до статті 35 Конституції України, Конвенції про права дитини та на виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 р. № 1-1/657 щодо по-
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додатки
долання морально-духовної кризи суспільства, поєднання зусиль держави, громадянського суспільства і Церкви у створенні високодуховного виховного середовища,
забезпечення морально-етичного виховання учнівської
молоді в загальноосвітніх навчальних закладах країни
наказую:
З метою дотримання статті 35 Конституції України щодо
«права кожного на свободу світогляду і віросповідання» надати батькам право вибору вивчення дітьми, починаючи з
2005/2006 навчального року, предмета «етика» у 5-6 класах або факультативних курсів морально-етичної проблематики, що апробуються в регіонах, за умови кадрового та
навчально-методичного забезпечення з відповідним грифом
міністерства.
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 15.08.2005 року
надіслати до Науково-методичного центру середньої освіти
Міністерства освіти і науки України програми, навчальні та
методичні посібники з діючих морально-етичних курсів для
проведення науково-методичної експертизи.
Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю. І.) організувати проведення експертизи навчальних
програм, навчальних та методичних посібників з моральноетичних курсів з метою надання їм відповідного грифа
міністерства.
Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.), Міністерству
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядипломної
педагогічної освіти забезпечити своєчасну якісну підготовку
та перепідготовку відповідних педагогічних кадрів.

Розділ І.

Світ Православ’я
§ 1-2. Християнство в Україні
1. У чому полягає сутність християнства?

Х

ристиянство цілком розуміється в одному слові – Христос. Але що це значить? Це жертва, що здійснив Христос заради людей і з любові до роду людського. Це
сприйняття на себе всього гріховного, що притаманно людині, того грішного, що
здійснено першими людьми –
Адамом і Євою, а потім усіх їх
нащадків у силу відходження як
від самого Бога, так і від Його
вчення. «Того, Хто не знав гріха,

16

Розділ І. Світ Православ’я
Земний шлях нашого Спасителя –
від народження в бідній
Віфлеємській печері
до всепереможного Воскресіння
і Вознесіння на небо
Бог зробив для нас жертвою за гріх!» (2 Кор. 5, 21) –
у цьому полягає постулат,
що відрізняє християнство
від усіх інших релігій.

Жодна інша релігія, яка не
навчає про Христа і не веде
до Нього, не має такого духовного наповнення й високого
сенсу, як християнство. Жодна інша релігія не має такого
головного постулату, на якому побудоване християнство:
«Бог є любов». Жодна інша
релігія не має прикладу такої
жертовності, як християнство, коли Сам Господь прийняв мученицьку смерть на
Хресті за гріхи Свого творіння.
У жодній іншій релігійній
філософії людина не має
такого надзвичайно високого покликання, як в релігії
християнській – і саме в її православному, а не зіпсованому
іншими тлумаченнями, догматичному віровченні.
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Благовіст
Наприклад, буддизм спокійно міг би існувати, якби було
доведено, що Будди ніколи не було, а був інший його засновник. Іслам спокійно міг би існувати, якби замість Мухамеда виявився хтось інший. Це стосується всіх інших релігій,
тому що функції засновників цих учень полягали в їхньому
особистому навчанні, яке вони пропонували людям.
Християнство міг би заснувати, наприклад, святий
Іоанн Хреститель? Він міг би сказати про моральне вчення, про деякі істини віри, але не було б найголовнішого –
Жертви! Без Хресної Жертви Боголюдини Ісуса Христа немає християнства!
Сутність християнства полягає в Хресті Христовому й у
Воскресінні, через які людство нарешті одержало можливість
нового відродження, відновлення того занепалого образу Божого, носіями якого ми є.
Інший найважливіший аспект, що складає суть християнства, – це істинний внутрішній світ людини. І тут християнство пропонує те, що принципово відрізняє його від
усіх інших релігій. По-перше, вчення про Бога, по-друге,
розуміння мети духовного життя людини, по-третє, вчення про Воскресіння Спасителя, воскресіння християнських
душ, спрямування до вічного життя тощо.
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Розділ І. Світ Православ’я
Отже, перше, що притаманне тільки християнству, – це
твердження, що Бог є Любов і тільки Любов. На жаль, це
християнське розуміння Бога важко знаходить собі шлях до
свідомості й серця кожної людини. Коли ми творимо добро,
то вступаємо в спілкування з Богом, уподібнюємось йому,
а коли чинимо зло, то відокремлюємося від Нього. Живучи
доброчесно, ми отримуємо благодаті Божі, а роблячись злими, стаємо знедоленими.
Друга особливість християнства стосується істинно духовного життя людини. Християнство цілком спрямоване на зцілення душі, яка за
своє благочестиве, побожне
життя, милосердя, любов як
до ближнього, так і до ворога має надію з милості Божої
отримати блаженства раю.
Християнство від інших
релігій відрізняє догмат, виражений у найголовнішому християнському святі – Великодні
– догмат Воскресіння.
Християнство
говорить
не просто про те, що християнська душа з’єднується з Богом, воно стверджує, що людина – це душа, тіло й дух,
це єдина духовно-тілесна істота, і обожнення відбувається
не тільки душі, але душі й тіла. В оновленій людині все
змінюється, не тільки душа, розум, бажання, почуття, але
й саме тіло. Звістка про Воскресіння пронизує всю християнську свідомість протягом 2000 років. Святі та учні, що
досягли осяяння та просвіти Божої, беззаперечно довели
Воскресіння Господнє, що є унікальним в історії релігійної

19

Благовіст
свідомості людства. Християнином людина стає тільки тоді,
коли побачить, що є істинний шлях, щоб позбутися пристрастей, мук та гріхів.
Православний християнин має пам’ятати, що від світу
пристрастей (тобто страждань), які живуть у душі, врятує
мужній і чесний погляд на самого себе, на свої сили, а усвідомлення своєї глибокої духовної убогості відкриє йому щирий порятунок милостивого Спасителя – Христа, в якому
укладене все благо вічного життя людини.

2. Християнська мораль

х

ристиянство як світова релігія виникло двадцять
століть тому на території сучасної держави Ізраїль.
Саме тут, серед цього колись благочестивого народу з’явився за обітницею Самого Бога Господь наш
Ісус Христос.
Моральні заповіді християнства подані у Старому Завіті.
Але у Новому Завіті читаємо: «Ви чули, що сказано древнім:
«не убивай, хто ж уб’є, підлягає суду» (Мф. 5, 21). Далі розвиваючи це положення у «Нагорній проповіді», Ісус Христос сказав: «А я говорю вам, що всякий, хто гнівиться на
брата свого дарма, підлягає суду; хто ж скаже брату своєму
«рака» (порожня людина), підлягає синедріону (Верховному
судилищу); а хто скаже «божевільний», підлягає геєни вогнянної» (Мф. 5, 22). Людину, за словами Ісуса, не тільки не
можна убивати, але й ображати. Тому в наступних пунктах
проповіді Ісус закликає миритися як із братом, так і з суперником, тобто з людиною, яка чинить зло або конфліктує
з тобою.
Дуже важливою виступає заборона «не протився злому.
Але хто вдарить тебе в праву щоку твою, зверни до нього й
іншу…» (Мф. 5, 39). Ця заборона (одночасно і заклик) має
загальнолюдське значення, вона стає важливим показником
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Розділ І. Світ Православ’я
Євангельська притча про
милосердного самарянина –
яскравий приклад
християнського милосердя
миролюбства і гуманізму.
Привабливість цього постулату полягає в тому,
що насильство не можна
перемогти за допомогою
насильства, злу не можна протиставити зло. Зло
можна перемогти лише за
допомогою добра. Таким
чином, можна подолати
насильство за допомогою
тільки добра.
Високий моральний зміст закладений також у проповіді
Христа про любов до ближнього, про ставлення до ворогів:

Благовіст
«Чули, що сказано: «Люби ближнього твого і ненавидь ворога твого». «Я ж кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, котрі
ненавидять вас і моліться за тих, хто кривдить і переслідує
вас» (Мф. 5, 43, 44). Як видно з процитованого, Новий Завіт
відкидає положення Старого Завіту про те, що потрібно
ненавидіти ворогів. Замість цього пропонує любити ворогів.
У християнстві немає більшої заповіді ніж ця. Цей заклик,
що шокував сучасників Ісуса, залишається для багатьох не
зовсім зрозумілим і сьогодні. Але він став загальнолюдським
ідеалом, хоча завжди можуть знайтися аргументи, що виправдовують відхід від цього поведінкового принципу з посиланням на визначену конкретну життєву ситуацію.
У християнській моралі значне місце займає милосердя.
Настирливе оприлюднення доброї справи й хизування нею
перед людьми суперечать самим засадам християнства. «Коли
твориш милостиню, не сурми перед собою..., – вчив Ісус Христос. – Нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя,
щоб милостиня твоя була таємна, і Отець твій, який бачить
таємне, віддасть тобі
явно» (Мф. 6, 3).
Дослідники
етики
християнства не можуть залишити без уваги ті пункти «Нагорної
проповіді», де говориться про бажані моральні
якості
людей.
«І
відкривши уста Свої, Він
почав навчати їх, промовляючи:
«Блаженні
убогі духом (смиренні),
бо їхнє є Царство Небесне» (Мф. 5, 2). Тут
маються на увазі ті, хто
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Розділ І. Світ Православ’я
Святі брати
Борис і Гліб

пізнали всю бідність духовного стану, глибину своєї
гріховності, недосконалості.
Ісус Христос звертається до
тих людей, що прагнуть
до дійсної православної
духовності й чистоти та
святості, яка ґрунтується
на істинній любові до Бога
і до ближнього, милосердя
і співчуття.
«Блаженні ті, хто плачуть, бо вони будуть втішатися» (Мф. 5, 4). Людина, що плаче над своїми
гріхами, молиться про прощення, сподіваючись на Бога, благословляється Богом, стає
на шлях істинний любові та спасіння. Господь простить їм
гріхи. Милостивими можуть бути лише люди з чистим, люблячим серцем, які творять добро у славу Господа. Христос
запевняє, що таким людям належить майбутнє.
«Блаженні голодні і спрагнені правди (ті, що бажають
правди). Бо вони наситяться» (Мф. 5, 6). Люди, що прагнуть
до правди Божої, стають на шлях істинної любові й віри. Бажання таких людей будуть виконані, вони наситяться, тобто
будуть виправдані. В цьому спасіння людини. Ісус Христос
запевняє, що тому, хто захищає правду, немає чого боятися.
«Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога»
(Мф. 5, 8). Мова йде про чесних і порядних людей, очищених
Богом по їх покаянню від гріхів.
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Благовіст
«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мф. 5, 9). Миротворці – люди, які не люблять ніяких
сварок. Такі люди будуть названі синами Божими і будуть
особливо близькі до Бога.
«Блаженні гнані за правду, тому що їх є Царство Небесне» (Мф. 5, 10). Гнані за правду – це шукачі Божої справедливості, які активно борються за неї, не відступаючи ні
перед якими гоніннями.

Тільки люди з названими в «Нагорній проповіді» моральними рисами здатні до самовідданого, на істинній любові
заснованого безкорисливого поводження, тобто здатні досягти вершини моральної досконалості.
У «Нагорній проповіді» Ісуса є такі слова: «Якщо праведність ваша не перевершить праведність книгарів і фарисеїв,
то ви не ввійдете в Царство Небесне» (Мф. 5, 20).
Основний докір Ісуса книгарям і фарисеям полягає
в тому, що вони тримаються за букву закону, що вони
засвоїли його зовнішню сторону, не розуміючи внутрішнього
змісту, і тому їхня праведність є лицемірною. Не в тім
хибність фарисейства, що воно тримається за закон, а в
тім, що воно його вихолощує, використовує як прикриття
порочного способу життя. У цьому змісті багатозначні слова Ісуса про книгарів і фарисеїв, що сидять на «Мойсеєвій
сідниці»: «Горе вам, книгарі і фарисеї, лицеміри, що даєте
десятину з м’яти, анісу і кмину, і залишили найважливіше
в законі: суд, милість і віру; це належало робити, і того не
залишати» (Мф. 23, 15).
Мораль та етика християнської культури виділяються
своєю ґрунтовністю в істинній вірі, що базується на всепрощаючій любові, милосерді, співстражданні та добротворенні.
З цієї причини християнство стало однією зі світових релігій
та одержало поширення на всіх континентах.
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3. Перші кроки православної віри
в Україні

п

равославна віра – єдина віра, яка найбільш поширена
на території України. Географію православної культури в Україні та інших релігійних конфесій вивчали
українські вчені. Сьогодні вони широко вивчають цю
тему, тому що православна культура лежить в основі всього
духовно-морального становлення громадян України.
Православ’я в Україні має досить довгу і складну історію,
що тісно пов’язана з історичними процесами формування
української нації.
Перші пам’ятки православної культури України ми зустрічаємо в Північному Причорномор’ї. З давнього часу, десь ще

Мапа поширення Православ’я у світі
██ Основна релігія ██ Суттєва меншість (більше 10 %)
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Хрещення Великого
князя Володимира
з VII століття до Різдва
Христового, почали греки селитися на північному
березі Чорного моря. З часом чисельність греків тут
усе збільшувалася, розбудовувалися міста: Ольвія при
гирлі Дніпра, Тира на Дністровім лимані, в Криму –

Собор святого
рівноапостольного
князя Володимира
в Херсонесі
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Херсонес (або по-нашому Корсунь), Феодосія; крім цього –
Пантикапея (де тепер Керч) та інші. У грецьких колоніях
на північному березі Чорного моря після смерті Ісуса Христа почало поширюватися християнство. Усі міста ці вели
дуже жваву торгівлю з місцевими слов’янськими народами,
а наші предки головним чином вели з ними мінову торгівлю.
Так відбулося лише перше знайомство наших пращурів із
православ’ям. З часом через наші землі пройшов великий і
важливий «путь із варяг в греки» – велика торговельна дорога через Дніпро, яка є першим відомим в історії України
шляхом поширення православної віри в центральні регіони
нашої Батьківщини.
З давнього часу поширений був переказ, що святий апостол Андрій проповідував віру Христову також і в Скіфії, де
споконвіку жили наші предки.
Святий апостол Андрій, піднімаючись із Північного Причорномор’я по Дніпру,
зупинився переночувати
під горами на березі. А
вранці він, прокинувшись, промовив своїм
учням: «Чи бачите ви
гори он ті? На горах тих
засяє ласка Божа; тут постане місто велике, й Бог
побудує багато церков».
І зійшов апостол Андрій
на ті гори, поблагословив
їх та поставив хреста і,
помолившись Богу, спустився з гори, а з часом
на цьому місці виріс Київ.
Андрій Первозваний
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Таким чином, Українська Церква веде свій
початок від самого апостола й правдиво зветься
Церквою Первозваною.
Апостол Андрій мав
своїх учнів, він проповідував Євангеліє по берегах Чорного моря.
В пам’ять про ці події у 1086 році XI століття князь Всеволод побудував у Києві церкву
на честь апостола Андрія
(на світлині). А у 1089
році була збудована друга церква Андріївська –
в Переяславі.
Одним із перших київських володарів, згідно
з літописом «Повість
временних літ» були
Аскольд та Дір. Вони
заволоділи землею полян, платили дань хозарам. Аскольд і Дір
20 років княжили в
Києві (з 862 до 882
року), були в зносинах
з греками, і, безумовно,
при них поширювалося
християнство.
За князя Ігоря (913–
945) християнство вже
значно поширилося як
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Аскольдова могила
в Києві
у самому Києві, так і по
навколишніх
землях.
Ігор під кінець життя свого двічі ходив на
греків: у 941 і 944 роках. Особливе значення
для поширення християнства має другий похід,
коли князь Ігор уклав з
греками у 944 році мирний договір, після якого історія християнства в
Україні вступає в новий етап. Договір князя
Ігоря з греками – це надзвичайно важливий документ для історії Української Церкви; це, власне, найперший безсумнівний
акт про християнство в Україні за
перших часів її державного життя.
А чи не був християнином сам
князь Ігор? Ні. Літописи чітко
свідчать, що він присягав Перуну.
При тодішньому політичному стані
князь Ігор не посмів відкрито стати християнином. Велика більшість
народу міцно трималася тоді своєї
язичницької віри і не дозволила б,
щоб князь прийняв іншу віру.
Однією з перших відкритих
християнок, про яких зберегла
Пам’ятник князю Ігорю на Замковій
горі, м. Новгород-Сіверський
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Рівноапостольна Велика
княгиня Ольга
нам свідчення історія, була
княгиня
Ольга,
дружина
князя Ігоря. Це була жінка
міцної волі й великого розуму. Стародавній літопис
розповідає, що у 903 році привезли Ольгу із Пскова до Ігоря
і вона стала дружиною князя.
Як Ольга могла стати християнкою? Спочатку Ольга
була християнкою тільки за
переконаннями, а охреститися відкрито вона довго не наважувалась. Як дружина князя, а з 945 року, після смерті
чоловіка, як регентша малого
Святослава вона мусила дотримуватися віри того народу, на
чолі якого стояла; державний
політичний розум не дозволяв
їй охреститися прилюдно.
Але коли князь Святослав правив Руссю, княгиня
Ольга могла вже й охреститися. Один із літописів свідчить, що княгиня Ольга охрестилася в Царгороді в 955
році. Померла вона в 969 році
у віці близько 75 років, поРівноапостольний Великий
князь Володимир
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ховали її як християнку.
Пізніше княгиню Ольгу було
канонізовано.
На той час ще сильна
була стара язичницька віра,
якщо син матері-християнки
Ольги – князь Святослав
таки не прийняв християнства. Святослав любив свою
стару віру і не мав бажання міняти її на нову, проте й гонінь на християн
князь Святослав ніколи не
здійснював.
Утвердження й зміцнення християнства на споконвічних землях Київської
Русі сталося завдяки мудрій,
далекоглядній політиці рівноапостольного Великого князя Володимира, внука княгині
Ольги. За князя Володимира вже офіційно прийнято християнство у 988 році, і з того часу воно стало офіційною вірою
нашої тодішньої держави, знайшло в нашій країні сприятливий суспільно-громадський, державний та етнічний ґрунт
для свого формування.
Таким чином, в Україну християнство проникало двома шляхами. З півдня, через Візантію, та з заходу, через
Чехію, Моравію та Македонію (років на 100–300 раніше, ніж
з півдня), але охопило своїм впливом лише Західну Україну,
де проживали племена білих хорватів. Головним чинником
поширення християнства тут стала діяльність македонських
братів Кирила і Мефодія, що проповідували близькою для
тодішнього населення краю «книжною» староболгарською
мовою, а відповідно, мали належний вплив на тогочасне суспільство.
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4. Поширення православної віри
в Україні в ХІІІ-ХІХ століттях

П

ісля знищення Києва монголо-татарською навалою
в 1240 році центр православ’я переміщується на північ,
до Володимира, а згодом і до Москви. Україна та Київ
таким чином втратили центральне значення.
Поширювалася православна віра за часів ГалицькоВолинської держави, де велику роль відіграли князі Данило
Галицький, Лев Данилович та Юрій Львович. На цих землях
у 1302-1303 роках була встановлена Галицька митрополія,
яка проіснувала до 1391 року.
Після занепаду Галицько-Волинської держави більшість
земель опинилася під владою Великого князівства Литовського. Коли литовські князі осіли в Києві у 1321 році, вони
намагалися відновити Київську митрополію, це питання
вирішувалося при литовському князі Гедиміну. Але після
об’єднання Литви з Польщею,
після Кревської унії 1385 року
Церква в Україні втратила свій
державний статус.
З другої половини ХVІ
століття православна Церква в Україні поступово занепадає. Лише окремі магнати залишилися православними та
опікувалися
православною
Церквою. Велику роль у цьому
відіграв Костянтин Острозький,
Перша сторінка
Острозької Біблії
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який заснував Острозьку академію та створив цим культурнопросвітницький православний центр. У 1581 році тут вперше
було надруковано Острозьку Біблію, яка стала першим друкованим виданням Святого Письма слов’янською мовою в Україні.
На кінець ХVІ століття поширенням Православ’я в Україні займаються Львівське, Успенське та Віленське братства Святого Духа.
Розкол у православній вірі здійснила Берестейська церковна унія у 1596 році, відтоді українців було розділено на
уніатів та православних. На захист православних вірян став
князь Костянтин Острозький. Лише після смерті польського короля Си´ізмунда ІІІ у 1633 році утиски Православ’я
закінчились. У 1633 році Петро Могила очолив Київську
митрополію. За Петра Могили православна віра знову почала утверджуватися. Були відновлені церковні зв’язки з Константинопольським патріархом.
Протягом ХVІІ–ХVІІІ століть богословська наука розквітала в Україні завдяки
діяльності
Києво-Могилянської академії. За віддану діяльність утвердження православної віри в Україні Українська православна Церква
канонізувала Петра Могилу.
Посилення та поширення на території України православної віри відбулося за часів козаччини. В цей період
центр Православ’я переміщується на схід, де була сильною
козацька влада. НаціональноМитрополит
Петро Могила
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визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького була боротьбою з Польщею та «війною за утвердження православної
віри». У 1685 році Київська митрополія відійшла до Московського патріархату.
Значних змін зазнало православ’я при Петрові І. У 1721
році Петро замість Патріарха, якому належала абсолютна
влада, затверджує «Духовний регламент», яким запроваджує
колективне управління – «Духовний колегіум», а з часом на
чолі Церкви став Святійший Синод. Очолив Синод Стефан
Яворський. Після Петра І Церква у державі стала «відомством православного сповідання» – фактично на чолі церкви
став імператор. Згідно зі «Зводом законів Російської імперії»,
виданим у ХІХ столітті, всі царі мали бути православними.
У 1743 році Київській кафедрі в Україні був повернутий статус митрополії. По всій країні відкривалися церкви,
монастирі – як жіночі, так і чоловічі, яких з кожним роком
ставало все більше.
Занепад православної Церкви в Україні відбувся у зв’язку
зі скасуванням Катериною ІІ Гетьманщини в 1764 році та першого поділу Польщі в 1772 році. А внаслідок другого й третього поділів Польщі (1793, 1795 роки) істотно змінилася географія Київської єпархії. З 1797 року вона формувалася лише з
парафій, які розташовувалися на правому березі Дніпра.
У ХІХ столітті відбувся ряд подій в історії православної
церкви, які були спрямовані на регламентацію її діяльності.
В 1814 році відбулося затвердження Статуту духовних академій, а у 1819-му – реформа Київської духовної академії.

н

5. Православ’я в сучасній Україні
та географія його поширення

еоднозначною є сучасна релігійна ситуація в нашій
державі, оскільки Україна, як етнонаціональна
цілісність, протягом того часу так і не склалась як
конфесійна цілісність. Конфесійні центри мало фор-
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мували в свідомості українців образ єдиної України.
Канонічна відчуженість, адміністративна підпорядкованість конфесій зарубіжним центрам негативно вплинули
на єднання релігійної сфери в Україні, а це спричиняло негативні тенденції, які перешкоджали духовному гуртуванню
нації, послаблювали внутрішній опір асиміляції, особливо в
окраїнних етнічноукраїнських регіонах.
Складні міжконфесійні відносини помітно впливають на
перебіг геополітичних процесів, позначаючись на деяких регіональних особливостях політичної ситуації і опосередковано
відображаються на соціально-політичному становищі регіонів.
За даними Державного комітету у справах релігій, релігійна
мережа в Україні станом на 01.01.2008 року представлена 55 віросповідними напрямками, в межах яких діє 33841 релігійна організація (на 778 більше проти 2007 року), 421 монастир, 333 місії, 74 братства, 192 духовних навчальних заклади, 12689 недільних шкіл. Справами церкви в Україні опікується 29441 священнослужитель. Зростає видання церковних друкованих засобів масової інформації, нині їх кількість
На світлині:
Вселенський
Патріарх
Варфоломій І
(зліва)
і предстоятель
Української
Православної
Церкви
митрополит
Київський
і всієї України
Володимир
(справа)
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Православної
Церкви
митрополит
Київський
і всієї України
Володимир
благословляє
вірян

складає 383 одиниці. Для богослужінь релігійні організації
використовують 21993 культові та пристосовані під них
молитовні споруди.
Дослідження темпів зростання кількості церковно-релігійних інституцій свідчить про те, що, починаючи з 2000 року,
розширення релігійної мережі набуло усталеного характеру
і становило 4,1–4,7 % на рік. За підсумками останніх двох
років збільшення кількості релігійних організацій становить: у 2006 р. – 2,7 %, у 2007 р. – 2,3 %.
Розподіл церковно-релігійних організацій за конфесійною ознакою свідчить про перевагу в Україні православ’я,
до якого входить 16736 парафій, що становить 51,5 % від
загальної кількості релігійних осередків віруючих країни.
На першому місці (11334 парафії) – Українська Православна Церква, чисельність якої становить 67,7 %. Далі йдуть:
Українська Греко-Католицька церква – 3198 громад (15,7 %),
Українська Православна Церква (КП) – 2178 громад,
Українська Автокефальна Православна Церква – 1022 громади. Сьогодні робляться спроби щодо компромісного рішення по
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об’єднанню цих церков в єдину помісну національну церкву
з центром в Україні.
Нині Українська Православна Церква проявляє високу
динаміку розвитку, вона постійно зростає як кількісно, так
і якісно. Сьогодні УПЦ складається з 43-х єпархій, якими
управляють 54 архієреї. В УПЦ здійснюють службу 8962
священнослужителі, діють 20 навчальних закладів (1 академія,
7 семінарій та 12 училищ), 3850 недільних шкіл. В Україні
діє 175 монастирів, з них 85 чоловічих та 90 жіночих.
Майже третина – 3449 громад (30,4 %) УПЦ розміщено в центрі України, де найбільша їх кількість діє у Вінницькій (906) та Хмельницькій (887) областях. Українська
Православна Церква переважає також на півдні та сході
України. В Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській, Херсонській, Одеській областях її частка
перевищує 50 % від загальної чисельності. Як ми бачимо, за
масштабами поширення і чисельністю в Україні переважають православні традиції.

Запитання
для повторення:
1. У чому полягає сутність християнства?
2. Поясніть догмат Воскресіння.
3. Доведіть істину «Зло перемагається тільки добром».
4. Що ви можете віднести до загальнолюдських
ідеалів?
5. Складіть мапу-схему поширення православної віри
на українських землях, по областях.
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§ 3-4. «Неорелігії» та сучасність.
«Неорелігії» в Українській державі
1. Кризові явища в сучасному
релігійному житті та причини виникнення
течій неорелігії

с

учасна Україна – багатоконфесійна держава, де діє понад 25 тис. релігійних організацій, які представляють
більше ніж сотню конфесій. На нинішньому етапі українського державотворення релігія та Церква стали
важливими чинниками політичного процесу. На сьогодні в
Україні набрав сили бурхливий процес творення нової моделі релігійно-церковного буття. Особливістю цього процесу
є те, що він існує не лише за рахунок дії внутрішніх чинників, а й під впливом активної місіонерської діяльності закордонних релігійних організацій та центрів. Деякі світові
релігійні центри розглядають нашу державу як своєрідну
«білу Африку», а український народ – натовп безкультурних
аборигенів без своєї історії, віри й традицій. Інтереси національної безпеки України вимагають призупинити ідеологічний тиск закордонних служителів культу на українських
віруючих. Особливу небезпеку для національної державності України становить використання осередків неорелігій
спецслужбами іноземних держав та іншими закордонними
організаціями для створення механізму втручання у справи нашої держави, збору конфіденційної інформації, розпа-
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лювання міжконфесійної і міжнаціональної ворожнечі та проведення
інших протиправних дій.
Все більше людей шукають Бога
у
новостворених
церквах.
Щомісяця в Україну
приїздять десятки
груп
місіонерів,
проповідників тощо. Закордонні проповідники вміло використовують соціально-економічні труднощі в країні,
недосконалість діючого законодавства в галузі міжнародних

ФАКТ:
Під час агітаційного передвиборного туру Руслана Лижічко, як
представник політичного блоку,
відвідала багато міст України.
Побувала вона і в місті Вишневому, яке розташоване в кілометрі
від Києва, де отримала «помазання» у пастора місцевої секти
«Спасіння» Пилипа Савочки.
Євангельська церква «Спасіння»
була зареєстрована 1993 року її
нинішнім лідером Пилипом Савочкою, який, як повідомляє його сайт,
є «спадковим пастором у шостому
поколінні», передає «УНІАН».
www.for-ua.com
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відносин, зокрема правового статусу іноземних громадян в Україні, та відсутність положення про обов’язкове
повідомлення відповідних державних інститутів про створення релігійної організації. Закордонні емісари досить часто
виявляють неповагу до українських законів, не зважають на
складність релігійної обстановки та духовне історичне минуле, канони «своєї» релігії ставлять понад усе.
Діяльність окремих неорелігій завдає шкоди державі
та суспільству в цілому. Окремі представники неокультів
відкрито виступають проти наявних у суспільстві моральних засад, вважаючи, що тільки норми, котрі діють у цих
угрупованнях, мають право на існування. У деяких випадках це призводить до провокування порушень громадського порядку та масових заворушень. Окрім того деякі представники неорелігій, займаючись підпільним виробництвом
різноманітної продукції, незаконною фінансовою діяльністю, завдають, таким чином, економічної шкоди державі. Негативним наслідком перебування людей у лавах окремих
новітніх релігійних угруповань є суттєве погіршення їх
психічного стану.

З 1999 року в Україні діє понад 550 новітніх релігій майже
30-ти віросповідних напрямів переважно закордонного походження. Вони представляють практично всі форми світової
неорелігійності і можуть бути умовно поділені на:
1. Неохристиянські рухи на загальнохристиянській основі.
До них належать принесені з-за кордону різні пізньопротестантські течії, міжнародні християнські місії та
новітні церкви – свідки Єгови‚ харизмати‚ мормони тощо.
2. Релігії орієнталістського напряму.
В Україні вони репрезентовані переважно неоіндуїзмом‚
буддизмом тощо.
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3. Езотеричні об’єднання.
Релігійні громади Реріхівського товариства, Асоціації
«Живої етики», послідовників О. Блаватської, Д. Андрєєва,
О. Бердника та П. Іванова.
4. Об’єднання неоязичницьких релігій.
Релігійні осередки РУНвіри, Рідної Віри, Собору Рідної
Віри, Слов’янської релігійної громади тощо.
5. Об’єднання синтетичних неорелігій.
Релігійні громади віри Багаї, Церква об’єднання (муністи),
Велике Біле Братство, Церква Останнього Завіту, релігійні
громади Зоресвітнього християнства тощо.
6. Саєнтологічні рухи.
Релігійна громада «Наука Розуму», Діанетика – фонд
Хаббарда, АСТІКА, «Вогняна квітка», різні психотехніки.
Більшості поширених на території України неорелігій
властивий ряд загальних рис. Це – універсалізм, синкретизм, орієнтація на спільний містичний досвід, відкритість
для послідовників різних релігій і релігійно-філософських
Громадянин Нігерії
пан Сандей Аделаджа
почуває себе в Україні
дуже комфортно,
він є очільником –
ні забагато, ні замало –
«Посольства Божого»
в нашій державі
з багатовіковими
православними
традиціями й культурою
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систем, орієнтування передусім на молодь та достатньо освічену частину суспільства, широке використання новітніх
засобів пропаганди тощо.
Більше тисячі релігійних організацій репрезентують етноконфесійні утворення. Найбільшу частину з них зареєстровано послідовниками ісламу – 525 організацій. Іудаїзм
представлений 290 організаціями, Закарпатська (угорська)
реформатська церква – 118, Німецька євангелічно-лютеранська церква – 40, Вірменська апостольська церква – 26.
Функціонують також поодинокі етноконфесійні громади
чехів, готів, корейців, шведів, а в Автономній Республіці
Крим – караїмів та кримчаків, в Херсонській та Запорізькій
областях – менонітів. Найбільша частка релігійних організацій національних меншин зосереджена в Автономній Республіці Крим.
Поява і становлення неорелігій у духовно-релігійному
просторі України пояснюється не стільки послабленням впливу традиційної релігійності, скільки загальним релігійним
відродженням після епохи тоталітарного атеїзму. Прихильниками неорелігій стають переважно невіруючі, а іноді –
й колишні войовничі атеїсти, тобто ті, хто не був достатньо
знайомий з релігійною традицією і не мав релігійного досвіду, мало знайомий із християнською культурою.

2. Сучасні богошукання і міфотворчість

з

а даними Держкомітету у справах релігій, у 1999
році в Україні діяло 515 громад релігійної організації
«Свідки Єгови» (РОСЄ) загальною чисельністю близько 70 тис. віруючих. Віровчення свідків Єгови має
апокаліптичну спрямованість. Всесвітня історія подається
ним як боротьба між Богом Єговою і сатаною за панування
над світом. Вирішення проблеми «всесвітнього суверенітету», знищення «існуючої злої системи речей», виправдання
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імені Єгови, зневаженого
сатаною, має відбутися під
час Армагеддону – всесвітньої божественної війни
ще за життя нинішнього
покоління. Одним із головних своїх завдань свідки
Єгови проголосили боротьбу з Православ’ям як
різновидом сатанізму. Адепти секти називають себе
єдиними істинними християнами,
звинувачуючи
у відступництві решту

ФАКТ:

лікарі побоюються за його життя.
Хвороба Хосе називається гемангіомою і викликана патологією капілярів
Пухлина з’їла обличчя
і вен на його обличчі. Якщо наводити
сектанта
порівняння, то річка, яка повинна
була нести кров назад до серця, переУ члена секти «Свідки Єгови», який про- творилася на стояче озеро.
тягом декількох десятиліть відмовлявся Щодня Хосе відправляється зі свого
від будь-якого хірургічного втручання з будинку в передмісті Лісабона на
видалення гігантської пухлини на облич- одну з головних площ міста, де він
чі, з’явилася надія завдяки британпросиджує весь день, виставляючи
ському лікареві і новій медичній метосебе напоказ і відповідаючи на запидиці. Не бажаючи робити переливання тання цікавих перехожих. Він став
крові, португалець Хосе Местре дозчимось на зразок місцевої знамениволив пухлині, яка з’явилася у нього на
тості. Після смерті матері, від якої
губі в юності, розростися до жахливих він перейняв свої релігійні вірування,
розмірів. Наріст завдовжки 30 см і
турботу про нього, нездібного знайвагою понад 5 кг засліпив Хосе на одне
ти роботу і створити сім’ю, взяли
око і перетворив прийом їжі в щоденні на себе його брати й сестри, з якими
страждання. Через те що рак починає він дуже близький.
блокувати дихальні шляхи пацієнта,
ФактNews
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християнських течій і закликаючи їх послідовників виходити зі своїх церков. Для свідків Єгови Хрест Ісуса Христа –
символ зла. Розуміючи важливість людських відносин для
більшості людей, свідки Єгови декларативно підкреслюють
значущість сім’ї, любові, дружби, моральності, расової
терпимості, замовчуючи про жорстку дисципліну всередині
секти, численні випадки розвалу сімей, відмови від навчання та роботи. Секта навчає ненависті до тих, хто пішов з
неї, проголошуючи їх «огидними, паскудними, брудними».
Адепти церкви за своїми релігійними переконаннями не
беруть участі у політичному житті‚ виборах, уникають як
військової, так і альтернативної служби, відкидають будьякі форми політичної активності. Часто приналежність до
свідків Єгови має вкрай небезпечні наслідки для життя
і здоров’я людей. Так, кожний сектант має при собі спеціальне посвідчення особи з відмовою від переливання крові.
Зареєстровані непоодинокі випадки, коли тяжкохворі адепти
секти відмовлялись від того, щоб їм переливали кров. Функціонування РОСЄ повністю заборонено або значно обмежено
у 35 країнах світу.
В Україні «Свідки Єгови» з’явилися у 20-х роках XX ст.
З 1991 р. вони є офіційно зареєстрованою і вільно діючою
релігійною організацією, громади якої підпорядковані керівникам краю зі штаб-квартирою у Львові. На території
української держави нині функціонує близько 60 недільних
єговістських шкіл. Найбільша кількість єговістських
об’єднань припадає на Закарпаття (136), Львівську (88), Донецьку (35), Запорізьку (25), Івано-Франківську (22) області
та АР Крим (24).
Другою серед неорелігій в Україні за рівнем поширеності
і кількістю послідовників є церква Ісуса Христа Святих
останніх днів (мормони), головний центр якої знаходиться
у м. Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США). За власною статистикою мормонів, кількість їх послідовників – близько 10 млн чоловік у 160 країнах світу.
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Їх вчення виходить з того‚ що, оскільки людина створена
за зразком Бога, то, отже, він, як і людина, має матеріальне
тіло. За твердженням мормонів, існує не один Бог – є й багато інших. Тому в людини є можливість стати Богом. Мормони вважають, що протягом століть до отримання одкровення засновником секти Смітом світ знаходився у темряві
й ніхто не мав можливості врятуватися. Тому вони ввели
практику хрещення померлих заднім числом, коли людина,
яка приймає хрещення, «переводить благодать» на свого давно померлого прадіда, надаючи йому можливість спасіння
(шлях перевтілення у Бога).
Релігійні канони зобов’язують мормонів дотримуватися
суворої дієти, вести аскетичний спосіб життя, не вживати
алкоголь, каву, чорний чай, наркотики, не палити, виступати проти користолюбства, брехні та егоїзму. В наш час, коли
боротьба за здоровий спосіб життя стає загальносвітовою
проблемою, мормонський аскетизм широко підтримується
серед різних верств населення планети і є однією з причин
швидкого зростання чисельності цієї церкви.
Одним з найбільш скандальних положень мормонського
вчення є дозвіл багатоженства. Але більш фундаментальним

Сучасні
тоталітарні
секти
не цураються
використовувати
особисті
проблеми
людей,
спекулювати
на них
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у їхній доктрині є постулат про те, що закони Бога мормонів
більш важливі, ніж закони людського суспільства, і що
уряд будь-якої держави є продажним за своєю суттю і буде
знешкоджений.
Мормонська церква всіляко поширює свій політичний
вплив передусім через своїх адептів, які перебувають на
відповідальних посадах у державних структурах розвинутих
країн світу.
В Україні сьогодні налічується 48 громад мормонів.
З них офіційно діє одна місія в
Києві, яка підпорядкована Президентству Центральної і Східної
Європейської Території, розташованому у Франції. Церква має
214 священнослужителів, значна
частина яких є іноземцями (72),
причому більшість з них – це молодь віком від 19 до 23 років.
Діяльність мормонських місіонерів, які прибувають в Україну
з-за кордону (переважно зі США), неоднозначно оцінюється
Задля вербування
необізнаних, довірливих
громадян сектанти
не гребують
використовувати
православну церковну
символіку, в такий спосіб
намагаючись надати
своїй діяльності
традиційного
«церковного» вигляду
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Типова
«агітація»
наших днів –
засіб залучення
нових адептів
сект

у суспільстві. Зокрема, негативну реакцію викликають
практика нав’язати українцям американські стандарти
способу життя. Чимало проблем виникає через порушення місіонерами правового статусу, пов’язаного з перебуванням іноземців на території України.
Останнім часом відчувається помітний вплив на
релігійне середовище України з боку харизматичних церков, на прикладі церкви «Нового покоління». Церкви харизматів орієнтуються переважно на російськомовне населення і створюються здебільшого у великих містах Південного Сходу України, спрямовуючи водночас свою увагу
і на західні її області.
Негативну реакцію традиційних церков і широкої
української громадськості викликає культова практика
харизматів, яка побудована на відомих психофізичних методах управління натовпом і супроводжується сумнівними
духовними посиланнями, що подаються через критику ортодоксального християнства і характеризуються
претензіями на роль месіанського руху в ім’я спасіння
Христової віри. Все це загалом негативно впливає на
міжконфесійні відносини в Україні.
До релігійних організацій східної орієнтації (75 громад), що діють сьогодні в Україні, належать громади індуїстів, буддистів, тантристів.
Найчисленнішими з них (34) є кришнаїти. Вони
підпорядковані Всеукраїнському центру громад Свідомості
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Кришни і входять до Міжнародного Товариства Свідомості
Кришни (Руху «Харе Кришна»). Разом з тим, прихильників
цієї релігії в самій Індії порівняно небагато – менше, ніж
індійських католиків. Крім того, серед традиційних індусів
досить поширена думка про те, що Міжнародне Товариство
Свідомості Кришни є своєрідною християнською сектою, покликаною насамперед зруйнувати традиційний індуїзм.
Офіційно ця міжнародна організація розпочала свою
діяльність у нашій країні з 1990 р., а в 1995 р. зареєстровано її
всеукраїнський центр. Рух «Харе Кришна» є модернізованим
варіантом однієї з гілок вішнуїзму – релігії чайтанітів.
Підґрунтям кришнаїтської релігійної догматики виступає
віра в Кришну як Верховну Особу Господа і проповідь
необхідності відданого служіння йому. Ідеологи кришнаїзму
стверджують, що їхня релігія є універсальною системою
релігійно-культурного світосприйняття, мета якої – пропаганда космологічних, антропологічних, соціальних і медичних концепцій та поширення Свідомості Кришни (тобто уявлень про Всевишнього Бога та способи відданого служіння
йому – так звана бхакті-йога).

Кришнаїти
на вулицях
української
столиці –
не заїжджі,
а свої,
вітчизняні...
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Це – теж
кришнаїти.
Теж на вулицях
української
столиці,
неподалік храму
на честь
святого
апостола
Андрія
Первозваного.
І теж свої,
вітчизняні...
Разом з тим культова доктрина Міжнародного Товариства Свідомості Кришни закликає до залишення сім’ї та
розриву всіх соціальних зв’язків. Керівники «ашрамів» (монастирів) самовільно, не враховуючи ні симпатій віруючих
(навіть всупереч їм), ні їхнього віку, формують шлюбні пари
серед адептів. Наступне спілкування чоловіка з жінкою можливе лише з дозволу і під контролем «гуру». Усі, хто не вірить
у Кришну, проголошуються демонами або подібними до тварин.
Грубим порушенням прав людини в кришнаїтських «ашрамах» є сувора регламентація особистого життя адептів. Це
передусім вегетаріанський аскетизм, який перешкоджає нормальному розвитку молодого організму, а також обмеження
сну новонаверненого до 2–4 годин на добу. У «Бхагават-Гіті»
прямо наголошується, що людина, яка має прагнення до
Свідомості Кришни, повинна завжди бути готовою виконати
свої обов’язки щодо служіння Господу і тому має звести до
мінімуму свій сон.
Найбільше громад Свідомості Кришни припадає в Україні на АР Крим (6), Київ (3), Донецьку, Івано-Франківську, Одеську, Сумську та Харківську області (по 2 громади
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у кожній). Кришнаїти організували 6 недільних шкіл, видають 2 періодичних видання, мають свій, розташований
у м. Києві, духовний навчальний заклад на 40 слухачів.
Проблемами віруючих руху «Харе Кришна» опікуються в
Україні 33 священнослужителі.
До діючих на території української держави східних
культів належать також 32 релігійні громади буддистів, розташовані переважно у Донецькій (5), Луганській (5), Харківській (4), Одеській (3) областях та у м. Києві (3). Буддистські
організації в Україні мають 28 священнослужителів,
3 функціонуючі недільні школи.
Нині у світі налічується
близько
400 млн буддистів та
майже 1 млн ченців,
які проповідують буддизм на всіх континентах. Серед культових практик провідне
місце посідає традиційний буддистський
обряд, проте значна
увага
приділяється
також медитаціям.
Це – не комуністи,
а теж сектанти. Чому
вони влаштовують
свої молитовні заходи
безпосередньо біля...
пам’ятника Леніну?
Цього вони й самі
не можуть пояснити.
Їм просто весело!
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Присутність прапорів
іноземних держав,
психологічний екстаз
теж є типовим
явищем на молитовних
заходах сектантів
Під безпосереднім впливом закордонної місіонерської
діяльності на території
української
держави
поширюються конгрегації,
які називають себе
«Церквою Христа».
Першим засновником осередку «Церкви Христа» в Україні
став пастор організації «Міжнародна
Церква Христа –
бостонський
рух»
громадянин
США
Шон Лі Вунд (1968
року народження).
У 1994 році в Києві
засновано «Церкву
Христа».
Єдиною віроповчальною літературою представники
«Церкви
Христа»
визнають
Новий
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Завіт‚ який тлумачиться ними з позицій фундаменталістської
нетерпимості та релігійного ізоляціонізму. Усі інші
християнські віровчення вважаються «вигаданими і штучно
створеними ділками від релігії». Метою діяльності «Церкви
Христа» проголошено відродження основ християнства за
Євангелієм і його проповідь. Згідно з церковною аксіологією,
євангелізація всього світу цим релігійним об’єднанням є вищою метою, наказом Ісуса Христа і має бути проведена до
2013 р. Організаційну структуру церкви характеризує жорстке беззастережне підкорення адептів «духовним наставникам та сувора внутрішньогрупова дисципліна».
Широко використовуються вільні спрощення відправи, яка складається з п’яти ритуалів: спів (обов’язково без
музичного супроводу), молитва, проповідь, складання дарів,
щотижнева Вечеря Господня (ламання хліба та причастя
вином).
Досить часто участь у діяльності об’єднань «Церкви Христа»
призводить до негативних змін у житті новонаверненої молоді.
Молоді люди припиняють навчання у вузах, нехтують громадською думкою, починають зверхньо і презирливо ставитися
до своїх батьків і близьких. Все це викликає постійні сварки у
родинах і, зрештою, призводить до розриву з батьками. Якщо
новонавернений
все ж таки виріПсихологи
попереджають:
перебування
в сектах
загрожує
серйозними
розладами
й ураженнями
психіки
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шує вийти з церкви, то «учні Христа» починають ставитися до нього як до вигнанця, створюючи довкола нього атмосферу неприязні. Спілкування з «відступниками» суворо
забороняється.
Найбільш дикими та криміногенними навіть на фоні
інших діючих сьогодні в Україні тоталітарних культів є
сатаністські секти. Перші прояви організованих сатаністських
структур у колишньому СРСР мали місце ще на початку
70-х років у Москві, Ленінграді та Одесі. Поступово культ сатани розповсюдився на всі великі міста колишнього Радянського Союзу. Вже
на початку 80-х
років тут почали
функціонувати досить численні сатаністські угруповання. Особливий
сплеск моди на сатанізм збігся з початком «горбачовської перебудови»,
коли до неформального молодіжного
середовища ринув
потік західної субкультури,
культ
жорсткої сили, hardта rock-музики.

Такі жахливі сліди
залишили сатаністи
на одному з київських
цвинтарів
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Участь у сектах
спотворює людину –
неперевершене
творіння Боже
Щодо характеристики релігійного культу,
то сатаністи – це прихильники
обожнення
сил зла, поклоніння
сатані.
Сатаністи прийшли
зі Стародавнього Іраку
і набули особливого поширення в Європі у середні віки. Поклоніння
сатані має глибоке історичне коріння. Протягом
століть воно мало більш
таємний, ніж тепер, характер, в якому переважали антирелігійні і безбожні аспекти, хоч ця ознака зберігається й донині. Сучасний сатанізм
здебільшого асоціюється з чорною магією та різноманітними
таємничими ритуалами. Ідейним натхненником сучасних
сатаністів вважається випускник Кембриджу, окультист
Алістер Кроулі – автор низки «магічних» книжок.
Релігійна сатаністська догматика та культові дії виступають своєрідним антиподом християнству і побудовані на дзеркальному відображенні останнього. Основа культу сатаністів –
принесення жертви. Справжня жертва для них пов’язана не
з вбивством як таким, а насамперед з передсмертними муками живої істоти. Жертвою може стати будь-хто з тих, хто
вчинив із сатаністами, на їхню думку, щось неправильне або
серйозно порушив їхній спокій, тим самим нібито власно-
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ручно даючи дозвіл на своє катування та загибель. Досить
часто замість справжньої жертви може використовуватися її
образ: лялька, фотокартка, малюнок, письмовий чи словесний опис. Характерною ознакою послідовників культу сатани є їхня асоціальна поведінка – образа релігійних почуттів
і тиск на віруючих, вбивство людей, акти вандалізму, знущання і вбивство тварин, хуліганські дії тощо.
Сатаністські секти небезпечні безмежністю у виборі засобів
для досягнення своїх егоїстичних цілей, цинічним мракобіссям, відвертою наругою над традиційними віросповіданнями,
зв’язками з наркоманією та організованою злочинністю. На
Заході прихильники сатанізму віднесені згідно зі змінами
в діючому законодавстві до різновиду кримінальних угруповань. На такий підхід до них зорієнтовані відповідні
державні управлінські структури, соціальні служби, психотерапевти та правоохоронні органи.

Запитання
для повторення:
1. У чому криються загрози для України від місіонерських структур?
2. Назвіть основні напрямки неорелігійних місіонерських течій та рухів.
3. Складіть таблицю за схемою:
№

Нерелігійні
організації

Основна територія
діяльності

Постулати
віровчення

Благовіст

§ 5. Церква і держава
на сучасному етапі
1. Святе Письмо про Церкву та державу

я

к відомо, держава виникла на основі розвитку суспільного життя. Форму державного правління обрав
народ, а не Бог. Але Господь все-таки санкціонував
нову форму правління, замість теократії. Він жалкує
з того, що народ залишив богоправління. «Сказав Господь
Самуїлу: послухай в усьому голос народу, що вони говорять
тобі, бо вони відкинули не тебе, а Мене відкинули, щоб Я
не царював над ними» (1 Цар. 8, 7). Санкціонувавши владу
держави, Господь вимагає від влади вірності Його заповідям
і творіння добрих справ. Бог устами Самуїла сказав: «Якщо
будете боятися Господа, і служити Йому, і слухати голоса
Його, і не будете чинити опір повелінням Господа, то будете
і ви, і цар ваш, який царюватиме над вами… А якщо не будете слухати голоса Господа і станете чинити опір повелінням
Господа, то рука Господа буде проти вас, як була проти
батьків ваших» (1 Цар. 12, 13–15).
Розкриваючи вчення Христове про правильне ставлення до державної влади, апостол Павло стверджує: «Усяка
душа нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади не
від Бога; існуючі ж власті поставлені Богом. Тому той,
хто противиться владі, противиться Божому повелінню»
(Рим. 13, 1-2). Ісус Христос сказав римському прокуратору Пілату, який засудив Його: «Ти не мав би наді Мною
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ніякої влади, якби не
було дано тобі з неба»
(Іоанн. 19, 1).
Держава як необхідний елемент життя в
зіпсованому гріхом світі,
де особистість і суспільство потребують захисту
від усілякого зла, благословляється
Богом.
Святе Письмо закликає
владу
використовувати силу для обмеження
зла і підтримки добра,
в чому і вбачається моральний сенс існування
держави. Апостол Павло
говорить: «Начальники
страшні не для добрих
діл, а для злих. Чи хочеш не боятися влади?
Роби добро і одержиш похвалу від неї. Бо начальник є Божий слуга, тобі
на добро. А якщо робиш
зло, бійся, бо він недаремно носить меч; він –
Божий слуга, месник на
покарання того, хто робить зло. І тому треба
підкорятися не тільки зі
страху покарання, але й
заради совісті» (Рим. 13,
3–5). Те ж саме пише і
апостол Петро (1 Петр. 2,

57

Благовіст
13–16). Апостоли вчили християн підкорятися владі незалежно від її ставлення до Церкви. За апостольських часів
Церква зазнала гонінь як від іудейської, так і від римської
влади. Але це не перешкодило мученикам та іншим християнам молитися за гонителів і визнавати їхню владу. Церква
закликає християн молитися за державну владу, незалежно
від віровизнання і світогляду носіїв влади, «щоб провадити
нам життя тихе і безтурботне в усякому благочесті і чистоті»
(1 Тим. 2, 2).
У той же час Церква не абсолютизує державну владу.
Ісус Христос сказав: «Віддавайте кесареве кесарю, а Боже
Богові» (Мф. 22, 21) і цим обмежив державну владу. Держава не повинна втручатися у внутрішні справи Церкви, в її
управління, віровчення, літургійне життя. За вченням Церкви, сама влада не має права себе абсолютизувати, бо це призводить до певного обоження влади. Церква за будь-яких обставин, навіть в умовах найжорстокішого гоніння, в усі часи
непогрішно проповідувала істину. Не має вона права і на те,
щоб замовкнути і не проповідувати Євангеліє Христове, навіть
якщо держава
буде намагатися поширювати
інше вчення, несумісне з християнським. У даному випа дку
Церковне
благословення
курсантам
пожежної
академії
імені Героїв
Чорнобиля
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Покровські
міжнародні
просвітницькі
читання. Київ,
2008 р.
Церква вільна,
вона віддає Боже Богові і діє
незалежно від
держави.
Пр и н ц и п и
взаємовідносин
між Церквою
і державою зафіксовані в церковних канонах і в державних законах Візантійської імперії та Київської Русі за часів святих князів
Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Класична візантійська формула взаємовідносин між державною і церковною
владою знаходиться в «Епаногозі» (друга половина ІХ ст.):
«Світська влада і священство відносяться між собою, як тіло
і душа; вони потрібні для державного устрою так само, як
тіло і душа в живій людині. В їхньому союзі і злагоді знаходиться благоденствіє держави».
Ці принципи отримали назву симфонії між Церквою і
державою. Сутність її полягає в обопільному співробітництві,
взаємній підтримці і взаємній відповідальності. Єпископ
підпорядковується законам держави як її підданий, а не як
такий, що отримав від неї свою духовну владу. Так само і
представник державної влади підпорядковується єпископу
як член Церкви, який потребує спасіння, а не тому, що його
влада залежить від влади єпископа. В князівські часи між
державною владою і Церквою в Україні були гармонійні
відносини, які історики охарактеризували як симфонію
відносин. Київські митрополити часто були порадниками у
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великих князів, останні прислухалися до їх слів. У добу боротьби за державність Церква нерідко брала на себе функції
проводиря в національному визволенні українського народу.
В історії, як і тепер, Церква потребує підтримки держави, а
держава – духовної підтримки Церкви.
У сучасному світі Церква відокремлена від держави, за
винятком деяких країн. Владні органи будь-якої держави
не обтяжують себе релігійними зобов’язаннями, а Церква
не бере на себе функцій, які належать до компетенції держави. Однак, будучи відокремленою від держави, Церква не
відокремлює себе від народу, від суспільства. Вона повинна
впливати на суспільство духовними засобами.

2. Діяльність Української
Православної Церкви в Україні

у

країнська держава згідно з правовими та демократичними
засадами не втручається у
права релігійних конфесій, а
здійснює це лише тоді, коли
діяльність окремих релігійних
організацій спричиняє загрозу суспільству, здоров’ю людей,
як психічному, так і фізичному. Стосунки держави і церкви в Україні формуються на
підставі закону «Про свободу совісті та релігійних організацій», в якому окреслені всі
демократичні засади релігійного життя громадян України.
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Предстоятель УПЦ
Блаженнійший
митрополит
Володимир
під час свого
архіпастирського
візиту в Черкаси
Митрополит Володимир визначає ряд ключових проблем, які є в
Україні по відношенно
до Церкви і суспільства
на сучасному етапі розвитку держави:
– Церква та окремі
релігійні громади не мають статусу юридичної
особи;
– духовні навчальні заклади не мають можливості користуватися правами навчальних закладів, які мають державні
навчальні заклади;
– неврегульованість питання Церкви та силових структур
в Україні.
Не дивлячись на ряд проблем, які мають місце в українському суспільстві, УПЦ відстоює права свободи, залишаючись незалежною в державі.
Українська Православна Церква відкрита сьогодні для
спілкування з усіма християнськими конфесіями. Перед
Церквою стоїть мета: «Показати державі, що в ній живе і
діє Христова любов, яка допоможе вистояти у суспільних
та державних протиріччях. Церква не обмежує свободу особистості, вона лише вказує людині небезпеки, які має в собі
ідеологію споживача у суспільстві».
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Православна Церква в Україні, стоячи на державницьких позиціях і захищаючи її інтереси, є духовним фундаментом держави. Церква як божественний організм завжди
буде виступати і підтримувати ідею консолідації, миру і злагоди в українському суспільстві.
Українська держава за останні роки змінилася. Змінилися також стосунки Української Православної Церкви та
держави у позитивній динаміці. За словами митрополита УПЦ Володимира, стосунки Української Православної
Церкви та держави мають будуватися за принципами: «Тож
віддайте кесареві кесареве, а Богові – Боже» (Мф. 22, 21).
Віра православних українців в демократичній державі не
є результатом насилля, вона народжується в незалежній
Україні в умовах свободи: «Я тому й говорив вам, що до
мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане
те» (Ін. 6, 65).
На сучасному етапі у державі УПЦ не веде конкуренцію
з нерелігійними організаціями, а лише своїми діями стверджує канонічні істини Православ’я.

3. Українська Православна Церква
та інші християнські конфесії в Україні

н

айбільш численною і впливовою релігійною організацією в країні була і залишається Українська Православна Церква. УПЦ визнана Вселенським Православ’ям,
вона є канонічною Церквою в Україні. Очолює УПЦ
митрополит Володимир.
Поряд з Українською Православною Церквою в країні
існує кілька інших християнських конфесій, які мають своїх
вірян.
У західних регіонах України значний вплив має Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), що налічує сьо-
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Трагедія
українського народу –
Голодомор 30-х років
примиряє
різні конфесії
та політичні партії
годні, відповідно
до офіційної статистики, близько
трьох з половиною тисяч громад.
Легальний статус
в Україні УГКЦ
одержала на початку 80-х років XX століття. Відносини між УГКЦ і УПЦ
сьогодні залишаються неврегульованими і бажають бути
кращими.
Стабільними й доброзичливими можна назвати відносини
УПЦ і Римо-Католицької Церкви, духівництво якої традиційно опікує польську громаду в Україні. Ця церква налічує 804
приходи, має 13 єпископів і 3 вищі духовні семінарії. Єпископи
Римо-Католицької Церкви в Україні прагнуть підтримувати
постійні контакти з канонічною Українською Православною
Церквою, співробітництво між Церквами здійснюється в рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
Позитивно на православно-католицькі відносини впливають
і візити в нашу країну глави папської Ради по сприянню
християнській єдності кардинала Вальтера Каспера, остання
зустріч якого з митрополитом нашої Церкви мала місце в
грудні 2007 року.
Найбільш проблемними є відносини між УПЦ і двома неканонічними церковними структурами, Українською
Православною Церквою Київського патріархату і Українською Автокефальною Православною Церквою. На початку

63

Благовіст

Одна з найважливіших соціальних місій православної Церкви –
піклування над тими, хто перебуває в місцях позбавлення волі
за скоєні злочини
90-х років ХХ століття, коли на Західній Україні стрімко
відроджувалися структури УГКЦ, багато православних
кліриків вирішили, що єдиний спосіб зберегти присутність
Православ’я в цьому регіоні – це створити свою, «національну
Церкву», яка змогла б зупинити стихійну експансію УГКЦ.
Сучасна УАПЦ понад 70 відсотків приходів має в західному регіоні України. Більш проблематичною була і залишається можливість діалогу УПЦ з УПЦ КП. Розкол
було спричинено рядом причин, серед них головна –
політизація церковного життя та поляризація українського
суспільства на Схід та Захід.

додатки

Додатки:
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ
ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вводиться в дію постановою Верховної Ради України
№ 988-XII від 23.04.1991 р. (Витяги)
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Закону. Завданнями цього Закону
є: гарантування права на свободу совісті громадянам України
та здійснення цього права; забезпечення відповідно до
Конституції України, Декларації про державний суверенітет
України та норм міжнародного права, визнаних Україною,
соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних
інтересів громадян незалежно від ставлення до релігії; визначення обов’язків держави щодо релігійних організацій; визначення обов’язків релігійних організацій перед державою
і суспільством; подолання негативних наслідків державної
політики щодо релігії і церкви; гарантування сприятливих умов для розвитку суспільної моралі і гуманізму,
громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно
від їх світогляду чи віровизнання.
Стаття 2. В Україні усі правовідносини, пов’язані зі
свободою совісті і діяльністю релігійних організацій, регулюються законодавством України. Законодавство України
про свободу совісті та релігійні організації складається з
цього Закону та інших законодавчих актів України, виданих відповідно до нього.
Стаття 3. Кожному громадянину в Україні гарантується
право на свободу совісті. Це право включає свободу мати,
приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати
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будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти
релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати
свої релігійні або атеїстичні переконання. Ніхто не може
встановлювати обов’язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови
від сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях,
релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії.
Батьки або особи, які їх замінюють, за взаємною згодою
мають право виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до релігії. Здійснення свободи
сповідувати релігію або переконання підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки
та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод
інших громадян, встановлені законом і відповідають міжнародним зобов’язанням України.
Ніхто не має права вимагати від священнослужителів відомостей, одержаних ними при сповіді віруючих.
Стаття 4. Громадяни України є рівними перед законом
і мають рівні права в усіх галузях економічного, політичного,
соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення
до релігії. В офіційних документах ставлення громадянина
до релігії не вказується.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення
прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов’язаних з
цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян,
тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
Ніхто не може з мотивів своїх релігійних переконань
ухилятися від виконання конституційних обов’язків. Заміна
виконання одного обов’язку іншим з мотивів переконань допускається лише у випадках, передбачених законодавством
України.
Стаття 5. В Україні здійснення державної політики щодо
релігії і церкви належить виключно до відання України.
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додатки
Церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від
держави.
Держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій; сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і
світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних
віросповідань та їх релігійними організаціями; бере до відома
і поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству.
Держава не втручається у здійснювану в межах закону
діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність
будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до
релігії.
Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Встановлення будь-яких переваг або
обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається.
Релігійні організації не виконують державних функцій.
Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також використовувати нарівні з громадськими об’єднаннями засоби масової інформації.
Релігійні організації не беруть участі у діяльності політичних партій і не надають політичним партіям фінансової
підтримки, не висувають кандидатів до органів державної
влади, не ведуть агітації або фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів. Священнослужителі мають право на участь у політичному житті нарівні з усіма
громадянами. Релігійна організація не повинна втручатися
у діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і
віруючих інших віросповідань.
Релігійна організація зобов’язана дотримуватися вимог
чинного законодавства і правопорядку.
Стаття 6. Державна система освіти в Україні відокремлена
від церкви (релігійних організацій), має світський характер.
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Доступ до різних видів і рівнів освіти надається громадянам
незалежно від їх ставлення до релігії.
Не допускається обмеження на ведення наукових
досліджень, у тому числі фінансованих державою, пропаганду їх результатів або включення їх до загальноосвітніх
програм за ознакою відповідності чи невідповідності положенням будь-якої релігії або атеїзму.
Громадяни можуть навчатися релігійного віровчення та
здобувати релігійну освіту індивідуально або разом з іншими,
вільно обираючи мову навчання.
Релігійні організації мають право відповідно до своїх
внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей
і дорослих навчальні заклади і групи, а також проводити
навчання в інших формах, використовуючи для цього приміщення, що їм належать або надаються у користування.
Викладачі релігійних віровчень і релігійні проповідники
зобов’язані виховувати своїх слухачів у дусі терпимості і поваги до громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих
інших віросповідань.

Запитання
для повторення:
1. У чому вбачається моральний сенс існування держави?
2. Чому церква є незалежною від держави?
3. Поясніть термін «Симфонія між церквою та державою».
4. Які ви можете назвати проблеми в Україні по
відношенню до церкви і суспільства на сучасному
етапі?

Православна церква в Україні
Юридична назва – українська православна церква (УПЦ)
Київська митрополія – 10 875 парафій
Предстоятель – Блаженнійший Київський і всієї України Володимир (очолює з 1992 р.)
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§ 6-7. Наука й релігія:
історія та сучасність
1. Поняття «знання і віра»

п

роблема співіснування релігії і науки сягає глибини
століть. Протягом усієї історії культури людства наука
й релігія відігравали визначальну роль у духовному
житті, часом ведучи непримиренну боротьбу між собою, а часом навіть співпрацюючи. Питання віри і науки
є складовою частиною однієї проблеми, яку намагається
вирішити людство протягом свого існування, це – сенс буття
людини та віра в Бога.
Щоб зрозуміти специфіку взаємовідносин науки і релігії,
розглянемо поняття знання і віра, які лежать в основі наукових доказів та релігійних понять.
Віра – походить від латинського Veritas – істина, або
verus – істинний, що є духовною здатністю людської душі
безпосередньо знати таємниці буття та осягати їх сутність.
Сьогодні віра лежить в основі поняття «релігія».

ЦИТАТА:

Бог відкрив Свою волю нікчемній порошинці – людині! Книга, в якій викладена
ця велика й всесвята воля, – у твоїх руках. Ти можеш прийняти й відкинути
волю Творця і Спасителя твого – дивлячись на те, як тобі завгодно. Твої вічне
життя і вічна смерть у твоїх руках: тож пам’ятай, наскільки треба бути
обережним. Не бався зі своєю долею вічною!
Святитель Ігнатій Брянчанинов
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Незважаючи
на розбіжності в поглядах,
наука і релігія завжди йшли
пліч-о-пліч.
Над цими питаннями працював
теолог Фома Аквінський
Релігія – прагнення людини й суспільства до безпосереднього зв’язку з Богом, безумовним осередком
усього існуючого, головною
святинею.
Проблема взаємин знання й віри має давню історію.
Вона активно обговорювалася в середньовічній
філософії. Августин Блаженний стверджував, що завдання богослов’я – пізнати
у світлі розуму те, що вже
прийнято вірою; Ансельм Кентерберійський довів формулу:
«Вірю й розумію»; Фома Аквінський говорив про гармонію
між вірою й знанням при пріоритеті віри.
Уже на початку XX століття католицька церква висувала
положення про те, що віра не повинна бути сліпим рухом душі
й що не може бути ніякої дійсної розбіжності віри й знання, розуму, тому що всі знання відбулися від Бога. Наприклад, папа
Пій XII неодноразово виступав із заявами про те, що «церква –
друг науки», відзначаючи, однак, що церкві доводиться втручатися в науку, щоб застерегти її від помилок проти віри.
Французький учений Тейяр де Шарден намагався створити «наукову феноменологію», що порівнювала б дані науки
й релігійний досвід для розкриття змісту еволюції Всесвіту,
який привів до появи людини.
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Благовіст
ЦИТАТА:
Дві речі наповнюють душу постійно новим зростаючим
здивуванням і благоговінням – і тим більше, чим частіше та
уважніше займається ними розум: зоряне небо наді мною і
моральний закон, що всередині мене. Те та інше мовби вкрите мороком або безоднею, що знаходиться поза моїм обрієм,
я не повинен досліджувати, а лише припускати;
я бачу їх перед собою і безпосередньо пов’язую їх із
усвідомленням свого існування.
Іммануїл Кант
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2. Співіснування науки й релігії

я

кі відносини між релігією й наукою? Чи мають вони
спільні точки зору? Чи може сучасна і думаюча людина мати релігійну віру? Якщо поставити ці питання
сучасній людині, то ми матимемо швидку відповідь.
Звичайно, ні!
Історія показує, що всі народи світу, з найдавніших часів
і до наших днів мали певні релігійні уявлення і сповідували певну віру. Віра вже існувала навіть у той період, коли
ще не було ніякого розподілу на класи або стани; коли не
було самих священиків, які мали продовжувати та формувати віровчення. Цього історичного досвіду достатньо, щоб
довести, що релігійна віра ніким свідомо не «вигадана», а є
корінна, споконвічна властивість людського духу.
Наука вивчає світ, релігія пізнає Бога. Тому доведення однієї й тієї ж істини можуть суперечити з наукової та
релігійної точки зору. Релігія своїм вченням про Бога змінює уявлення віруючого про світ, життя, людину, розуміння
добра і зла.
Наука вивчає світ і явища, що відбуваються у ньому на
підставі наукових досліджень, релігія ж пізнає світ і життя по відношенню до Бога, на підставі історично доведених
фактів. Тому релігія й наука, хоча й вивчають світ і життя,
говорять усе-таки не про одне й те саме, а про зовсім різні
речі.
Візьмемо, наприклад, релігійне вчення про походження
людини і зіставимо його з науковими знаннями. Наука доводить «походження» людини, тобто стверджує про біологічну
наступність її від інших, нижчих організмів на більш ранніх
стадіях органічного життя, релігія ж – про абсолютне походження людини, тобто про його походження із самої першооснови буття – Бога. Релігія розкриває нам більш ранню епоху
буття людини, що передувала всій тій органічній еволюції,
що вивчає наука.
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Благовіст
У процесі історії зв’язки науки й релігії часто характеризувалися гострими, а нерідко й трагічними конфліктами.
Конфлікти вибухали тоді, коли релігія й наука відстоювали
свої права в поглядах на світ. Наука, пізнаючи навколишній
світ, використовувала власні методи і відповідно до принципів
наукового мислення пояснювала його на основі внутрішніх
закономірностей розвитку. Релігія зосередила свою увагу на
питаннях людського буття, зокрема на питаннях про походження людини, сенсу і цінності життя, безсмертя душі, її
вічного існування.
Разом з тим є й яскраві приклади співіснування наукових і релігійних тлумачень та їх взаємодоповнення.
Так, прикладом співіснування наукових і релігійних
тлумачень та їх
взаємодоповненням
є питання про те, що
знаходиться в центрі
Всесвіту – Земля чи
Сонце, більше не є
предметом дискусій
між наукою та релігією. Будова і закономірності розвитку Всесвіту знаходяться, як більшість
вважає,
повністю
в компетенції науки. Але здобуті наукою знання про
навколишній
світ
не
розглядаються
як абсолютні. В процесі пізнання вони
уточнюються і поглиблюються, вико-
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Одна з найголовніших
і найвеличніших
християнських святинь –
Туринська Плащаниця –
визнана наукою
як беззаперечна правда

ристовуючи також Біблійні
тлумачення про походження всесвіту.
Як наука, так і релігія
пропонують людині певний
вибір положень, кожне з
яких видається за істинне.
Водночас обґрунтування
істин науки і релігії різні.
Наука говорить про те, що
Всесвіт нескінченний у просторі й часі, що причиною грому
є електричні розряди, а грипу – віруси, виходячи з наукових
досліджень. Релігія твердить, що Ісус Христос своєю кров’ю
сплатив Богові за наші гріхи та забезпечив нам райське життя на небі, що згодом настане Армагеддон – для ствердження цього релігія посилається на тексти священної книги –
Біблії.
Здійснюючи дослідження, наука формує свої положення у вигляді гіпотез, теорій і законів. Релігія ж формує
свої положення у вигляді канонічних догм. Наукові положення сприймаються і засвоюються людиною завдяки їх
переконливості, доказовості, доступності для вивчення,
перевірки на практиці. Релігійні вірування розуміються людиною за рахунок глибокої віри в Бога, яка закладена в культурних традиціях рідного народу і досвід якої передається з
покоління в покоління, від батьків їх нащадкам.
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Дійсна, не ідеологізована наука має справу з об’єктивними
істинами. Це ріднить її з дійсною вірою і робить непримиренним ворогом марновірства. На жаль, деякі православні
не розуміють цього й або взагалі заперечують науку й усе,
що з нею пов’язане, або, навпаки, намагаються обґрунтувати
духовні реалії деякими науковими викладеннями і теоріями. Однак духовний світ є область волі, у вірі завжди зберігається воля; Бог не віднімає у людини даровану їй волю
і Сам Господь діє вільно, усе даруючи нам для спасіння по
великій Своїй милості, а не детермінізму і не може бути
предметом наукового дослідження. Справжня наука не суперечить, звичайно, положенням віри, але й не претендує на
вимір невимірного. А от псевдонаука намагається підмінити
собою релігію.

У всесвітньо відомих печерах Києво-Печерської лаври спочивають
нетлінні мощі десятків святих. Феномен нетління мощей наука
пояснити не здатна, але визнає його теж як беззаперечний факт

76

Розділ І. Світ Православ’я
Християнство і наука не заперечують, а навпаки – доповнюють одне одного. Нині наука знайшла й знаходить
чимало суто наукових доказів того, про що оповідають Новий Завіт і Старий Завіт, не займаючись голослівним спростуванням фактів біблійної історії, як це робили атеїсти.
Наприклад, знайдено наукові факти, які підтверджують
реальність Туринської Плащаниці, покарання Содома і Гоморри, євангельських див, які здійснив Христос, а також
найголовнішу євангельську подію – Воскресіння Спасителя.

3. Християнство
та досягнення науки

х

ристиянство, подолавши язичницьку культуру, відкрило шлях до наукового природознавства. Природознавчі й гуманітарні науки стали однією зі складових
європейської світової культури. У ХХ столітті наука
і техніка піднялася до небаченої висоти й досягла того, що
ми називаємо науково-технічним прогресом. Він сягнув такого рівня, що став викликати у суспільстві побоювання.
Сучасні наукові досягнення у різних галузях, включаючи
фізику елементарних часток, хімію, мікробіологію та інші,
свідчать, що вони здатні не тільки принести благо людству,
а й відібрати у нього життя. Екологічна та інші кризи ставлять під сумнів правильність обраного шляху розвитку.
З точки зору християнства, такі наслідки наукового прогресу виникли тому, що він не обмежується ніякими моральними, релігійними й філософськими принципами.
Прогрес опинився під впливом людських пристрастей:
марнослав’я, гордості та необмеженого комфорту життя.
Тому на сьогодні досить актуальним є вирішення проблеми
гармонійного зв’язку між наукою і релігійно-моральними
цінностями.

77

Благовіст

Сходження Благодатного вогню
у Велику Суботу в єрусалимському храмі Гробу Господнього
теж залишається таїною, незбагненною для науки
й допитливого людського розуму
Між наукою і релігією не може бути принципового протиріччя. Наукове й релігійне пізнання мають різні сфери дослідження, ставлять різні цілі й користуються різними методами. Церква дивиться на науку як засіб створення земного добробуту людства. В той же час вона застерігає суспільство розглядати науку незалежною від моральних принципів.
Євангеліє виховує вченого таким, що він не може використовувати на зло здобуті ним знання і силу. Тому наука й
релігія покликані до співпраці в ім’я життя та гармонійного
устрою суспільства.
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Церква застерігає від спроб використання досягнень науки
й техніки для встановлення контролю над внутрішнім життям особистості, від створення будь-яких технологій впливу та
маніпуляцій людською свідомістю й підсвідомістю.
Церква з повагою ставиться до світської освіти. Враховуючи багатовікову традицію, вона готова й надалі
співпрацювати зі світською школою за умови збереження
людської свободи. Неприпустимим є свідоме нав’язування
учням антирелігійних і антихристиянських поглядів, утвердження монополії матеріалістичного світосприйняття.

Запитання
для повторення:
1. Дайте визначення термінам «віра» та «релігія»
та поясніть, як ви їх розумієте?
2. Назвіть спільні та відмінні погляди науки та
Церкви на походження людини.
3. Як формують свої положення наука й релігія?
4. Доведіть, що Церква в Україні позитивно ставиться до світської освіти.

Благовіст

§ 8. Підсумково-узагальнююче заняття
по темі: «Світ Православ’я»
Питання для обговорення:
1. Чи є необхідність у вивченні православної етики в
школі?
2. Які у наш час є можливості морального вдосконалення людини?
3. У чому полягає християнська мораль?
4. Як поширювалася православна віра в Україні?
5. Доведіть істину: «Зло перемагається тільки добром».
6. Що ви можете віднести до загальнолюдських ідеалів?
7. Назвіть причини появи та основні течії неорелігії.
8. Назвіть головні причини появи неорелігійних рухів
та течій в Україні.
9. Прокоментуйте з історичної точки зору причини
та етапи розпаду Церкви в Україні.
10. У чому вбачається моральний сенс існування держави?
11. Коли настає «симфонія між церквою та державою»?
12. Які ви можете назвати проблеми в Україні, що стосуються відносин Церкви й держави на сучасному етапі?
13. Розкрийте історію розвитку й співіснування науки й
релігії.
14. Доведіть, що Церква в Україні позитивно ставиться
до світської освіти.

Розділ ІІ.

Православна етика
§ 9. Головні поняття
православної етики
1. Православна етика як невід’ємний
компонент духовної культури суспільства

е

тика – це філософське вчення про мораль, її походження й розвиток, про правила й норми поведінки
людей, про їх взаємовідносини в сім’ї, колективі
та суспільстві. Слово «мораль» походить від латинського mогеs, що в перекладі означає «звичай», «моральний». Грецьке слово «ethos» має значення «звичай».
Тобто етика, іншими словами, це наука про мораль, теорія моралі. Етика поділяється на дві частини – практичну
й теоретичну. Перша розглядає аспекти, що стосуються
безпосередньо практичного життя (досліджує, яким чином відомі моральні принципи застосовуються у реальному житті). Друга, теоретична частина етики, є вченням про сенс життя, про духовність, моральні цінності.
Основним питанням етики є питання про сутність і
джерело моральних явищ, про добро і зло, про совість
і справедливість, про обов’язок та чесноти.
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До галузей, що містять знання такого
роду, повною мірою належить і християнська етика. Як окрема наукова дисципліна
вона починає складатися з V–VI століть
спочатку у формі морального богослов’я.
В Україні православна етика була розроблена православними богословами лише на початку XX століття та має таке визначення:
«Православна етика – наука про православні
моральні норми і цінності».
За своїм змістом православна етика поділяється на теоретичну й практичну частини,
де перша тлумачить основні принципи християнської моральності, а друга – обов’язки
православного християнина. Православна етика, що ґрунтується на моральному
богослов’ї, заснована на вірі в Бога. Ідея
віри в Нього – це основа православної «науки» про моральність.
Разом з тим православна етика включає в
себе низку питань, особливо актуальних у наш
час, які безпосередньо стосуються не лише
віруючих, а й усіх порядних людей, котрі в
своєму житті керуються вимогами моралі.
Моральний закон – це одне з головних понять
християнської етики, що розглядається православними богословами як правила поведінки,
дані безпосередньо самим Богом. Моральний
закон набув сили природного закону, єдиного
для всього людства, незалежно від історичної
епохи, географії, нації та віросповідання. Для
християн необхідною, елементарною вимогою
моральної поведінки є дотримання морального закону, що зафіксований передусім у заповідях, даних Богом Мойсею.
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За своїм змістом моральне богослов’я, на
якому ґрунтується православна етика, пов’язане
з
догматичним
богослов’ям. За християнським вченням, догмати (від грецьк. – dogmа)
є істинами, що мають
Божественне походження та виражають внутрішню сутність християнської релігії. Догмати
відрізняються від інших
нормативних висловлювань чи формул саме тим,
що через них формуються засади віровчення.
Беззастережне визнання істинності догматів
є необхідним для кожного християнина. Вважається, що Церква, виголошуючи своє віровчення у формі догматів, надихається силою Святого
Духа і утверджується авторитетом свого глави –
Ісуса Христа. Саме це,
за біблійним вченням, є
«провадженням до цілої
правди» (Ів. 16, 13).
Тому зразком моральної досконалості для
християн усіх часів і
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народів є центральна божественна особистість –
Ісус Христос, земне
життя
Якого
залишається
вічним прикладом
усім поколінням.
Пра в о с ла вна
етика вважає, що
найскладніші доленосні питання як
суспільного, так і
особистого характеру можуть знайти свої вирішення
на євангельській
основі.
Людина,
згідно з Біблією,
рівною мірою належить як світу
м а т е р і а л ь н о м у,
так і світу духовному. На самому початку творіння Бог промовив: «Створимо людину за образом Нашим, схожу на Нас» (Бут. 1, 26).
Очевидно, що метою Божого творіння була не безлика природа чи всесвіт, а людина, створена за образом і подобою
Божою, і, таким чином, саме вона є найбільш досконалою
істотою у Всесвіті. Тому вищою з усіх людських потреб
є потреба сенсу життя, без задоволення якої людина не
може повною мірою жити і трудитись.
У наш час православна етика і як наука, і як правила
та норми повсякденного життя людини набуває все більшої
значущості для утвердження гуманістичних цінностей сучасного світу та гармонізації міжособистісних стосунків. Тому
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засвоєння її теоретичних положень має допомогти кожному
з нас знайти власне місце у суспільному процесі, у моральному і духовному самовдосконаленні та осмисленні з певних
світоглядних позицій традиційних проблем моралі й етики.

2. Основні засади православної етики

о

днією з найбільш характерних ознак становлення
незалежної української держави є повернення до християнства. Останнім часом українське суспільство
все більш усвідомлює необхідність будувати основи
суспільного життя на
засадах
християнської
моралі. Серед моральних цінностей християнства
відзначається
ідея оптимістичного, радісного сприйняття світу.
У
щоденному
житті
маємо безліч факторів,
які несуть із собою жаль
і смуток. Без віри подолати всі негаразди надзвичайно важко. Християнство є завершеною цілісною системою
поглядів,
дотримання
яких дозволяє достойно
прожити і один день і
все життя.
У
християнській
традиції нашого народу
не прийнято щось робити, навіть хорошу справу,
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заради возвеличення або гарної думки людей про себе,
за словами Спасителя: «Щоб таємна
була твоя милостиня» (Мф. 6, 2) і «Так
і ви, коли зробите
все, вам наказане,
то кажіть: «Ми –
нікчемні раби, бо
зробили лиш те,
що повинні зробити
були!» (Лк. 17, 10).
Православна традиція радить боятися, як вогню, самовдоволення і самозаспокоєння. Всі святі,
шановані Церквою,
народом християнським, усвідомлювали себе великими
грішниками, недостойними святості.
Тому що святість –
це перемога благодаті Божої над людським гріхом. Людина може отримати
святість через Божу
любов та дію Божественної
благодаті.
Найбільшим
блаженством є єдність

Розділ ІІ. Православна етика

людини з Богом. І лише така єдність робить людину спроможною виконувати заповіді блаженства.
Заповіді Божі є абсолютна мораль, звернення любові до
всіх, хто готовий на них відгукнутися. Бог через Свого Сина
Ісуса Христа дає заповіді любові, які є опорою моралі кожного християнина – його поведінки, ставлення до Бога, до
людей, до навколишнього світу.
Православна етика несе і втілює собою те найблагородніше, що має бути властиве душі, серцю, думкам і вчинках кожної порядної людини. Знати й виконувати вимоги
християнської етики має кожна культурна людина.
В основі православної етики лежить християнська мораль: плекання духовності, доброти, людяності, милосердя,
чеснот, працьовитості, виховання духовно багатої особистості,
яка усвідомлювала б свою відповідальність перед Україною і
рідним народом.
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Обов’язки
православного християнина
1.	Неділі і свята святкувати.
2. У неділю і свята
відвідувати церкву і побожно брати участь у службі
Божій та інших церковних богослужіннях.
3. Установлених святою Церквою постів дотримуватися.
4. Принаймні не рідше ніж один раз
на три тижні у рік
сповідатися і причащатися святих
	Таїнств.
5. Весілля в заборонений святою Церквою час не справляти.
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Десять
заповідей Божих
1.	Я Господь Бог твій, не будеш мати інших богів, крім Мене.
2.	Не роби собі ідола або чогось подібного до того, що на
небі вгорі, або на землі долі, або в водах під землею,
і не вклоняйся їм, і не служи їм.
3.	Не взивай даремно імені Господа Бога твого.
4. Пам’ятай день святий святкувати: шість днів працюй
і роби в них усі діла свої, а день сьомий – свято Господу
Богу твоєму.
5. Шануй отця свого і матір свою –
добре тобі буде і довго житимеш на землі.
6.	Не вбий.
7.	Не перелюбствуй.
8.	Не кради.
9.	Не свідчи неправдиво на свого ближнього.
10.	Не жадай дружини приятеля
свого, не жадай дому ближнього свого, ані поля його, ані
слуги його, ані вола його, ані
осла його, ані всякої скотини його, ні чогось іншого, що є
в ближнього твого.
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Сім святих Таїнств, які визначають
повноту і досконалість
Божої благодаті
1. Хрещення.
2.	Миропомазання.
3.	Сповідь.
4. Євхаристія.
5.	Священство.
6. Шлюб.
7. Єлеєосвячення.

Плоди Духа Святого
1.	Любов.
2.	Радість.
3.	Мир.
4.	Довготерпіння.
5. Благодать.
6. Милосердя.
7. Віра.
8.	Сумирність.
9.	Стримуваність.

Три головні християнські чесноти
1. Віра.
2.	Надія.
З.	Любов.
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Символ віри, який кожний християнин
повинен знати і в нього вірувати
Символом віри називається короткий і
точний виклад усіх істин християнської віри.
З-поміж кількох давніх сповідань тепер загальноприйнятий текст
Символу віри, схвалений на Нікейському і
Константинопольському
Вселенських Соборах,
починається
словом:
«Вірую...». Символ віри
промовляється у молитвах і співається або читається на літургії. Виголошення Символу віри з найвидатніших часів вимагається від охрещуваного; якщо ж хрестять немовлят, то Символ віри читає за нього
хрещений
(хресний)
батько. В Православ’ї
весь
Символ
віри
складається з дванадцяти членів, і в кожному з них міститься особлива істина, або, як
ще називають, догмати
православної віри.
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Символ православної віри
читається так:
1-й член.

Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

2-й член. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,
Єдинородного, що від Отця народився перше всіх
віків, Світло від Світла, Бога істинного від Бога
істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.
3-й член. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії
Діви, і став чоловіком.
4-й член. І розп’ятий був за нас при Понтії Пілаті,
і страждав, і був похований.
5-й член. І воскрес на третій день, як було написано.
6-й член. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
7-й член.

І знову прийде у славі судити живих і мертвих,
і Царству Його не буде кінця.

8-й член. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що
від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином
однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків.
9-й член. В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.
10-й член. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.
11-й член. Чекаю воскресіння мертвих.
12-й член. І життя будучого віку.
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Сім дарів Духа Святого,
якими духовно квітне
і благоприкрашається
Церква Христова
1.	Дух страху Божого (синівське благоговіння перед
Богом).
2.	Дух пізнання (дар пророчий і пастирський).
3.	Дух сили (дар сили духовної, міцність душі й сила
волі).
4.	Дух поради (дар наставництва).
5.	Дух розуміння (чуйність душі до всього доброго й святого).
6.	Дух мудрості (уміння жити за заповідями Божими).
7.	Дух Господній (дар благочестя й праведності). Дари Духа
	Святого ми повинні самі здобувати молитвою, вірою та
добрими ділами.

Блаженства євангельські
1. Блаженні убогії духом, бо їхнім є Царство Небесне.
2. Блаженні ті, хто плачуть, бо вони втішаться.
3. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю.

93

Благовіст
4. Блаженні голоднії й спраглі правди, бо вони наситяться.
5. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
6. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
8. Блаженні гнані за правду, бо їхнім є Царство Небесне.
9. Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть вас,
і зводитимуть на вас усяке лихослів’я та наклепи – Мене
заради. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша
на небесах.

Гріхи смертні
з протилежними їм чеснотами
1. Гордість – Смиренність.
2. Захланність – Щедрість.
3. Заздрість – Доброзичливість.
4. Нестриманість – Поміркованість.
5. Гнів – Лагідність.
6. Лінивство – Працелюбність.
7. Хтивість – Доброчесність.
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Цілюща сила
християнської моралі
Святі отці стверджують, що
основними вадами сучасного суспільства є жорстокість, перелюбство, фанатизм, нечесність, жадібність, егоїзм. Ставлення до гріха
у сучасному світі змінилося. Найбільшою вадою нині вважають
дії, що можуть принести шкоду
іншим.
Для того щоб їх здолати,
необхідна цілюща сила християнської моралі, яка базується на
співчутті, жалості, милосерді,
любові.

Запитання
для повторення:
1. Поясніть значення терміна «етика».
2. Як ви можете пояснити слово «мораль»?
3. На чому ґрунтується православно-християнська
етика?
4. Що є зразком моральної досконалості?
5. Поясніть висловлювання Ісуса Христа: «Щоб
таємна була твоя милостиня».
6. Коли людина саме отримує «істинну доброту»?
7. Що лежить в основі християнської моралі?

Благовіст

§ 10-11. Духовні цінності
та їх значення в житті людини
1. Духовність як психологічний аспект

х

ристиянська духовність – це крок свідомості за обрій
усталеного у світ свободи та творчості. Духовна людина, як писав І. Франко, «є такою, що її духовна
сутність виходить за межі тілесного, її духовність
виявляється лише тоді, коли вона піднімається над собою і
стає відношенням сама до себе».
Духовний розвиток
пробуджує
приховані
здібності людини, возвеличує свідомість до нового рівня, рішуче трансформує елементи особистості.
Термін
«духовний»,
в широкому
значенні, зав-
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жди пов’язаний з внутрішнім станом людини. Становлення
духовності – це вища мета кожної особистості, адже в міцному
ґрунті духовності зростають і особистість, і людина.
Що ж творить духовну людину? На думку Г. Сковороди, –
це шлях добра через пізнання, усвідомлення і розуміння
своєї істинної, духовної природи, свого призначення в світі.
Власне до цього людину закликає християнська мораль.
Пізнання людиною самої себе, таємниць свого життя – один
із її духовних пошуків, що сягає в глибину століть. Для того
щоб пізнати світ, людині, перш за все, потрібно пізнати себе
як особистість. Необхідно ставити собі за мету постійно розвивати свої розумові здібності, творчі вміння і повсякчас
удосконалюватись.
Духовність особистості твориться подібно до будівлі, в
основі якої лежить віра, на цю основу накладається терпіння та послушання, а далі співчуття. Каменями є терпіння і
мужність, цемент – смирення.
Акумулятором духовності виступають релігія, наука, мораль, мистецтво, педагогіка. Суспільство має забезпечити
широкий спектр вибору свободи волі людини через культурно-освітні, наукові та інші заклади.

2. Православне поняття
духовних цінностей особистості

с

лід зазначити, що до духовних цінностей особистості
належать віра в Бога, почуття любові до батьківщини,
сім’ї, родини, здійснення щоденних дій на основі засад
доброчестя та заповідей Божих. Для особистості вищі
духовні цінності розглядаються як атрибути життя, без яких
воно втрачає сенс. Духовні цінності виявляються спільними
для дуже широких верств людей безвідносно до їх професії
чи особистих уподобань.
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Духовна людина – це людина, яка ставить духовні цінності вище за матеріальні, робить добрі вчинки не заради
своєї користі, а заради любові до Бога та людства. Духовні
цінності особистості виявляються через слово та заповіді
Божі.
З розвитком людства розвиваються і духовні потреби людини. Людина постійно спрямовує потреби у майбутнє, прагне перетворити світ, удосконалити його. І в такому прагненні
людина потребує конкретних орієнтирів, певних критеріїв
для розрізнення і розпізнання Добра і зла. Категорії Добра
і зла – найважливіші моральні категорії особистості, що
завжди висловлюють у формі моральних оцінок та наказів.
Тим часом, «зло є душевна схильність людини, яка властива кожному з нас, – зазначав Іван Ільїн, – ніби певне пристрасне тяжіння до розгнуздання звіра, яке живе у кожному
з нас, тяжіння, що завжди прагне до розширення влади та
повноти загарбання». Зло перемагає там, де «духовних неможливостей немає, а душевні можливості незчисленні».
В сучасних умовах зло набуває характеру зла абсолютного
як загрози існуванню людства.
Людина – єдина на землі істота, яка керується моральними законами і може переконатися, що коли вона діє всупереч законам моралі, то діє проти самої себе, проти своїх
найбільш насущних інтересів. Ісус Христос закликає всіх
нас до Себе: «Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я
заспокою вас; візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від Мене,
бо Я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам
вашим; бо ярмо Моє добре, і тягар Мій легкий» (Мф. 11,
28–30). Спаситель говорить, що людина подібна до «заблудлої вівці», яка живе, зростає далеко від Пастиря, де їй загрожують небезпека і неминуча загибель. Як і заблудла
вівця, людина не усвідомлює свого жахливого, беззахисного становища, а тому вона байдуже ставиться до питання
спасіння своєї душі і вічності. Деякі люди все своє життя
проживають без Бога і тільки в передсмертні хвилини рап-
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том пробуджуються від духовного сну і в скруті й тремтінні
розкаюються і благають Бога простити їм всі гріхи, скоєні
через їх невірство і недбайливе ставлення до духовних цінностей. Яка сумна доля людини! Вона має устремління до
благополучного життя, прагне спокою, свободи, справедливості – десь там, у стороні, хоча прекрасно знає при цьому, що
поза Богом, без Бога такі блага недосяжні. Дивно навіть і те,
що, йдучи до істини, людина намагається йти обхідним шляхом, коли Сам Ісус Христос говорить: «Я є путь і істина, і життя» (Ін, 14, 6). Виникає запитання: чому все це відбувається?
Відповідь одна –
гріх все це робить у душі людини.
Трагедія
людської
душі
Картина відомого
російського
художника
Миколи Ге
«Що є істина?»
відображає
одвічний пошук
відповіді на це
життєве
запитання.
Що є істина для
кожного з нас?
Вдивімося
в цю картину, де
Христос стоїть
в одязі в’язня перед
хресними
стражданнями
на Голгофі
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полягає в гріхопадінні, через яке було втрачено благодатний вплив Духа Святого на душу, що потрапила під владу
тіла.
Кінцевим результатом плотського життя є смерть, а духовного – життя вічне. Але ніщо так не вражає в цій страшній трагедії, як те, що людина переконана, що стоїть на
правильному духовному шляху, що живе правильно. Вона
не робить ніяких спроб внутрішніх перемін, тому що душа
перебуває в духовній темниці. Трагедія людської душі полягає в тому, що вона намагається створити своє щастя не на
небі, а на землі, і щастя не вічне, а тимчасове, не духовне, а
матеріальне, і не з Богом, а власними силами, обмеживши
його тільки дрібними земними цілями на свій погляд і смак.
Людина внаслідок цього заплуталася в ієрархії цінностей,
спотворила поняття про духовні речі і зайшла в безвихідь.
Вона занурилася в багно вад, опустилася морально і продовжує опускатися все нижче й нижче. Нехтуючи Божою
силою, вона безсила протистояти власному тяжінню плоті
до гріха. Тому вимушена пожинати гіркі плоди, які отруюють все її життя. Якби люди не забували Бога і не виганяли
Його зі своєї душі, то жили б на землі мирно, благополучно і щасливо. Але, живучи без Бога, люди дуже близькі до
перетворення на тварин. Не доведено, і ніколи не буде доведено, що людина походить від мавпи, але що, живучи бездуховно, вона може стати мавпою, опуститися до її рівня, – така
можливість повністю припустима, що засвідчують численні
очевидні факти і прояви, і вони набувають загрозливого характеру. Сьогодні всі ми часто дізнаємося з різних засобів
масової інформації про «звірячу» поведінку та злочини окремих людей. У дійсності, людина робиться твариною, звіром,
як тільки припиняє цінувати в собі Божий духовний дар,
обмежуючись тільки фізіологічними потребами, пливучи за
течією життя. Про трагедію і жахливість такого життя говорить святий апостол Павло: «Бо ми знаємо, що закон духов-
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ний, а я тілесний, проданий гріху. Бо не розумію, що роблю:
тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю.
Коли ж роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь із законом, що
він добрий, а тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в
мені… бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того
не знаходжу… Бідна я людина! Хто визволить мене від цього
тіла смерті»? (Рим. 7, 14–18, 24).

3. Сучасне життя
і трансформація духовних цінностей

х

арактер впливу суспільства на людину був неодноразовим у різні часи. У первісному суспільстві існував
усталений докладний набір заборон і дозволеного, які
визначали поведінку кожної людини в тих чи інших
обставинах.
У наш час відбувається трансформація духовних цінностей
перш за все через неусвідомлення сутності православних духовних цінностей.
Може виникнути питання: чи відповідає християнська
мораль ідеям демократії, демократичного суспільства? Чи
не входить християнство в суперечливість з демократичними засадами побудови гуманного демократичного суспільства?
Так, християнство керується Євангелієм, заповітами
Христа, накладаючи на віруючу людину певні обмеження,
які не сумісні з демократією, якщо розуміти її з забороною
на будь-яку заборону. Церква, наприклад, рішуче засуджує і
застережує вірян від вольностей у статевих стосунках, плекання моралі нестриманого збагачення, тілесних насолод, культу наживи тощо. Хоча будь-яка демократія теж передбачає
наявність певних обмежень, без яких вона перетворюється
на звичайну анархію.
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До чого призводить
залежність
від телебачення
та Інтернету?
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У наш час критерії
поведінки людини деформуються, люди починають цінувати такі
якості, як гнучкість поведінки, готовність до
компромісів з совістю,
до зловживань. Принциповість та чесність
сприймаються як прикрі аномалії. Розум
падає в ціні. Навіть
здається, що наш час
поставив людину перед
вельми складними проблемами, пов’язаними
з необхідністю дуже
швидко
пристосовуватись до нових умов
життя, натомість жертвою цьому є духовний зріст особистості.
Потік інформації, який
нині сприймає людина,
надзвичайно великий.
Численні засоби масової інформації свідомо зловживають своєю
інформаційною монополією, прагнуть до
збільшення залежності
індивіда від володарів
інформації.
Телевізор у руках
невмілого і невибагли-
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вого користувача, нездатного захистити себе від інформаційної навали, інформаційного сміття, приносить йому не стільки користь, скільки шкоду. Принципово новою обставиною є
подальше зростання опосередкованості зв’язків між людьми.
Якщо доба радіо та телебачення ставила перед собою проблему самозахисту від зайвої, непотрібної, накинутої кимсь
інформації, то комп’ютеризація залишає людину на самоті з
безмірним океаном інформації, при цьому вибір має зробити
сама людина.
Зараз очевидно, що наше суспільство стоїть на порозі незнаних нам досі форм культури, і передбачати всі соціальні
наслідки новітньої інформаційної революції ми просто ще не
можемо.
Вимоги до людини з часом підвищуються, і не всі виявляються спроможними їх витримати. При цьому рівень
таких показників, як чесність, любов до людей та повага
знизиться, поступившись матеріальному збагаченню та жорстокості.
На зламі століть відбувається докорінний злам цивілізаційних основ життєустрою, який принципово впливає на
ситуацію. Один із векторів цього прогресу – зростання ролі
людини як творця соціального світу і як архітектора свого
індивідуального життєвого проекту. Тож дослідження цих
проблем стосовно нашої дійсності ускладнені тим, що
українське суспільство, яке
стало на шлях в
демократичне,
цивілізаційне,
перебуває нині
у стані глибокої кризи, яка
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охопила всі структури і відбивається на психології та
ціннісних орієнтаціях усіх груп, прошарків, окремих людей нашої країни.
Соціальна нестабільність, відсутність соціальної перспективи, невпевненість у завтрашньому дні, втрата значною
частиною населення довіри до інститутів влади, віри у можливості своєї країни – все це духовно і морально деморалізує
людей, особливо згубно впливає на молоде покоління. Ця
тенденція, неминуча при незбалансованості руйнівних і
творчих процесів у перехідному суспільстві, посилюватиметься за умови поглиблення кризових явищ у ньому. Однак
іншим полюсом кризової ситуації є процес визрівання нового,
утвердження прогресивних форм життя. І чим динамічніше і
конструктивніше розгортається цей процес, тим ймовірніша
можливість уникнути катастрофічного повороту подій і вийти з глухого кута.

4. Духовні цінності як чинники
безпеки сучасного суспільства

П

роблема духовної безпеки – це необхідність забезпечення належного функціонування всієї духовної сфери
суспільства. Саме в духовній сфері формуються ціннісні
засади суспільства, виробляються духовні блага і задовольняються духовні потреби людини, нації та людства
завдяки функціонуванню релігії, науки, освіти, мистецтва.
Підґрунтям духовної сфери є вищі цінності як духовні засади існування людства. Вони забезпечують духовну сталість
і цільність людини, моральне здоров’я суспільства, його духовний імунітет і добру волю.
Втрата людиною, суспільством духовних цінностей супроводжується втратою життєвих орієнтирів, ціннісним
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вакуумом, і, як наслідок,
руйнується духовний, морально-вольовий стрижень
особистості, настає духовна
криза суспільства.
Сьогодні ми спостерігаємо кризу основ світогляду,
зумовлену руйнацією старих та несформованістю
нових пріоритетів. Це все
створює певний духовний
вакуум, наслідком чого
стає моральний та правовий нігілізм, пропаганда
культу жорстокості та насильства, блюзнірства щодо
національних і релігійних
святинь. А також спричиняє розмивання, а подекуди знищення національних і традиційних цінностей українського народу та
уможливлює маніпуляцію
свідомістю громадян в інтересах окремих політичних груп або неорелігійних
псевдодуховних організацій.
Для повноцінного життя суспільства та його сталого розвитку, забезпечення
духовних потреб соціуму
необхідне функціонування
певних об’єктів духовної
сфери. Такими об’єктами є:

Духовне спустошення –
трагедія суспільства

105

Благовіст
свідомість (індивідуальна,
національна, суспільна); свобода думки, світогляду та переконань; духовна культура і духовні цінності; релігійні інститути (Церква);
інтелектуальна діяльність,
соціокультурні інститути
(наукові, мистецькі).
Вони потребують захисту з боку держави
і суспільства, оскільки
існують реальні загрози і
небезпеки, що виникають
у духовній сфері і несуть
загрозу їй самій і всьому
суспільству.
Якщо визначати сутність поняття «джерела
загроз
духовної
безпеки», то це – форми впливу на духовну сферу
суспільства, що спрямовані
на руйнування культури, оволодіння масової та
індивідуальної свідомості
та її ціннісного змісту
з
метою
дестабілізації
суспільства й керування поведінкою людей у
політичних, комерційних і
кримінальних цілях.
Умовно можна визначити декілька основних груп,
зокрема:
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– першу групу складають небезпеки руйнування духовного
світу людини, що загрожують становленню її свідомості,
світоглядним основам, свободі думки, переконань,
інтелектуальної діяльності;
– другу групу окреслюють загрози усталеному
функціонуванню всіх форм суспільної і масової свідомості
та ментальності;
– третю групу становлять загрози розвиткові культури
всього українського суспільства, його етнічних
і конфесійних спільнот, а також функціонуванню
соціокультурних інститутів.
Не втрачає свого впливу на суспільство і на безпеку
діяльність нетрадиційних неорелігійних культів та тоталітарних сект, псевдодуховних і неформальних організацій.
Вони нав’язують свідомості людей власні, часто антисоціальні цінності, розривають родинні зв’язки, пропагують
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Так нищився один
з найкрасивіших храмів,
побудований народним
коштом, –
храм Христа Спасителя

соціально-політичну індиферентність. Така діяльність розцінюється як форма духовного насильства.
До загроз духовній безпеці відноситься також
можливість втручання в
духовний світ особистості
і з боку держави, і з боку
політичних, комерційних
та інших груп. Це межує
з духовним насильством
та є порушенням права на
свободу думки, світогляду
і переконань. В умовах
формування в Україні громадянського суспільства
протидія цій загрозі набуває актуального значення.
Потрібно вказати на
ще одну небезпеку стабільному функціонуванню суспільного життя і
виокремити її з певних
причин. Це – несформованість високих духовних
ідеалів, здатних об’єднати
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Храм Христа Спасителя у Москві після його відродження
строкате українське суспільство в єдину політичну націю.
Ця складність полягає в намаганні визначити ці чинники
поза релігією, поза Церквою. Немає ніякої духовності поза
релігією, не може бути ні духовного мистецтва, ні духовності
в науці поза Церквою, яка є носієм духовних цінностей.
Крім того, наразі лише Церква проголошує головною метою
своєї діяльності формування моральних якостей і духовних
ціннісних орієнтирів людини. Такі ідеали і цінності мають
становити засади для визначення національних інтересів та
підґрунтя духовного потенціалу, що відображає спроможність
нації відстоювати свою незалежність і безпеку.
Культура України-Русі розвинулася на духовних засадах християнства, а саме Православ’я, яке вплинуло на
економічний, політичний, соціальний розвиток країни. В духовній сфері сформувалася так звана «душа народу» – тобто
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саме те найвище, найчистіше і найкраще, по відношенню
до чого народ себе самовизначає. І це найвище, найкраще,
найчистіше уособлюють православні святі, які, власне, і є
істинними носіями духовних цінностей.
Колись наш народ називав себе «Русь свята». Це означає,
що він оцінював своє життя, свої падіння і свої досягнення,
порівнюючи їх з кращими із своїх синів, і кращими, перш за
все, в царині моральної досконалості. Треба усвідомлювати,
що збереження цілісності українського народу, його духовного стрижня, його культури та його самоідентифікація
неможливі без Православ’я. Отже, з повним правом можна констатувати, що питання духовної безпеки українського
суспільства тісно пов’язане з питанням захисту Православ’я
в Україні.

5. Моральні категорії суспільства

С

правжнє духовне життя суспільства – це активно-творча
діяльність людей – засвоєння та перетворення світу,
що реалізовується у виробництві, зберіганні, розподілі,
споживанні духовних цінностей та ідеального змісту.
Основу такої діяльності людини складає необхідність задоволення певних потреб, інтересів, реалізації відповідних
ідеалів. Людина постійно спрямовує потреби у майбутнє,
прагне перетворити світ, удосконалити його.
Сучасне життя породжує потребу встановити гармонію
між наукою та мораллю, оскільки кожне наукове відкриття
має в собі позитивний і негативний потенціал. Та гармонія
між Істиною та Добром не буде повною без залучення до неї
естетичних витоків, зокрема світу мистецтва, оскільки ні
наука, ні мораль ще не вичерпують повністю все духовне
життя.
Нільс Бор стверджував, що мистецтво збагачує людей
завдяки його здатності нагадувати гармонію, яка недосяж-
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на для системного аналізу. Мистецтво відкриває загадкове, ірраціональне, таке, що не піддатне раціональному науковому пізнанню. Мистецтво всебічно, цілісно розвиває
індивідуальність людини, пробуджує її свідомість, воно
спричиняє розкріпачення почуттів. А без людських почуттів
та пристрастей немає діяльності, творчості, героїчних справ,
немає і моральної величності.
Людина, моральна свідомість якої складається лише
з одних правил, часто виглядає жалюгідною при реальній
зустрічі з людськими почуттями та пристрастями. Людина, яка байдужа до людей, не вміє любити та ненавидіти,
її правила не торкаються глибоких сфер життя, будучи,
по суті, правилами зовнішньої доброчесності людини, які
нездатні допомогти знайти відповідний засіб поведінки у
складній ситуації. Людина, переживаючи твори мистецтва, залучається до творчості, діяльного початку особистості
і одержує стимули, що спонукають наслідувати її ідеал.
У такому розумінні мистецтво – найбільш досконала форма
спілкування та залучення до висот людського духу, важлива
умова соціалізації індивіда.
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6. Духовна цінність – віра в Бога

Ч

и може загальнолюдська система цінностей, котру
представляє православна віра, мати якесь інше
обґрунтування, аніж віру в Бога?
Якщо ми говоритимемо про цінності православного християнства, то, безумовно, виходитимемо з «Нагорної
проповіді», де самим Богом
названо дев’ять блаженств –
тобто вищих чеснот, які ведуть людину до спасіння. Серед цих блаженств двічі названо правду, що вказує на
її величезну значимість для
Православ’я. Звідси, очевидно,
й відома християнська теза –
«Бог не в силі, а в правді!»
Правда, про яку йдеться у
«Нагорній проповіді», є духовною цінністю сучасної свідомої особистості, що включає в себе широкий спектр
цінностей і ціннісних орієнтацій, а саме: утвердження
у міжособистісних стосунках гуманних начал: доброти, справедливості, толерантності, щирості, сумлінності,
Високе мистецтво життя
взаємо-поваги; ставлення до
праці не лише як засобу забезпечення матеріального достатку, а й усвідомлення благотворного впливу праці на людину,
на розвиток її здібностей, волі, характеру – як невичерпного
джерела натхнення, мук і радощів творення, творчих злетів,
як можливості працею дарувати щастя собі, рідним, близьким і незнайомим, Батьківщині.
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Через доброту і справедливість, порядність і освіченість
формуються такі ціннісні якості
особистості,
як
патріотизм
і готовність до самопожертви, відповідальність за сучасне і майбутнє нації, держави. У практичному житті віра
дає людині шанс осягнення
гармонії життя, що виражається
спокоєм і злагодою з оточуючими людьми (добрий завжди
зустрічає добрих людей), з власним сумлінням (йому не болять
рани гріха), з Богом – людина
не боїться очікуваної кари. Віра
забезпечує таким чином людині
духовну стійкість, рівновагу і
впевненість у собі.
Духовні цінності православної людини спрямовані
на те, щоб націлити людину
на таку дорогу – до Храму,
і щоб вона, будучи доброю і
злою, правдивою і брехливою,
сильною і слабкою, все ж намагалася йти до добра, надавати йому перевагу над злом –
у всіх сферах свого життя.
Релігія завжди була і залишається хранителькою тих
принципів
людського
співіснування,
які
спираються
на об’єднання людей, їх взаємовигідну
та
справедливу
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взаємодію. Духовним ядром християнства є заповіти
загальнолюдської любові та благодійності.
Перші з них розкривають суть любові віруючого до Бога,
що і визначає духовний аспект будь-якої діяльності. Від
віруючих людей, чим би вони не займалися у мирському
житті, Церква потребує постійного духовного вдосконалення,
«ходження перед Богом з думкою про Бога і відповідальністю
перед ним», активної творчої праці у світі та молитвених
подвигів у храмах та монастирях.

Запитання
для повторення:
1. Дайте пояснення поняттю «становлення духовності».
2. Назвіть вищі духовні цінності людини.
3. Перелічіть наслідки відходу людини від духовних
цінностей.
4. Які чинники деморалізують сучасну людину?
5. Що формує ціннісні засади суспільства?
6. Назвіть об’єкти духовної сфери, які формують
повноцінне життя суспільства?
7.

Як ви розумієте поняття «духовна безпека суспільства»?

8. Охарактеризуйте найвищі моральні категорії людини.
9. У чому полягають духовні цінності православної
людини?

Розділ ІІ. Православна етика

§ 12. Про сутність та цінність
життя людини
1. Життя як становлення
і розвиток людини

ж

иття людини – це насамперед її становлення. Дитина не народжується особистістю, а саме стає нею.
Процес формування людини від зародка до народження та від народження до зрілості називається її
становленням. У процесі свого становлення людина стисло,
прискорено проходить ті головні етапи фізичного й духовного розвитку, які вже пройшло людство.
Мета і межа людського становлення – досягнення зрілості,
тобто такого стану, коли людина вже повністю розуміє
моральні засади існування в людському суспільстві.
Необхідним моментом розвитку сучасної людини є
підвищення нею освітнього рівня на різних етапах її життя.
За сучасних темпів розвитку науки знання, здобуті людиною
у школі або вузі, швидко «старіють». Тому людині доводиться постійно переучуватися або доучуватися. Якщо людина
нехтує цим, то, ставши дорослою, вона немовби застигає
у своєму розвитку, стає нездатною рухатися далі, швидко
відстає від життя. Можливо, таким людям жити спокійніше.
Проте самозаспокоєність, задоволення досягнутим, а тим
більше самозадоволення у зрілому віці, не кажучи вже про
молоді літа, – це ознака не проблеми, а хвороби, назва якої –
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омертвіння душі. Життя людини – це також процес реалізації, здійснення її задумів і мрій. Про кожну людину
судять у кінцевому підсумку за тим, що й скільки вона
встигла зробити у своєму житті, як вона змогла реалізувати
себе.
Раніше люди вірили у своє призначення. Вони вважали, що ще до народження кожній людині незалежно від неї
самої вже визначений доленосний або життєвий шлях – за
словом псалмопівця Давида: «до книги Твоєї записані всі
члени мої та всі дні мої, призначені мені, коли ще жодного з
них не було» (Пс. 138, 16). У суто
побутовому виразі ця визначеність називається просто
«долею».
Зараз вважається, що
кожній людині дані від
природи певні задатки,
й вона має їх розвинути, реалізувати на користь іншим людям
і самій собі. В юності
кожний про щось мріє,
й реалізувати свій юнацький ідеал – це також самореалізація. Ми постійно
користуємося в житті тим,
що було створене для нас
іншими людьми, тому й
наш обов’язок – внести
у цей світ щось нове,
щось своє.
Щоправда, реалізувати своє життя й самого
себе можна по-різному.
Одним удається зро-
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бити дуже багато, ощаслививши
при цьому тисячі людей. Інші ж
присвячують усе своє життя кільком
людям або навіть одній людині.
Є люди, що все життя творять
щось нове. А є й такі, які це нове
зберігають, доносять його до інших
людей. Кожний з них реалізовує
себе по-своєму, але праця кожного
з них однаковою мірою необхідна й
корисна людям.
Самореалізація людини не може здійснюватися заради самої
себе, вона обов’язково повинна
мати якусь мету. Тому важливим
є не тільки те, що і як у своєму
житті реалізовувати, а й заради
чого. Якщо мета самореалізації насамперед в інших або для інших –
то це одне, й зовсім інше, коли
ця мета замикається тільки на
самому собі, на досягненні власного добробуту або задоволенні
пихи та честолюбства. У першому випадку завжди знайдеш і друзів, і союзників, у
другому ж – спроби самовираження зіткнуться з прагненнями інших людей.
Одначе злочин проти іншої людини не може бути не
тільки метою, але навіть і засобом самореалізації, позаяк
немає нічого вищого й ціннішого, ніж людське життя. Вчиняючи злочин проти іншого, людина вчиняє злочин і проти
себе, бо для людини не може бути дорожчим ніщо інше, ніж
така сама, як вона, істота – людина.
Лише у праці, у творчості людина по-справжньому
може реалізувати саму себе. Й, мабуть, слід погодитися
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з думкою про те, що тільки той, хто жив для інших, а не
для самого себе, може сказати, що прожив своє життя немарно.
Саме на це вказує Сам Господь, що немає більшої любові,
ніж та, якщо хто душу свою положить за друзів своїх.

2. Цінність людського життя

ж

иття – це безцінний дар, який людина одержує
при народженні. Проте як вона зуміє розпорядитися цим даром – залежить від неї самої. Життя можна витратити на різні задоволення, на те,
щоб отримати якомога більше приємних вражень і насолод. Але від такого життя можуть залишитись тільки
приємні спогади, які є малою втіхою в старості, таке життя – порожнє.
Життя має величезну цінність вже само по собі, не варто розтринькувати його на щось менш цінне, в тому числі
лише на самі задоволення. Людина повинна дорожити своїм
життям навіть тоді, коли воно у неї чомусь не складається,
коли у ньому більше незгод, ніж радощів. Багато видатних
людей були у своєму особистому житті нещасливими, але
вони зуміли настільки збільшити цінність свого життя, що
стали практично безсмертними.
Так, кожен день свого свідомого життя Т. Г. Шевченко
переплавив у золоті рядки його невмирущих творів. Він
пише:
Наша ціль – людське щастя і воля,
Розум владний без віри основ.
І братерство велике, всесвітнє –
Вільна праця і вільна любов.
Чи Леся Українка, яка була прикутою до ліжка через
хворобу. Скільки в її словах любові до життя:
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Ні, я жива, я вічно буду жити,
Я маю в серці те, що не вмира.

***

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!
Роблячи своє життя розумним та осмисленим, підпорядковуючи його великій меті, заповнюючи його самовідданою

Створення людини за Біблією, життя Адама і Єви, вигнання з раю.
Малюнок першої половини ХІХ століття
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працею на благо людства, присвячуючи його іншим людям, людина значно збільшує цінність власного життя. І навпаки, якщо людина живе тільки одним днем,
розмінює своє життя на дріб’язкові, не наповнені смислом і любов’ю справи, якщо вона шукає лише вигоди для
себе або тільки задоволень, тобто живе виключно для
самої себе, то її життя й у самому кінці – перед смертю –
варте стільки ж, а то й менше, як на самому початку –
одразу після народження.
Бог створив людину за образом своїм. У Біблії сказано
про шостий день творіння світу: «І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі
її, – і стала людина живою душею». Жива душа має жити
і творити, як їй велів творець, згідно з заповідями Божими. І першим життєвим прикладом мають стати батьки, які
повинні постійно турбуватися про життя дитини та її моральне становлення.
Життя дитини, яка поки що нічого не встигла зробити,
а лише потребує постійної турботи та уваги, є величезною
цінністю і для її батьків, і для суспільства.

ЦИТАТА:
«Насичуй кожний
день хлібом духовним; інакше енергія
діяльності поглине
тебе, залишивши
самі лише думки про
старість і турботу
про тіло...»
Алла
Ткаченко
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По-перше, тому, що, допомагаючи стати на ноги іншій
людині, батьки певною мірою вже виправдовують і власне
існування, роблять його більш цінним. І всі батьки потай
сподіваються, що їхні діти, коли виростуть, здійснять те,
чого не змогли або не зуміли зробити вони самі.
По-друге, життя, яке щойно почалося, має особливу
цінність, оскільки воно необмежене у своїх можливостях.
У дитини все ще попереду. Кожна дитина за сприятливих
умов може стати у майбутньому видатною особистістю, зробити багато прекрасного, доброго, корисного. Тому обов’язок
і батьків, і суспільства – забезпечити кожній дитині гідні
умови для її розвитку.
Коли дитина підростає, вона починає замислюватись над
змістом свого життя: ким вона стане, яку професію обере,
що доброго зробить для інших, який буде вести спосіб життя. Інакше оцінюється вже прожите людиною життя. Саме
близькість смерті невблаганно ставить перед людиною питання про те, заради чого вона жила, що вона зуміла або
встигла зробити.
Якщо життя прожите марно або зроблено лише невелику
частку того доброго, що могла й зобов’язана була зробити
людина, то цінність життя набагато менша, ніж вона могла б
бути. Усвідомлювати це – дуже нелегко.

3. Система релігійних цінностей
православного християнина

Н

айвищою цінністю людського життя православного християнина є Бог, який постає як абсолютна цінність. Людина, яка створена за образом і подобою Божою, через реалізацію релігійних
цінностей має можливість наближатися до Творця. Разом
з тим відбулася «зустріч» особистості з Творцем. Християнські теологи підкреслюють людську природу Христа
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поряд з надприродною. Це
надає особливої цінності
особистості Ісуса Христа,
оскільки людина в Ньому
може усвідомлювати себе.
Сьогодні в християнстві
відбувається переосмислення місця Бога у світі. «Ми
молимось, – зазначають богослови, – не Богу і не заради Бога. В наших молитвах
Бог вже не є чимось таким,
що відокремлено від нас.
Його священна присутність
всерединінас,іцяприсутність
є нашою істинною сутністю».
І це є вищою цінністю православного християнина.
Більш нижчого рівня
є цінності, які постають
для віруючої людини як
цінності цілі, оскільки визначають те, до чого вони
повинні прагнути. Такі
цінності мають характер
кінцевої мети, оскільки
можуть бути досягнуті
лише після фізичної смерті
віруючих, у потойбічному
світі. До них слід віднести
безсмертя душі людини,
рай, Царство Боже та ін.
Досягнути їх можна тільки
у випадку праведного життя на землі.
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Наступний рівень складають цінності – засоби, що постають як цінності, яких необхідно дотримуватись у земному житті. Саме дотримання їх створює можливість переходу
до вищих цінностей, щоправда, вже в потойбічному житті.
Такими цінностями є священні книги – Біблія, Закон Божий. Віруючі у повсякденному житті мають власні думки і
вчинки узгоджувати із Святим Письмом, тому православні
повинні постійно звертатися до них.
Значне місце серед цінностей православного християнина займає Агіографія (християнська література, в якій
описується житіє святих), яка доводить, що лише вищі
духовні цінності можуть зробити дійсно щасливими людей, які здійснили подвиг в ім’я віри та Бога. Для віруючих
цінність храмів розглядається не просто як місце проведення
богослужінь, а як місце, де перебуває Бог. Тому православні
вважають храм «домом Божим».

Запитання
для повторення:
1. У чому полягає досягнення зрілості людиною?
2. Як ви розумієте поняття «самореалізація людини»?
3. Яким чином збільшується цінність людського життя?
4. Доведіть, що найвищою цінністю для православного християнина є Бог.
5. Охарактеризуйте цінності життя православного
християнина.

Благовіст

§ 13-14. Про чесноти
1. Чеснота як духовне прагнення

ч

асто говорять, що в нашому світі залишилося мало
чеснот. Чесноти – що це таке? Для чого вони потрібні?
Життя людини – це шлях, яким ми прямуємо до
вічності. Кожен із нас на цій дорозі має свої цінності: хтось,
наприклад, прагне здобувати освіту, інший ставить собі за
мету піднятись на вершину кар’єрної драбини, дехто вбачає
смисл свого життя у створенні сім’ї й таке інше. Та, крім
того, є ще одна вартість, спільна для всіх, яка формує людину, робить її благородною, шляхетною, додає внутрішньої краси. Таку цінність ми називаємо чеснотою. Вже
давні дохристиянські філософи велику увагу приділяли
чеснотливому життю. У християнстві воно набуває особливого характеру, стає шляхом, який провадить та уподібнює
людину до Бога.
Добра людина – та, що не тільки має у собі віру, але
й намагається своїм життям та добрими справами славити
Творця. У добрих справах виховується душа людини. Чим
більше робимо ми добрих справ для оточуючих, тим більше
ми робимо їх для Бога.
«Віра без добрих справ мертва» – говорить нам Священне
Писання. Будь-яка добра справа, нехай-то милостиня, допомога ближньому, слухняність батькам, співчуття до нужденних, терпіння та старанність у роботі і навчанні або інші
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30 вересня
вшановується пам'ять
мучениць Віри, Надії,
Любові та матері їх
Софії, на честь цього
свята збудований
даний храм
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справи, що можуть бути приємні Богові, прикрашають людину і втілюють її істинну любов. «Навіювання совісті – голос Божий. А чесноти – єдиний шлях, що веде людину до
вічного блаженства» – пише Євсевій Орлинський, єпископ
Могилевський.
Чесноти вказують на те, що справжньою гідною людиною є та, хто прагне бути праведною, відданою, твердою,
відкритою, стриманою, щиросердною, спокійною, справедливою, працьовитою, терплячою. Стати такою, мабуть, нелегко,
але до цього слід прагнути. Чесноти – основа життя.
У Біблії сказано: навчіться робити добро (Iс. I; 17), а для
цього нам необхідно тренуватися у чеснотах. Якщо ми хочемо любити Бога не тільки на словах, але й справами, істиною (1 Ін. 3, 18). Виховання у собі чеснот – найкращий шлях
до пізнання Бога.
«Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання,
а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в
терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в
братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то
воно зробить вас нелінивими, ані безплідними для пізнання
Господа нашого Ісуса Христа» (2 Пет. 1, 5–8).
Святі отці завжди усвідомлювали тісний зв’язок між
моральним життям людини та її духовними цінностями,
присутніми у ній як небесний образ. Сьогодні, у світі реклами, телебачення, Інтернету, моральність не може знайти
належного їй місця. Матеріальний світ з його спокусами так
втягує у себе людину, що в неї не залишається часу для духовних вартостей, вони залишаються легендами і міфами давнини. Та запитаймо себе: чи змінилася людина упродовж 2000
років? Звичайно, за рахунок нових досягнень науки і техніки
світогляд та стиль її життя стали іншими. Але чи змінилися
її духовні прагнення? Людина ж була створена за образом
і подобою Божою, яку вона з кожним днем все більше
втрачає, коли стає на шлях морального способу життя.
Та все ж у глибині людської душі залишилось бажання її
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відновити. І це прагнення можемо осягнути лише завдяки
здійсненням чеснот, які є невід’ємним елементом Божого образу в людині. Чесноти проводять нас дорогою до Бога, тобто до обожествлення. Відомий автор християнських творів
перших століть Оріген уподібнює чесноти до самого Спасителя, вважає, що Христос є тими чеснотами, які містяться
у глибині нашого серця. Він одночасно є Справедливістю,
Мудрістю та Істиною. Саме тому здійсненням чеснот ми беремо участь у житті Ісуса Христа.

2. Основні чесноти православної віри

ч

есноти – позитивні риси особистості, що спонукають
нас до творення добрих справ. До чеснот християнських відносять: віру, надію, любов, мудрість,
справедливість, хоробрість, стриманість.
Чеснота – це схильність постійно чинити добрі справи.
Це – ознака високої моралі, що визначається волею і вчинками людини. У теології визначені три головні чесноти: віра,
надія, любов.

Віра у Православ’ї – це повна згода людини з вченням Бога,
позбавлена страху та помилки, оскільки вона повністю визнає, що Бог в повній мірі вартий довіри.
Надія у Православ’ї – це емоційне переживання, відчуття,
емоція, що виникає при очікуванні людиною бажаної події.
Надія на безсмертя і воскресіння, що йде з глибини віків,
знайшла собі тверду основу в таїні Христа. Християни перебувають у впевненості, що «коли Дух того, хто воскресив
Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Христа
з мертвих, оживить і наші смертні тіла Духом своїм, що живе
в нас» (Рим. 8, 11).
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Надія у Православ’ї як християнська чеснота відкриває перед людьми ті вічні блага, які Бог обіцяв людині в особі Ісуса
Христа. Надія як людська чеснота є очікуванням того, що
людина може здобути завдяки своїм здібностям, що дарує
їй Боже провидіння.
Надія є чеснотою, в котрій чітко виражається ставлення
людини до Бога. Саме вона вчить людину ставитись до Бога
як до найдорожчої і найбільш люблячої особи. Бог Отець
в Ісусі дарує людям обітницю спасіння і ця надія вчить
у майбутньому очікувати повноту вічного щастя у Божому
Царстві.
Надія – це чеснота, що допомагає позитивно мислити,
діяти, перемагати. Християнська надія – це надприродна,
Богом влита чеснота, через яку людина з твердим упованням очікує на те, що
їй Бог пообіцяв задля
заслуг Ісуса Христа.
Надія є глибоко
закорінена у вірі і
за своєю суттю з неї
випливає. Оскільки
Бог завжди дбає про
щастя людини, то Він
прагне дати все те, що
зробить її щасливою.
Ще у Старому Завіті
Бог об’являє себе Авраамові і дає обіцянку
спасіння (пор. Бут. 13,
14–18). Уже пізніше
вибраний
ізраїльський народ плекає цю
ідею протягом віків,
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очікує на її здійснення у майбутньому. Пророки увесь час
переконують ізраїльтян, що обіцянка стосується не лише їх,
а й усього людства, і також не відноситься до матеріального
чи політичного добробуту, але вічного спасіння і нового життя. І ось в Ісусі Христі відбулося цілковите здійснення цього
очікування.

Любов у Православ’ї – найперша і найважливіша християнська чеснота і також виявлення дару Святого Духа. Пише
святий апостол Павло у «Посланні до Коринтян»: «Я ж покажу
вам путь ще кращу. Любов ніколи не перестає», а також говорить про любов в контексті інших духовних дарів. Любов
є даром, як говорить сам Павло, «найдосконалішим, який
ніколи не перестає».
Любов – це не тільки чеснота. Це сама сутність життя. Бог є
Любов і по імені, і по дітях. Любов з’єднує людину з Богом,
Джерелом любові. «Любов довготерпить, милосердствує,
любов не заздрить, любов не величається, не гордиться, не
безчинствує, не шукає свого, не дратується, не мислить зла,
не радіє неправді, але радіє разом істині, все покриває,
всьому вірить, усього сподівається, все переносить»
(1 Кор. 13, 4–7).
Любов до ближнього є природним наслідком дійсного
діяння Духа любові в серці людини. Не можна говорити про
справжню любов до Бога без зовнішніх проявів у способі
мислення, дій і вираження прагнень. Уміння любити і приймати ближніх такими, якими вони є, – це зовнішній прояв
внутрішнього перетворення і возз’єднання з Христом. Заповіді
любити Бога і ближнього утворюють нерозривну цілісність
(Мф. 22, 34–40). Доброзичливість, повага, уміння пробачати, чутливість до потреб інших – це ознаки, характерні для
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життя людини, возз’єднаної з Христом, які повинен сповідувати
християнин. Особливим проявом цієї духовної єдності є
здатність відповідати на зло добром, на зневагу – вибаченням, що також є виразом зрілої християнської позиції.
«Любов є добрий устрій душі, так що вона нічого з
існуючого не любить більше, ніж пізнання Бога», – писав
преподобний Максим Сповідник.

У християнстві визначено сім християнських чеснот в порядку святості з протилежними їм смертними гріхами. Чеснота
є протилежністю до надприродного пороку.
1. Доброчесність – чеснота, чистота Духа, чистота
серця (доброчесність, чистота серця зосереджує та об’єднує
душу, бажаючи лише Бога).
Також можна почути і більш глибоке трактування
доброчесності, а саме – перебувати у чистоті Духа, вже не акцентуючи уваги тільки на тілесній нечистоті, а в сенсі: бути
у стані освячуючої ласки, бути без важкого гріха, який
позбавляє нас спілкування з Богом. Але й у такому розумінні
правдиве, цілісне значення цього слова не є вичерпаним.
У словнику можемо зустріти переклад слова «ціломудріє»
як невинність і розсудливість. А переклад кореня «ціл», від
якого походить це слово, означає – здоровий, непошкоджений, чистий.
Сенс слова «ціломудріє» передбачає повернення до
первісної цілісності нашої природи, яку людина посідала
перед гріхопадінням. Аналізуючи зміст слова «ціломудріє»,
починаємо усвідомлювати, чому саме у пості Церква нас
запроваджує до прохань у Бога Духа ціломудрія, адже
головна ознака посту – глибинне навернення від нашого
гріховного життя до життя у Бозі, від зовнішнього життя у
пристрастях до внутрішнього життя у подвигу. Час посту –
час перебування у дусі покаяння, час, в якому ми прагнемо
відродження первісної цілісності нашого життя.
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Як сказав Бетховен,
немає вище чесноти,
ніж доброта. У людині
повинне
бути
безустанне прагнення до
Вищого, людина повинна бути завжди відкрита
Богу, хоча це і вимагає
величезних зусиль. Людина повинна розвиватися, зрощувати в собі
подобу Бога, бути йому
подібною, виходити з
вищих принципів любові, завжди прагнути
до пізнання світу і себе.
Світ зараз рухливий,
тому чесноти повинні
просвіщати світлом любові наше життя.
Доброчесність необхідна і для побудови
нормальної сім’ї. Доброчесність породжує смиренномудрість, бо тільки смиренні можуть
жити по правді, бачити велич Божу, мати
доброту до всіх. Борис
Самбор у газеті «Голос
Православ’я» писав: «За
велику
доброчесність
Господь наділив преподобного Мойсея даром
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зцілювати плотські пристрасті». Доброчесності протистоїть
хтивість.
2. Стриманість – моральна якість та чеснота,
вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над
пристрастями й іншими недобрими поривами. Стриманість
ламає жадобу, перемагає несправедливий чи й справедливий
гнів, але тільки задля честі.
Всяка стриманість – то зусилля Духа, перемога Духа над
плоттю. Стриманість стримує потяг до задоволень і забезпечує
рівновагу у використанні створених благ. Вона забезпечує
панування волі над інстинктами і втримує прагнення у межах чесності.
Стриманість у їжі не є винятково християнською практикою, вона існує і в інших релігіях, а також широко
використовується у медицині. Але християнський зміст особливий. Стриманість протистоїть нестриманості.
«Стриманість – це боязнь заздрості та зневаги, якої зазнають усі, хто сп’янів від свого щастя» – писав Франсуа де
Ларошфуко.
3. Старанність – моральна якість та чеснота. Старанність – це завзята та уважна природа дій і праці людини.
Завдяки старанням посередність досягає більшого, ніж обдарованість без старання. Слава досягається завдяки праці; що
легко дається, те недорого коштує. Старанності протистоїть
лінь.
4. Лагідність – християнська чеснота, один з дев’яти
плодів Святого Духа. У Святому Письмі сказано, що Цар
– Ісус Христос приходить у смиренності і лагідності. Закликаючи стражденних прийти до Нього для розради, Ісус
сказав про Себе, що Він лагідний і сумирний серцем. Серце
лагідної людини відкрите для Слова Божого, для того, щоб
Господь учив її правді, навчав шляхам Божим. Лагідність
має величезну силу діяти добро, спонукати людей до милосердя і прощення. У «Посланні святого апостола Павла до
Филип’ян» сказано: «Браття, радуйтеся завжди в Господі, і

133

Благовіст
ще раз кажу, радуйтеся. Лагідність ваша нехай буде знана
всім людям. Господь близько. Ні про що не журіться, але
в усьому молитвою і молінням з благодаренням виказуйте
ваші прохання до Бога. І мир Божий, що перевищує всякий
ум, нехай збереже серця ваші і розуміння ваші у Христі
Ісусі». Лагідності протистоїть гнів.
5. Щедрість – християнська чеснота, середина між
марнотратством та скупістю. Щедрість та великодушність є
ґрунтом, що на ньому базується Божа любов. Щедрість –
це свіча, яка не гасне, коли від неї запалюються інші. Все,
що не віддане, – втрачене. За щедрість, безкорисливість і
добродійність, виявлені людиною до ближнього, Господь
«віддасть йому за благодіяння його» (Прип. 17, 19). Щедрості
протистоїть зажерливість.
6. Доброзичливість – чеснота. Доброзичливим
називаємо того, хто з любові до Бога не обурюється, коли його
кривдять. Доброзичливість не є чеснотою, якщо вона викликана страхом або бажанням особистої вигоди. Доброзичливий ніколи не обурюється – він мовчить, коли його кривдять
чи ображають; більше того, він увічливий і люб’язний щодо
своїх кривдників. Бог також доброзичливий і лагідний. Бог
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має владу, але не застосовує її проти тих, хто Його ображає.
Він мириться з гріхами людей, терпляче чекаючи на їх навернення. Доброзичливий приємний Богові (Сир. 1, 35). Саме
своєю доброзичливістю сподобався Богові Мойсей.
Доброзичливістю приваблюємо до себе ближніх,
здобуваємо спокій душі і вічне спасіння. Ісус Христос говорить: «Блаженні лагідні, бо вони посядуть землю», тобто
здобудуть Царство небесне. Доброзичливий (лагідний) полонить серця людей. Доброзичлива відповідь угамовує гнів.
Добра розмова робить добрими злих людей (св. Макар.).
Св. Франца Ксаверія, апостола Індії, одного разу закидали
камінням, коли він проголошував християнське вчення. Але
святий спокійно продовжував говорити. Іновірці здивувалися і стали уважніше прислухатися до його слів, а ті, хто
кидав каміння, охрестилися першими. Св. Франца Салезія,
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єпископа Женеви, за його доброзичливість називали «переможцем диких». Лагідністю та доброзичливістю досягнемо
більшого, ніж гнівом, бо гнів – це хвороба душі.
Доброзичливість забезпечує спокій душі. Христос говорить: «...навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем,
тож знайдете полегшу душам вашим» (Мой. 11, 29). Доброзичливий та лагідний – завжди веселий. Доброзичливістю
здобуваємо для себе вічне спасіння. Бо землею, котру Христос обіцяє доброзичливим, є небо (Пс. 37, 11).
Доброзичливими станемо лише тоді, коли навчимося володіти собою, ретельно працюючи над собою і часто думаючи
про вічну нагороду. Ми повинні бути доброзичливими і лагідними передусім щодо наших близьких; відповідно повинні поводитися і керівники зі своїми підлеглими.
Доброзичливість повинна бути головною рисою кожного
християнина.
Близькими до доброзичливості та лагідності рисами є ще
дві доброчесності – терплячість і миролюбність. Протистоїть
доброзичливості заздрість.
7. Смиренність – фундаментальна християнська чеснота, засіб визнання правди. В першу чергу це визнання тієї
правди, що ми таки далеко не на все здатні, що ми насправді
слабкі. Це визнання правди, що ми таки справді гріховні.
Смиренність – воістину божественна властивість,
сама суть і сяйво тієї Слави, що нею, як співається у
Божественній літургії, сповнені небо і земля. Бог смиренний тому, що Він досконалий; Його покора і є Його славою
і джерелом усього достеменно прекрасного, високого, джерелом добра і досконалості, і кожен, хто наближається до
Бога і впізнає Його, відразу прилучається до божественної
покори і її краси. Саме через свою покору Діва Марія, Мати
Божа, стала радістю цілого світу, найвищим об’явленням
краси на землі; те ж саме можна сказати і про всіх святих
і про кожну людину в рідкісні хвилини її спілкування з
Богом.
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Для християнина – відповідь проста: споглядати Христа,
Втілену Божественну Смиренність, оскільки в Ньому Бог
явив раз і назавжди всю славу Свою у покорі і всю покору
Свою у славі. Христос сказав у ніч Своєї найвищої покори:
«Тепер ось прославився Син Людський, і в Ньому прославився Бог» (Ів. 13, 31).
Смиренність – це початок правдивого покаяння. Смиренність – насамперед і найбільше є відновленням, поверненням
до істинного стану речей, до правильних понять. Покаяння
отримує поживу від покори, і покора, висока божественна
смиренність – це його плід і вершина.
«Навчіться від мене, бо Я тихий і серцем покірливий»
(Мф. 11, 29) – Христос. В євангельській притчі (Лк. 18, 10–14)
показано людину цілком задоволену собою, яка гадає, що
вона виконує «весь закон», усі вимоги релігії. Цей чоловік
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самовпевнений і пишається собою. Хоча насправді він
викривлює і не розуміє сенсу вимог релігії. Він вбачає в них
лише виконання зовнішніх обрядів і оцінює своє благочестя
залежно від суми грошей, які він жертвує на храм. Митар,
навпаки, принижує себе, і його смиренність виправдовує
його перед Богом.
Шлях смирення низький, але до високої вершини – Неба
веде. Якщо хочеш досягти цієї вершини, цим шляхом іди.
Смиренність і скромність стають видимі через скромність
одягу й смиренність поводження. Про тишу душевну свідчать
тиха розмова, стримана жестикуляція і міміка, чемність і
делікатність у спілкуванні.
Смиренності протистоїть гордість.
Терпеливість – один з дев’яти плодів Святого Духа. Господь терпеливий не тому, що Він «поблажливий» до нас, але
через те, що Він бачить реально саму глибину речей, якої
ми в своїй сліпоті недобачаємо і яка Йому відкрита. Чим
більше ми наближаємося до Бога, тим стаємо терпеливіші,
тим сильніше відображаємо в собі притаманне тільки Богові
бережне ставлення, пошану до кожної окремої істоти.
Терпеливість стоїть природно за доброчесністю і смиренням.
У житті людини часто виникають труднощі. Справжні
труднощі не зникають відразу, миттєво, але тривають певний
час, тому для їх подолання потрібно докладати зусиль і бути
терпеливим, перетерпіти їх з миром і любов’ю. А без терпіння
людина буде поглинута бурею своїх пристрастей. «Знаю діла
твої і труд твій і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих; і ти випробував тих, що звуть себе апостолами,
а не є ними, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і
страдав ради Імені Мого, і не знемігся...» (Об’явлення святого Івана Богослова, 2, 2-3).
Чесноти в наших серцях зберігаються, як насіння узимку в землі. І наше з вами завдання полягає лиш у тому, щоб
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зростити їх, дати їм прорости в нас, зацвісти. І це незважаючи на те, що навколо нас стільки спокус, стільки пристрастей, що чийсь приємний шепіт нам заманливо вселяє: «Ну
навіщо тобі все це, життя таке коротке, бери від нього усе,
що можеш, і побільше бери! Не думай про інших! Є у світі
тільки ти і твої бажання!»
Чесноти подібні до компаса. Варто довіритися щиросердечному пориву і подати милостиню, перевести бабусю через
дорогу, вчасно виконати прохання нужденного, з любов’ю
вислухати стражденного, обігріти і нагодувати мандрівника,
прийняти інакомислячого без осуду, але з любов’ю, прийти і
чесно визнати гріхи перед Богом: І чим більше і частіше чесноти будуть входити в звичку буття, тим, напевно, чистіше і
світліше буде наше з вами життя.

3. Чесноти відображаються
у добрих ділах

с

еред усіх людських речей ніщо не може вважатися справжнім добром, крім чесноти», – пише святий
Касіян. Це єдиний правильний вияв поступу людини до зростання у подібності до Бога. Реалізувати
його можемо через нашу діяльність, тобто добрі вчинки.
У Святому Письмі неодноразово наголошується на добрих
ділах, тому, без сумніву, Господь кличе нас до чеснотливого
життя.
Давня мудрість навчає: «Шлях чесноти – це шлях досить важкий і вимагає багато трудів». І сьогодні на власному
досвіді можемо переконатися, що кожна добра справа вимагає
немалої праці. А ще більших зусиль потребує праця над собою, над виробленням у собі добрих рис: справедливості,
мужності, поміркованості. Ці християнські риси автори називають основними моральними чеснотами. Всі інші групуються

«
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довкола них. «І коли хтось любить справедливість, то плоди
її трудів – чесноти, бо вона навчає поміркованості, розсудливості, справедливості і мужності; а над них нема нічого
кориснішого в людському житті» (Муд. 8, 7). Моральні чесноти здобуваються неабиякими зусиллями, вони є наслідком
добрих вчинків людини, які допомагають їй з’єднатися з Божою любов’ю.
Описуючи чесноти, святий Євагрій у своєму «Практичному трактаті» говорить, що душа людини містить у собі три
сфери:
раціональну,
яка
охоплює її розум та інтелектуальні
здібності,
пожадливу, що відноситься до тілесних
прагнень
людини, та гнівливу, яка включає в себе емоції
та волю.
Коли здобута чеснота перебуває в раціональній сфері,
то називається
влучністю, кмітливістю та мудрістю. Вона дає
нашому розуму
з д ат н іс т ь
розрізняти добро і зло в різних
ж и т т є в и х
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ситуаціях та допомагає знайти відповідні чинники для
осягнення добра. Коли ж чеснота міститься у пожадливій
частині нашої душі, то має назву поміркованість, любов та
стриманість. Вона дозволяє опанувати надмірну схильність до
задоволень і гарантує рівновагу в користуванні матеріальними
благами.
Коли чеснота належить до гнівливої сфери, то називається
мужністю та витривалістю. Вона забезпечує стійкість у
труднощах і постійність у прямуванні до добра, робить
людину здатною присвятити себе іншим. Якщо ж чеснота
перебуває у всій душі як вінець усіх інших, тоді вона зветься справедливістю.
Усі чесноти є немовби одним букетом квітів. Не можна
бути досконалим лише в одній чесноті. Вони зростають
щораз більше, співдіючи разом, тобто доповнюють одна
одну. Чеснота містить у собі різноманітність усіх чеснот,
їх красу та досконалість. А тепер спробуй дати відповідь
на запитання: скільки в своєму житті ти присвячуєш уваги для здобуття та розвитку чеснот? Плекання у своєму
серці чеснот є надзвичайно важливим для нас, адже вони
наближають та уподібнюють нас до Бога, початку і мети
нашого життя.
Чесноти потрібні не тільки сьогодні, вони потрібні завжди.
Наш світ став дуже чорним і брудним, а так хотілося б, щоб
людей, яким притаманні чесноти, стало якнайбільше, адже і
життя від цього стане світлішим, яскравішим і простішим.

Учні про чесноти
Ольга:
– Я не розумію змісту слова «чеснота». Напевно, це
протилежність гріху, злу. Важко сказати, що відноситься до
чесноти, – напевно, це доброзичливість, добро; любов сюди,
напевно, теж можна віднести.
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Чесноти потрібні, усе повинно бути на землі, у світі – і добро і зло, і біле і чорне. Інакше жити на землі буде нецікаво, і
вибір цього дає кожній людині зрозуміти, куди і навіщо прагнути. У кожного своє розуміння чесноти, тому є різні люди
і різні релігії. Може, і є один закон в основі, але я його не
знаю. Наприклад, в ісламі вважається, що вбити ворога – це
не гріх. Християнство ж вважає вбивство великим гріхом.
Олена:
– Важко передати словами, що таке чеснота. Я вважаю,
що до чеснот відносяться шляхетність, увічливість, любов,
уміння будувати прості людські взаємини. Важливіша всіх,
звичайно, любов. Любов – це основа всіх основ життя. Без
любові не існувало б людства. Поняття любові містить у собі
так багато – це любов до рідної землі, любов до батьківщини,
любов до матері, жінки, до дітей і навіть до берізки, що росте в дворі.
Чесноти, звичайно, потрібні, особливо зараз, у наш час.
Я вважаю, що чесноти є основою нашого життя – адже всі ми
повинні допомагати один одному в нашому такому непростому житті. Без любові, взаєморозуміння не зміг би існувати
навіть тваринний світ, а нам більше того потрібно прагнути
жити в радості і гармонії один з одним.
Алла:
– Чеснота, я думаю, – це протилежність гріху, гріхопадінню. Зміст чеснот я краще передам словами Бернарда
Шоу. Він сказав, що чеснота полягає не в тому, щоб утримуватися від пороку, а в тому, щоб не прагнути до нього.
Я можу назвати такі чесноти, як віра, надія, любов. Не
можна визначити, яка з них важливіша чи потрібніша. Це
як три кити, на яких тримається все життя людства. Це три
складові одного змісту. Вони живуть у кожнім з нас, але не
кожен їх відчуває, може їх вільно виражати, не завдавати
при цьому болю як оточуючим, так і собі.
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Чи потрібні чесноти
сьогодні? А чи потрібна
вода в посуху? Чи батьки дитині? Так, чесноти
потрібні нам усім сьогодні
і зараз. Вони закладені в
нас споконвічно, як зерно,
що може прорости і принести плоди, а може спати у своєму ґрунті вічно.
І тільки від нас залежить,
чи відбудеться те, чому ми
віддаємо перевагу – чеснотам чи гріху.

Запитання
для повторення:
1. Чому чесноти є духовним прагненням людини?
2. У чому є спільні риси між духовними цінностями
і моральним життям людини?
3. Охарактеризуйте єдність чеснот – віри, надії,
любові.
4. Доведіть на конкретних прикладах із життя
своїх батьків, рідних, друзів, що в їхніх вчинках
переважають чесноти.
5. Напишіть твір «Чесноти у моїй душі й серці».
6. Прокоментуйте вислови дітей про чесноти.
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§ 15-16. Поняття гріха. Гріх як зло
1. Що таке гріх?

з

глибокої давнини і донині люди замислювалися над
питанням: «Де взялося зло у світі? Звідки злість, ворожнеча, ненависть, злодійство, грабежі, вбивства,
різні нещастя, суспільні непорозуміння й інше? Де беруться хвороби, страждання, старість, смерть?
Багато різних думок та рішень пропонувалося філософами, законодавцями, політичними вождями... Але їхні
відповіді на питання не знайшли загального визнання і не
витримали випробування часом, не підтвердилися досвідом і
життям. Єдиноправильну відповідь про причину зла у світі
та шляхи і способи боротьби з ним ми знаходимо в слові
Божому.
Творець і Бог наш відкрив людям у Своєму Божественному Одкровенні, записаному у Священному Писанні (Біблії), що безпосередньою причиною всіх бід людських та зла
є гріх. Тільки він один є, як писав Іоанн Златоуст «джерело
і корінь, і мати всіх зол». Від породив два плоди: скорботу і
смерть.
Гріх є злочин (порушення) заповіді Божої чи, за висловами апостола, «гріх є беззаконня» (1 Ін. 3, 4). Святитель Іоанн
Златоуст говорить, що «гріх є не що інше, як дія проти волі
Божої». Гріх увійшов у світ через перших людей, які вчинили гріх у раю.
Бог створив перших людей – Адама й Єву за образом і подобою Своєю, тобто безсмертними і самовладними. Людина
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була святою, обожненою. Вона являла собою духовну єдність
духу, душі і тіла, а саме: дух людини був спрямований до
Бога, душа – сполучена або вільно підпорядкована духові, а
тіло – душі; єдність мети, прагнення волі. Воля Божа полягає
в тому, щоб людина вільно, тобто з любов’ю прагнула до
Бога. Гріхопадінням своїм люди порушили в собі гармонію –
єдність духу, душі і тіла, розладнали своє єство. Розлад єства людського полягає у тому, що гріх відхилив або
відірвав душу від духу, і душа внаслідок цього відчула потяг
до тіла, до плоті і почала спиратися на нього, а тіло втратило цю піднесену силу душі і як таке, що створене «з хаосу», відчуло потяг до чуттєвості, до «хаосу», до смерті. Тому
результатом гріха є хвороби, руйнування й смерть. Розум
людський затьмарився, воля ослабла, почуття спотворилися,
виникли протиріччя, і душа людини вирішила спрямуватись
до Бога.
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Таким чином, переступивши межу, покладену заповіддю
Божою, людина відійшла своєю душею від Бога, осіянного
всеосяжного зосередження і повини, а утворила для себе
оманливе зосередження в собі самій, замкнула себе в пітьмі
чуттєвості, в грубості матерії. Розум, воля і діяльність людини відпали від Бога, від небесного, від невидимого (Бут. 3, 6).
Через гріх людина відійшла від свого природного стану
і впала у перебування себелюбності, славолюбності, любові
до гріховних насолод. Так з часом почало зростати зло і запанувала смерть. Через гріх почалося ідолопоклоніння, багатобожжя, чарівництво, вбивство та інше зло.
І тоді благий Бог, умилосердившися над Своїм створінням,
дав через Мойсея обраному єврейському народу Закон, викладений у десяти заповідях.
Отже, Бог дав людям Закон і допоміг уникнути гріха,
для виправлення зла. Однак зло не виправилося. Гріх покорив усі сили душі і тіла людини, все стало підвладне гріху,
усім він став володіти.
Тоді людинолюбний Бог послав на землю Єдинородного
Сина Свого Ісуса Христа, тому що один тільки Бог міг зцілити
таку хворобу. Він обновив природний стан людини і почуття
знову зробив здоровими, якими вони були спочатку.
Отже, Бог, ставши заради нас Людиною, скинув усю силу
ворога, розтрощив саму міцність його і позбавив людей від
його панування. Звільнив людей від покори і рабства йому,
якщо тільки самі люди не захочуть грішити довільно. Син
Божий Ісус Христос врятував нас від влади гріха і вічної
смерті.
Усякий гріх має дві особливості: зловживання волею і презирство до Закону Божого, чинення опору Богу. Гріх завжди
є самовільне відхилення від Бога і святого Його Закону в угоду собі. Християнин, хоча і носить у собі схильність до гріха,
успадковану від прабатьків, але йому дано всі благодатні
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сили боротися з гріхом і
перемагати гріх.
Кожний з нас, нащадків
Адама, від природи носить
у собі схильність до гріха
у формі гріховного бажання «похоті» – за виразом
апостола Павла. Ця уроджена в людині «похіть» є
найглибше і перше джерело спокуси, з якого
починається всякий гріх.
«Кожний спокушається,
захоплюючись і зваблюючи власною похіттю», – говорить апостол Яків (Як.
1, 14).
Другою спокусою до
гріха
бувають
спокуси від гріховного світу,
спілкування з людьми
грішними і розбещеними.
Третім джерелом гріхопадіння є диявол. Він наводить на
душу темряву і, тримаючи її ніби в якомусь сп’янінні, доводить до того, що вона впадає в гріх. Тому апостоли й умовляють християн остерігатися спокус ворожих.
Причиною гріха буває також недобре виховання дітей.
Такі діти, коли підростуть, прагнуть до всякого зла. Усе це
походить від нехтування батьками заповідей Божих.
Також сильно спонукають до гріха шкідливі звички людини: наприклад, п’яниці завжди прагнуть до пияцтва, хижаки – до розкрадання, наклепники – до наклепу. Проти
всіх цих причин гріха християнину, що бажає врятуватися,
потрібно твердо і мужньо боротися. Немає більшої перемоги,
як перемога над своїм гріховним єством.
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2. Види гріха

п

рирода гріха стане зрозумілішою при більш детальному
розгляді видів гріха. Розрізняються гріхи проти себе,
проти Бога і проти ближніх. Кожен гріх є злим вчинком, проте не є однаково тяжким. Тому розрізняють
тяжкий (смертний, умисний) та простимий (невимушений)
гріх та гріх нехтування.
Наслідки гріха є різні, але всі вони ведуть до того, що
віддаляють людину від Бога. Тому, щоб цього не трапилось,
вона повинна вести боротьбу з гріхом. У цій боротьбі їй допоможе: постійна пам’ять про Божу присутність, оминання
нагоди до гріха, свята молитва. А найкращим засобом, який
позбавляє людину від гріха, є приймання святих Таїнств
Церкви Христової – святого Таїнства покаяння та причастя.
Тяжкий гріх є смертним гріхом, тому що через нього людина втрачає ласку Божу, а також він приводить до смерті
душі. Коли воля людини ставить собі за мету протистояти
любові до Бога, самого себе, до ближнього, до ворога, тоді
гріх є смертним за природою. Тяжкість гріха визначається
тим, що людина дає згоду на цей гріх і повністю усвідомлює
те, що вона робить. Ті, що здійснили такий гріх, втрачають право на вічне життя. Крім невиконання заповідей Божих, що приводить до тяжкого гріха, є ще інші гріхи, які
теж є смертними. Вони є перелічені у святому Письмі: «Ані
розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані
розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі,
ані п’яниці, ані грабіжники – Царства Божого не успадкують» (1 Кор. 6, 9-10). Також до смертних гріхів належать і
такі гріхи, про які Святе Письмо говорить, що вони варті
вічної кари або смерті, а також ті, які супроводжуються погрозами та прокляттями.
Людина чинить смертний гріх тоді, коли вона усвідомлює,
що те, що вона чинить, є великим злом, повністю погоджується

148

Розділ ІІ. Православна етика

Вигнання з раю
з тим вчинком і дозволяє собі здійснити те, що задумала. Це можна назвати передумовами тяжкого гріха. Іноді
трапляється, що через незнання людина може вважати ту чи
іншу дію тяжким гріхом, хоча воно так не є. Коли вона так
думає і, незважаючи на це, чинить той гріх, – то вона все ж
таки тяжко грішить, тому що була свідома того, що робить.
Але є випадки, в яких скоєння смертного гріха може бути
несвідомим. Наприклад, хтось є дуже зайнятий якоюсь справою і не помічає, що йому на думку спадає річ, яка є тяжким
гріхом. Людина свідомо не готова до тяжкого гріха і тоді,
коли грішні думки приходять до напівсонного, напівп’яного,
напівбожевільного чи до людини, яка в даний момент не
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усвідомлює, що
вона робить. Неусв і дом лен и м и
дії є тоді, коли
людина грішить
у стані нервового збудження чи
гніву, або в стані
запаморочення і
після скоєного не
може пригадати,
що саме вона робила. Сюди відносяться і ті дії
людини, які вона
скоїла, але роздумуючи
над
тим, доходить висновку, що вона цього б не зробила, коли б
усвідомлювала, що робить тяжкий гріх.
У цьому випадку людина усвідомлює, що вона робить і
свідомо ображає Бога. Вона тяжко грішить не тільки тоді,
коли вже зробила поганий вчинок, але й тоді, коли тількино задумала той вчинок зробити.
Людина, яка скоїла смертний гріх, є нещасливою. Господь покидає душу цієї людини, а разом з Ним покидає її й
освячуюча ласка. Хто перебуває у стані цього гріха, втрачає
здатність робити добро, не здатний відчути жодних докорів
сумління, а також втрачає заслуги за всі здійснені попередньо добрі справи.
Кари за гріх є різні: хвороби, голод, внутрішнє невдоволення та інші, але найбільшою карою є те, що душа потрапляє
до пекла. Щоб не потрапити до нього, людина повинна зі
всієї сили оминати нагоди до гріха, а коли вже здійснила, то
мати бажання покаятися у здійсненому.
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Війна є тяжким гріхом
перед Богом і людством

Сімом смертним гріхам протистоять сім блаженств,
між ними існує близька паралель:
Гордість
(пиха)
Жадібність
(жадоба, корисливість,
зажерливість)
Заздрість
(заздрощі, завидність,
недоброзичливість)
Гнів
(розгніваність, сердитість,
лютість, розлюченість)
Лінощі
(лінивство, інертність,
повільність)

– Убогість духом
(покірність, смирення)
– Милосердя
(співчуття)
– Жалоба
(уболівання, скорбота,
ділить нещастя іншого)
– Лагідність
(м’якість)
– Спрага
за праведністю
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Хтивість – Чистота серця
(хіть, пристрасть, похіть)
(доброчесність, чистота серця зосереджує та об’єднує
душу, бажаючи лише Бога)
Ненажерливість – Терпіння
переслідування
(ненаситність)
(позбавлення навіть
звичайних необхідностей)
Гордість є самоутвердженням, самолюбством. Жадібність є жадобою, відцентрованим посяганням схопити і
тримати земні блага для себе. Заздрість обурюється проти
щастя іншого. Гнів бажає шкоди та руйнування. Лінивство
відмовляється докласти волю для добра, до ідеалу. Хтивість
роздроблює і ділить душу, бажаючи кожне привабливе
тіло. Якби хтивість припинилася завтра, ми б опинилися
у найбільшій економічній депресії в історії. Навіть Фома
Аквінський помітив, що «хтивість… є одним з найбільших
задоволень, котре поглинає розум більше, ніж будь-які
інші». Ненажерливість потребує спожити безладну кількість
земних благ.
Простимий гріх – це гріх, який може бути виправданим.
Богослови говорять, що покаяння виправдовує кожен гріх.
Простимий гріх є тому, що він вчинений через слабкість,
незнання або без умислу і частково чи повністю може бути
виправданим. Частково, коли вони вчинені через незнання
чи слабкість (і таке виправдання лежить у причині гріха), та
повністю, коли вони не розривають наш стосунок до кінцевої
цілі і таким чином заслуговують лише тимчасового, а не
вічного покарання.
Невимушений гріх не віддаляє людину від її основної
мети, тобто від Бога. Через нього не втрачається духовне життя. Коли людина нагромаджує легкі гріхи, то це не означає,
що вона робить тяжкий гріх, за тієї умови, що їх величина не збільшується і не стає тяжкою. Щоб дізнатися, лю-
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дина скоїла легкий чи тяжкий гріх, потрібно брати
до уваги совість людини.
Трапляється так, що людина зробила якийсь вчинок,
який є тяжким, але вона
зробила його ненавмисне
чи несвідомо.
Легкий гріх послаблює
любов. Він так діє у душі,
що створює прив’язаність
людини до земних благ, до
матеріальних речей. Він
створює перешкоду у дальшому поступові душі у виконанні чеснот і практикуванні духовного життя,
а також заслуговує на тимчасові покарання. Коли людина не позбудеться легкого
гріха, то поступово він приведе її до вчинення тяжкого
гріха, оскільки, довгий час
перебуваючи в гріху, людина робиться злою, зачерствілою. Повсякденний гріх
позбавляє її багатьох благ.
Він послаблює її бажання
і прагнення чинити добро,
послаблює її волю. Святий
Фома Аквінський робить
порівняння: «Як хмари
стримують тепло сонячних променів, так повсякденні гріхи послаблюють

Спалах вуличної агресії
є наслідком масового
психозу
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вогонь Божої
любові».
За повсякденний гріх на
людину чекають тимчасові
кари,
або
вже тут, на
землі, або після смерті, в
чистилищі.
У
Святому
Письмі
знаходимо приклади таких
кар за цей
гріх: коли Захарій онімів, тому що не повірив ангелу
(Лк. 1, 20). Господь карає за легкий гріх тимчасовим
відлученням від Свого Царства та тяжким покаранням в
чистилищі. З цього можна побачити, що повсякденний гріх
є значущим злом. Із цього зла людина повинна якнайшвидше визволитися.
Фома Аквінський обговорює теж поняття гріха нехтування. Будь-хто, хто не чинить добра, знаючи, що він повинен
його вчинити, є винним гріха. Якщо включити в поняття
гріхів нехтування лише те, що робить їх гріхами, тоді деколи вони містять внутрішній вчинок (хотіння не йти до
церкви), а деколи жодного вчинку взагалі (коли настав час,
людина не думала, чи йти чи не йти). Але коли ми включимо в поняття нехтування теж причини і підставу того нехтування, тоді нехтування містить якийсь вчинок.
У Священному Писанні заповідано: «Уклонися від зла і сотвори благо» (Пс. 33, 15). Тому, коли ми робимо те, чого не
повинні робити, чинимо гріх і, коли не робимо, що заповідано, –
то теж грішимо. І порушення, і невиконання заповіді є гріх.
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3. Як вберегтися від гріха?

с

вяті отці і подвижники вказують на засоби уникнення
від гріха.
1. Велику допомогу проти гріха приносить увага
Слова Божого.
2. Дуже корисно читати житіє святих, котрі боролися
проти гріха, і наслідувати.
3. Пам’ятати треба, що Бог на всякім місці присутній.
4. Від гріха відводить міркування про те, що за наші
гріхи Христос – Син Божий був замучений і помер.
5. Від гріха може утримати і пам’ять про невідомість години смертної. Відомо, що всі вмремо, але коли і як умремо –
невідомо. Горе ж тому, кого в гріху застане смерть! Тому що
в чому застане нас смерть, у тім буде і судити нас Бог.
6. Берегтися і від найменших гріхів, оскільки від малих
гріхів легко буває перейти до великого.
7. Ніколи не слід наслідувати й іти за поганим прикладом і не дивитися, що люди роблять, а звертати увагу, про
що закон Божий учить і у храмі проповідується.
8. Здійснений гріх мучить совість, поки не буде очищений покаянням – сповіддю у священика. Бережися ж гріха
як отрути змія, хоча б щоб уникнути докорів совісті.
9. Якщо хочеш, щоб молитва
твоя була почута,
то уникай гріха.
10. Після причащання святих,
страшних і животворящих Таємниць Тіла і Крові
Христових повинні
ми стерегтися гріха
як змія.
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11. Наша турбота і подвиг у боротьбі з гріхом нічого не
варті без допомоги Божої. Тому нам треба завжди звертатися
у молитві за Божою допомогою.
12. Молитва до Бога чиста, смиренна, старанна, з відкритим
серцем і могутній посібник у боротьбі з гріхом. «Моліться,
щоб не впасти в спокусу», сказав Христос (Мф. 26, 41).

Запитання
для повторення:
1. Поясніть терміни «гріх», «смертний гріх», «несмертний гріх».
2. Поясніть вислів Іоанна Златоуста «Гріх – джерело
і корінь, і мати всіх зол».
3. У чому полягає сутність гріхів необачності та
несмертних гріхів?
4. Складіть свій порадник «Як вберегтися від гріха
сучасній молодій людині».
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§ 17-18. Совість людини
як критерій добра і зла
1. Совість – внутрішній сторож

з

-поміж античних філософів першим, хто досліджував
совість, був, очевидно, Сократ, котрий вважав джерелом моральних суджень людини її самопізнання. Згодом, у ІV ст. до н. е., Арістотель зазначив, що совість –
це «правдивий суд доброї людини».
Більше ніж через дві тисячі років після Арістотеля
про «внутрішнє судилище» совісті розмірковує німецький
філософ І. Кант, автор вчення про категоричний імператив.
На його думку, моральним є лише той вчинок, коли людина відмовляється від власного інтересу на користь ближнього. При цьому, як твердить філософ, людина може
скільки завгодно хитрувати, висувати майже незаперечні
докази власної невинності, намагаючись виправдати свою
аморальну поведінку, – усе це, однак, не примусить замовкнути суворого внутрішнього прокурора – совість, яка
невідступно стежить за тим, щоб людина дотримувалася
загального закону обов’язку як вищого принципу своєї
моральності.
Сучасний латвійський філософ Август Мілтс пов’язує
поняття «совість» із моральним обов’язком особистості:
«Чим складніший внутрішній світ особистості, чим
багатоманітніші відносини людини з навколишнім світом,
тим сильніша потреба врівноважити свій духовний світ і
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бути автономною
особистістю. І людина починає сама
вершити над собою суд, віддавати
собі похвалу, оцінювати
вчинки,
давати
поради,
наводити порядок
у
внутрішньому
«г о с п о д а р с т в і»,
в и х о в у в а ти себе. І вона
переконується, що
там, усередині, є
якась могутня і
таємнича сила, що
є сама собі законом. Є совість».
Совість – особливий моральнопсихологічний
механізм, що діє
зсередини
нашої
власної душі. Головна
функція
совісті
–
самоконтроль. Совість
нагадує
людині
про її моральні
обов’язки,
про
відповідальність,
яку вона несе перед іншими і перед
собою.
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Совісна людина – це людина з гострим почуттям морального
обов’язку, що ставить перед собою високі моральні вимоги.
Совісний ніколи не ставиться до себе поблажливо, запитує
з самого себе зі всією строгістю, не шукаючи виправдань.
Тихий, але наполегливий голос совісті – наймогутніше знаряддя моральності, він звучить у людині тоді, коли ніякого
зовнішнього контролю немає. Совість тривожить людину,
не дає їй заснути, змушує людину коректувати свої вчинки відповідно до цінностей і норм моралі, які існують у
суспільстві.
Безсовісною називають людину, в якої відсутня совість як
могутній внутрішній контролер. Безсовісного стримує тільки
зовнішній контроль, його потрібно стримувати, щоб він не
наносив шкоди оточуючим. Як тільки істота безсовісна
одержує свободу, вона відразу виявляє свою крайню
шкідливість: бреше, краде, знущається з інших.
Совість (сумління) – вияв моральної самосвідомості особистості, її здатність здійснювати моральний самоконтроль,
самостійно формулювати для себе моральні обов’язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати оцінку своїх вчинків.
Совість – феномен емоційний, вона виявляє себе через
глибокі негативні переживання, самодокори, через стурбованість людини моральністю і гуманністю своєї поведінки.
Будучи за своєю природою емоційною, совість виступає в
якомусь розумінні як надрозумна. Коли людина відступає
від велінь моралі, вона, звичайно, говорить собі: «я не міг»,
«я не встигав», «мої старання все рівно не дали б результату», тобто шукає раціональні практичні аргументи, які
обґрунтовують власну недосконалість. Ось тут і набирає
сили надрозумна природа совісті. Совість ігнорує аргументи, багатослівні міркування і неправдиві докази. Вона приходить до людини у вигляді почуттів внутрішнього голосу,
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що говорить: «Ти брешеш собі, ти міг вчинити по-іншому».
Вона змушує людей говорити самим собі правду і, зрештою,
починати реальні зусилля для виправлення ситуації, якщо
це, звичайно, можливо. Совість – це внутрішній самозвіт за
виконання певних моральних обов’язків.

2. Совість як голос Божий

д

ля релігійної свідомості, тобто для свідомості непохитно віруючої людини, совість, за традицією,
нерідко тлумачиться як голос Божий, що лунає в
серці людини. Проте віруючі ми чи ні, філософський
характер етики вимагає раціонального пояснення моральних
феноменів, таких, власне, яким і є совість.
Совість постає як певне тяжіння до загальнолюдського,
універсального; про неї можна говорити лише тоді, коли «вість»,
що її подає нам наш внутрішній голос, має моральний сенс, коли
вона торкається питань добра і зла, обов’язку, відповідальності
тощо. Але особливо важливо при цьому, що голос совісті, хоч
яким би владним він не був, завжди звертається до нашої свободи вибору, свободи волі. Отож буття, «покликом» і «голосом»
якого постає совість, є особливим: воно завжди пов’язане з вибором як реалізацією людської свободи, з тими відносинами, в
які особа завдяки цій свободі вступає.
Реалізовуючи свою свободу вибору, кожен з нас обирає
життєвий шлях, рід діяльності, партнерів по спілкуванню, ту
або іншу систему ціннісних орієнтацій тощо. При цьому кожний – це інший, інша особистість, окреме духовне й соціальне
створіння. Людина відрізняється від іншої не лише статтю
чи віком, зовнішністю, одягом, освітою чи матеріальним або
соціальним статусом, а головне – своїм внутрішнім світом.
Проте будь-який вибір є водночас і відмовою від чогось.
Імперативи совісті завжди максималістичні, незмінно вимагають від особи більшого, ніж вона здатна здійснити на даний момент.
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Таким чином,
природа совісті, як
і природа моралі, –
дуалістична.
Совість, з одного боку,
є фактом духовного, морального розвитку особистості
на даному етапі її
життя, з іншого –
виступає
взірцем
ідеального
буття
людини, яка обрала
шлях духовності,
подвижництва,
жертовності, тобто
шлях, відповідний
божественній суті і
божественному началу в людині.
Совість є світильником у духовно-моральному житті людини.
Завдяки
совісті
людина розрізняє добро і зло.
Совість має у моральному
житті таке саме значення,
як око для тіла. Совість
обурюється, коли людина
порушує моральний закон,
здійснюючи гріх або злочин. Вона карає людину
внутрішньою гризотою. За
допомогою цього внутрішнього світильника люди,

Образ Пресвятої Богородиці
«Несподівана Радість» якнайкраще відображає сутність
голосу совісті, яка веде душу
грішника до щирого й нелицемірного каяття перед Богом.
З іншого боку, цей образ, його
історія розкривають перед
нами таїну милосердя Божого, заступництва Богоматері
перед кожним, хто розкаявся
у скоєних гріхах і прийшов до
Бога зі скрутою свого серця...
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Картина
Тіціана через
євангельський образ
Марії Магдалини
відображає
найвищу мить
каяття грішниці
перед Богом
які не знають істинного Бога, можуть
творити добро і тим
самим
догоджати
Богу.
Існує думка, що,
мовляв, кожна людина
сама може визначити
форми, способи, шляхи пізнання істини,
свого єднання з Богом. «Яка різниця як вірити? – кажуть
такі люди. – Головне, щоб Бог був у серці». Але то є глибоко
хибна, небезпечна для спасіння душі думка. Так, кожна людина від народження має право бути вільною, суверенною,
незалежною у вирішенні та захисті своїх ідей, переконань,
суджень, свого погляду на світ, сенс призначення людського
життя. Але істинний шлях до спасіння пролягає лише через
пізнання Христа в православному – і лише православному! –
віровченні. Все інше є відступом від Бога, спотворенням Його
спасенного вчення.
Апостол Павло каже: «Коли язичники, що не мають закону, з природи законне чинять, вони, не маючи закону, самі
собі закон: вони показують, що справа закону написана у них
в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то
звинувачують, то виправдовують одна одну» (Рим. 2, 14-15).
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З цього треба зробити висновок, що добро може робити
кожна людина, незалежно від того, вірує вона в Бога чи ні,
визнає вона Ісуса Христа Сином Божим, Спасителем світу, чи
не знає Його.
Люди керуються голосом совісті. На жаль, цей внутрішній
голос люди заглушують, і тому він стає слабким, а у багатьох
просто вмовкає.
Зародок гріха з’являється в людині разом з її народженням. Ця природна схильність до гріха спонукає людину робити зло. Але, з іншого боку, совість, яка притаманна
людській природі, відводить людину від гріха, підказує її
розуму, що цього робити не треба, що це є незаконним.

Чи здатні ми зробити милість іншій людині? Чи пройдемо повз?
Це цілком залежить лише від нашої совісті
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Поруч з нами
завжди є діти,
які потребують
нашої уваги,
допомоги,
співчуття,
милосердя
Благо людині,
якщо вона послухається голосу своєї совісті і
буде жити за її
вказівками. Але
часто буває, що
люди намагаються заглушити різними засобами голос совісті і, незважаючи на її
вимоги,
йдуть
не тим шляхом,
який вона вказує,
а тим, який більш
приємний
для
чуттєвих насолод, і, таким чином, люди відхиляються від
правильного шляху у житті.
Однак перший крок до гріха, перший злочин не проходить для людини безслідно. Совість повстає проти гріха, людина зазнає її докорів. Вона внутрішньо мучиться і страждає.
Тоді на допомогу гріху приходить лукаве мудрування. Воно
намагається применшити гріх в очах того, хто вчинив його,
вказує на різні обставини, що виправдовують його. Лукаве
мудрування наводить у приклад інших людей, які роблять
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ще гірше. І все це для того, щоб заспокоїти совість. І вона
з часом немовби впадає у забуття і заспокоюється, а точніше – поступово заглушується. При повторному гріху совість
хоча і обурюється, але не з такою силою. А з часом при
гріхах, що повторюються, вона зовсім замовкає, і людина
чинить зло без усяких докорів сумління. Горе таким людям!
Вони йдуть неправильним життєвим шляхом, який приведе
їх до загибелі, якщо вони не покаються. Церква закликає до
покаяння, щоб ми, через сповідь і причастя святих Таїнств
очищали свою совість від гріховного накипу і відновлювали
її голос.
Будемо ж берегти свою совість чистою. Бо якщо наша
совість буде чистою, то і життя наше буде благочестивим і
праведним.

3. Совість – центральний чинник
моральної самосвідомості людини

і

ван Огієнко писав: «Значення совісті загальнолюдське:
державне, особисте, родинне. На совісті світ стоїть».
У житті людини самосвідомість (свідомість себе) постає смисловим центром свідомості, адже за будь-яких
обставин людина виходить із власного внутрішнього світу у
своєму пізнанні і взаємодії з оточенням. Тому й усвідомлення
себе набуває для неї вирішального значення, оскільки
пізнання себе, «шлях до себе» є найважчим і найдовшим
сходженням у житті. Завжди настає той момент, коли людина змушена звернути свій погляд на себе, принаймні для
того, щоб скоригувати особисті цілі й ціннісні орієнтації,
власні способи освоєння буття, зробити свій відповідальний
вибір.
Моральна самосвідомість – це не лише осмислення певних проблем та обставин життя з точки зору моральних
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Справи милосердя
повинні робитися
щиросердно,
не чекаючи
нагороди
або похвали
у відповідь.
Інакше таке
«добро»
буде марним

цінностей, що їх визнає кожна окрема людина, це й її власна
самооцінка, спроба розібратися у правильності й обґрунтованості самих моральних засад, якими вона керується.
Моральна самосвідомість – специфічна форма моральної
свідомості, предметом якої виступає як вона сама, так і людина – її носій. Основними функціями моральної самосвідомості є осмислення, контролювання та критичний перегляд
моральних настанов людини.
Виділяються такі форми моральної свідомості, як честь
і гідність, з одного боку, совість і сором – з іншого. Кожна
людина осмислює своє життя і життя тих, хто її оточує,
передусім виходячи зі свого світогляду, становища у суспільстві. Особливої ваги міра духовного та морального розвитку
людини набуває тоді, коли вона намагається відшукати сенс
свого життя, зрозуміти, для чого, для кого їй жити. Обрана
свідомо мета життя, його сенс нерідко стають керівництвом
до дії, проте «не краще було б людям, якби здійснювалося
усе, чого вони жадають…» (Геракліт).
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Свідомо чи несвідомо людина знову й знову звертається до
вибору моральних цінностей. Ми завжди співвідносимо себе з
іншими людьми, маємо виконувати свій обов’язок, протистояти жорстокості, бути порядними і ввічливими, створювати
навколо себе атмосферу приязні – якщо, звичайно, прагнемо
бути людяними й жити у згоді з власною совістю.
Центральну, основоположну роль у всій системі моральної самосвідомості у зв’язку з цим відіграє совість: внутрішнє духовне осмислення людиною цілісності своєї життєвої
реалізації під кутом зору її принципової моральної оцінки.
Надзвичайно цікавим уявляється нам визначення совісті
(сумління), подане І. Огієнком – митрополитом Іларіоном –
у ІV томі його «Етимолого-семантичного словника україн
ської мови»: «Совість, або сумління, це око Боже в людині,

Благодійний обід у сирітському будинку
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воно усе бачить, все чує, все знає. Воно непомітний свідок
у людині, чи то осуджує, чи то виправдовує діло людини…»
Як категорія етики, «совість» виражає нерозривний
зв’язок моралі й людської особистості, характеризує здатність
здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе моральні обов’язки і вимагати від себе їх виконання, оцінювати свої вчинки. Будучи формою осягнення
особистістю моральних вимог суспільства й людства, совість
безпосередньо переживається як обов’язок і відповідальність
людини перед собою. Керуючись совістю, людина бере на
себе відповідальність за свої уявлення про добро і зло, за ті
критерії, послуговуючись якими, вона здійснює моральний
вибір і відповідні вчинки. Тому совість часто називають моральним компасом особистості.

4. Функції совісті

г

оловним джерелом саморозвитку людини як особистості є боротьба протилежностей у її внутрішньому,
духовному світі. В її свідомості представлене минуле
(власний життєвий досвід) і майбутнє (ідеал). Ці чинники впливають на кожну мить буття людини. Здійснюючи
вибір, зокрема й моральний, вона орієнтується або на минуле (відповідні цінності і звички), або на майбутнє (на
ідеал, уявлення про який ґрунтується на вічних, абсолютних вселюдських цінностях). Совість є представником
ідеалу.
За австрійським психоаналітиком Зігмундом Фрейдом
(1856–1939), вона становить собою «ідеальне Я», яке протистоїть «реальному Я». Муки совісті свідчать про поразку
ідеалу, а спокійна совість і відповідне моральне вдоволення –
про перемогу ідеалу. Кожна така перемога позитивно впливає
на життєвий досвід людини, який виявляється в актах вибору та вчинках.
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Чимало видатних людей України беруть активну участь
у благодійних справах. На світлині: до Міжнародного дня інвалідів
благодійна організація «Фонд братів Кличків» провела акцію
«Повір у себе» для дітей з вадами опорно-рухового апарату.
Фото Ірини Корзюк (http://www.vvnews.info)
Совість вважають і своєрідним суддею в людині, який
часто знає те, що недоступне громадській думці, насамперед
протиріччя між помислами, намірами, переконаннями людини та її безпосередньою реальною діяльністю. Поширена
думка, що совість є абсолютом, який існує незалежно від
світогляду, віри. Людство зазнало б непоправної біди, якби
совість руйнувалася разом з вірою, а людина підміняла голос власної совісті чужим голосом.
Совість виконує запобіжну та ретроспективну (пов’язану
з оглядом минулих подій) функції. Ретроспективна функція
полягає в тому, що муки совісті спрямовані на моральний вибір
і відповідний вчинок, які вже відбулися. Найінтенсивніше й
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найвиразніше совість виявляє себе в негативних переживаннях особистості – душевному дискомфорті, неспокої, тривозі,
докорах сумління. Подібно до ериній (богинь помсти грецької
міфології) або фурій (аналогічних богинь римської міфології),
які переслідували злочинця, позбавляючи його розуму,
совість нещадно переслідує людину, яка ігнорує моральний
обов’язок. З огляду на це англійський економіст Адам Сміт
(1723–1790) називав докори совісті найжахливішим почуттям
у серці людини.
Якщо людина здійснює високоморальний вибір та
відповідний вчинок, то совість залишається вдоволеною, що
є неодмінною умовою душевного комфорту особистості й стимулом майбутнього високоморального буття.
Виконуючи запобіжну функцію, совість наполягає на
дотриманні моральних заборон, змушує людину уникати
певних дій, якими б принадними і навіть раціональними
вони не здавалися. Вона сигналізує про загрозу зла, що часто чатує на людину під час морального вибору і вчинків, які
заплановано здійснити чи відмовитися від них. Голос совісті
спонукає людину утриматись від кроку, який би призвів до
сорому, жалкування,
каяття.
При
виконанні
запобіжної
функції
совість виявляється
..
не так виразно. Ії
голос зливається з
іншими
позитивними душевними силами
особистості.
Про спокуси, які загрожують
людині,
попереджає не тільки
совість, а й почуття добра, морального
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обов’язку, відповідальності, часто й розум. При виконанні ж
ретроспективної функції, в ситуації моральної поразки
особистості, голос совісті заглушить усі інші (добрі й лихі)
голоси.
Совість перебуває у зв’язку зі страхом, соромом, виною, каяттям та ін. Страх є етапом тривоги, неспокою,
спричине-ним загрозою втрати честі; сором – переживанням невідповідності своєї поведінки моральним вимогам
перед людьми; вина – переживанням цієї невідповідності
перед внутрішнім «Я» або перед Богом; каяття є одним із
найефективніших механізмів морального самовдосконалення особистості, що виявляється як почуття жалю з приводу скоєних проступків. Супроводжується воно твердим
рішенням не повторювати негідних учинків і виправити їх
наслідки або покарати себе, відновивши у такий спосіб порушений цими проступками баланс справедливостей.

Запитання
для повторення:
1. Яку людину можна назвати совісною?
2. Коли в людині може пробудитись внутрішній
голос?
3. Як заповіді Божі впливають на вибір людини між
добром і злом?
4. Чому природа совісті є дуалістичною?
5. Як можна очистити свою совість?
6. З якими рисами людини тісно пов’язана совість?
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§ 19. Підсумково-узагальнююче
заняття по темі:
«Православна етика»
1. Чому православна етика є невід’ємним компонентом
духовної культури суспільства?
2. На чому ґрунтуються основні засади православної
етики?
3. Порівняйте духовні цінності особистості, які
притаманні сучасній людині, із духовними цінностями людини майбутнього.
4. Яким чином трансформуються духовні цінності
особистості?
5. Назвіть складові чинники безпеки сучасного
суспільства.
6. У чому полягають моральні цінності суспільства?
7. Охарактеризуйте канонічні постулати «Нагорної
проповіді» Ісуса Христа.
8. Визначте систему релігійних цінностей православного
християнина.
9. Поясніть, чому чесноти лежать в основі життя православних християн.
10. Поясніть, чому гріх є злом?
11. Охарактеризуйте головні смертні гріхи. Чим вони
відрізняються від несмертних гріхів?
12. Якими діяннями можна вберегтися від гріха?
13. Доведіть, що совість є внутрішнім сторожем людини.

Розділ ІІІ.

Духовно-моральне
становлення людини
§ 20-21. Людина і світ.
Філософське та релігійне
тлумачення людини
та її місця в світі
1. Філософське розуміння людини в світі

з

нання про світ – складова частина вчення про людину.
Тільки через пізнання світу, його сутності, структурних рівнів організації, законів розвитку та існування
людина може пізнати саму себе, свою природу і сутність, зв’язок з іншими людьми.
Людина – це «гомо сапієнс» – «людина розумна». Та хіба
це мав на думці Шевченко, заклинаючи: «...будьте люди, бо
лихо вам буде».
Нелюдами називають у народі тих, хто чинить беззаконня, саме глум і ґвалт, плюндрує тіло й душу, переступаючи
всі закони людські й Божі. Скрізь, де чиниться насильство,
є ´рунт для нелюдства – нівечення та самонівечення людини.
Нелюдство – це зведення людини нанівець, вчинене самою
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людиною. Щось суттєво людське нищиться, залишається
тільки зовнішня подоба людяності. Але й цієї «знелюдненої
людяності» для нас виявляється достатньо, щоб поширити
на її носія головні ознаки людяності, принаймні, визнати
за ним зобов’язаність нести відповідальність за свої вчинки,
а отже, й право на захист від самочинної розправи й на законне покарання.
Отже, людяність стверджує себе тим, що відмежовується
від нелюдства. Але здійснити це відмежовування вона може
лише тим, що не опускається до рівня нелюдства, а включає
його в своє морально-правове поле, тобто певним чином визнає його за «своє». Поняття «світ» має конкретно-історичний
зміст, який визначається станом культури, науки, техніки,
матеріального виробництва, суспільних відносин, природи. Разом з тим і сама людина своїм розвитком зобов’язана
світові.
Опосередкування життєдіяльності людей процесом
матеріального виробництва та системою суспільних відносин зумовило становлення суспільства, в якому життя людей стало можливим тільки у формі колективної
діяльності.
У процесі розвитку людини змінюється уявлення про
світ, яке наповнюється конкретно-історичним та чуттєвосприйнятним змістом. Тому світ – це єдність природної та
суспільної дійсності, зумовленої практичною діяльністю.
А категорія «світ» визначає не тільки природні, об’єктивноматеріальні властивості, а передусім особливості людського
практично-діяльного ставлення до себе і до умов свого існування.
Людину необхідно уявляти не просто у світі, а в світі
історії природи та суспільства, в системі суспільних відносин, які значною мірою визначають характер її ставлення до
природи.
Зрозуміло, що світ – це цілісна система, яка розвивається
в єдності природи і суспільства. Така єдність суперечлива,
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про що свідчить історія їхньої взаємодії. Людина в процесі
активної цілеспрямованої діяльності перетворює природу на
світ свого буття, який, з одного боку, забезпечує її існування
і життєдіяльність, а з іншого – руйнує природу і створює
загрозу власному існуванню. Поняття «світ» як світоглядна
категорія формувалось ще в дофілософський період розвитку
людства. Його виникнення і розвиток пов’язані з практичним виділенням людини з природи. Якщо зникне людина,
зникне і світ як світ буття людини, але це не означає, що
зникне природа і зміни, які відбулися у ній за допомогою
людини. Природа втратить свою якісну визначеність як світ
людського буття.
Зміст і кордони світу не є чимось незмінним. З оволодінням
природою, ускладненням суспільних відносин і зв’язків зміст
поняття про світ поглиблюється, збагачується, а його межі
розширюються. До сфери практичної діяльності людина
включає не тільки предмети безпосередньо близької природи, а й поглиблює знання про Всесвіт. Так, вона виходить у
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космос, проникає
у глибини мікрота мегасвіту. Але
центральну частину
поняття
про світ становить
система
соціальних зв’язків і відносин,
у яких людина
здійснює
свою
життєдіяльність.
Крім того, до
змісту людського світу належить її духовне життя, продукти духовної
життєдіяльності.

Таким чином, світ – це визначене буття, універсальна предметність, в якій людина самовизначається як суб’єкт діяльності, котрий створює власний світ – світ людського буття.
Категорія «світ» разом з іншими категоріями філософії утворює смислове ядро світогляду в усіх його історичних типах. Вона увібрала в себе уявлення про граничні для
людини основи дійсності. Світ у філософсько-світоглядному
розумінні визначає межі абсолютності явищ. Категоріальна
визначеність світу полягає насамперед у його фундаментальних властивостях: цілісності, саморозвитку, конкретній всезагальності.
Наявність людського світу позначається передусім на типології світу, який поділяється на: матеріальний, духовний,
об’єктивно-реальний, суб’єктивно-ідеальний.
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2. Творення людини за образом
і подобою Божою

п

равдива наука ніколи не суперечила релігії, а релігія –
науці. Суперечності, як правило, виникають через
необізнаність.
У Священному Писанні Церкви затверджується
особистісне існування Бога, а також створення людини за
образом Божим. Цей первинний зв’язок між Богом і людиною відображений на перших сторінках Старого Завіту в
символічному оповіданні.
У першій книзі Біблії «Буття» про створення людини читаємо: «І сказав Бог: «І Бог на Свій образ людину створив,
на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив
їх». У чому ж образ Божий у людині? Чи йдеться тут про
тіло? А як же відзнаки статі?
Бог є Дух. І образ Божий у людині не тілесний, а духовний!
Бог триєдиний: Отець, Син, Дух Святий – і людина за образом
Божим є триєдиною. Це дух, який має душу (розум та волю)
і живе в тілі. І поки людина є в світі фізичному, то й тіло
має фізичне. А коли помирає – переходить в іншу, духовну
фазу існування, – воскресає у світі невидимому в тілі духовному, яке, за словом святителя Феофана, є тонкою оболонкою душі. Святий Макарій Великий у своїх Настановах
зазначає: «Як небо й землю створив Бог для життя людини,
так тіло й душу людські створив він на помешкання собі,
щоб вселятися й упокоюватися в тілі її ніби в домі своїм,
маючи за прекрасну наречену кохану душу, сотворену на образ його». Саме душа, а не тіло людини, створена за образом
Божим. Тіло – це лише оселя душі (церковнослов’янською –
«храмина»).
Як же творив Бог людину? У Писанні сказано: «І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її – і стала людина живою душею».
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Прихильники буквалістичного тлумачення Святого Письма
уявляють собі, що мало не в ночвах замісив Господь глину і
руками зліпив її, а потім вдихнув життя... Як же насправді
відбувався цей величний процес творення людини – першої
цивілізації людей, зображених у Біблії під образами Адама
і Єви? Безумовно, згідно з Божественним порядком, законом
Божого розвитку. Закони природи, у тому числі й закон розвитку всього сущого від простого до складного, закон еволюції
– ніщо інше, як частина закону Божого, який полягає у
постійному вдосконаленні творіння – людини розумної;
і аж до найвищої її форми – світу невидимого, ангельського,
творіння обожненого... «І сказав Бог: «Нехай вода вироїть
дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під

Адам і Єва у земному раю
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небесною твердю». І створив Бог риби великі і всяку душу
живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І поблагословив їх Бог, кажучи:
«Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а
птаство нехай розмножується на землі!» І був вечір, і був ранок. І сказав Бог: «Нехай видасть земля живу душу за родом
її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її». І сталося
так...» (Бут. 1, 24-25). «Земля» тут – природа. І тіло людське
Бог творив саме таким чином, із «пороху земного», шляхом
еволюції, у повній відповідності з законом своїм – законом
світобудови. А «дух життя», що його вдихнув він у людину –
це Дух Святий, Дух правди. І це «вдихання» є моментом народження згори.
Адже якби Господь Бог не вдихнув в обличчя Адама дихання життя, «вінець творіння» не відрізнявся б від усіх
інших істот. Спостерігаючи за розвитком багатоклітинних
організмів із заплідненого яйця, можна побачити багато
спільного. Найбільшу схожість між зародками бачимо у хребетних тварин і людини. Неважко помітити, що в ембріонів
риб, птахів, земноводних, приматів і людини на певній стадії
розвитку є зяброві щілини. Для всіх зародків характерні
довгі хвости, схожі на хвіст плазунів, які потім зникають
у зародку людини та деяких інших ссавців (хоча куприк
як рудимент хвоста залишається й після народження). На
пізнішій стадії велика схожість зберігається тільки між зародками ссавців, особливо мавпи і людини. На п’ятому місяці розвитку тіло плоду людини вкрите пушковим волоссям, яке потім зникає... І хіба заважає немовляті називатися людиною, створеною за образом Божим, те, що в процесі
ембріонального розвитку воно пройшло тваринні стадії? Чи
кажемо ми, що дитина походить від риби через те, що певний
час в утробі мала зябра? Ні. А тепер дещо змінимо запитання: то чи заважає людині називатися Людиною, створеною
за образом Божим, те, що протягом свого розвитку в утробі
матері-природи вона пройшла стадії розвитку від клітини
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Прабатьки
людства
Адам і Єва.
Картина
Доменікіно
(1623–1625 рр.)
до людини розумної?
Так від Бога людина чи
від мавпи? Від
Бога! Людина
створена Богом. А еволюція – лише
спосіб
цього
творення. Ось
тільки б не
забувати нам
керуватися законом Божої
любові,
щоб
мати
право
сміливо проголошувати: я – людина, що її створив Господь на образ
свій...
Риси образу Божого деякі отці й учителі Церкви бачили в
розумно-духовній природі людини як «істоти розумної». «Ми
створені за образом Творця, маємо розум і слово, які становлять досконалість нашої природи», – пише святитель Василь
Великий. Чи є тіло людини образом Божим? Святий Василь
Великий вважає, що немає. Бог є Дух, і образ Божий повинен бути духовний. Бог створив людину абсолютно вільною:
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по Своїй любові Він не
хоче примушувати її ні
до добра, ні до
зла. У свою
чергу Він чекає від людини не просто сліпої покори, але відповідної любові. Тільки
будучи вільною, людина
може вподібнитися Богові
через любов
до Нього.
Деякі отці
Церкви відрізняють «образ» від «подоби»,
відзначаючи,
що
образ – це
те, що споконвічно вкладено Творцем у людину, а подоба –
те, чого треба досягти в результаті доброчесного життя:
«вислів «за образом» означає розумне й обдароване вільною
волею, а вислів «за подобою» означає уподібнення через
чесноту, наскільки це можливо» (Іоанн Дамаскін). Усі свої
здатності людина повинна реалізувати в «обробленні» світу,
у творчості, у чесноті, у любові, щоб через це вподібнитися
Богові, тому що «межа доброчесного життя є уподібнення
Богові», як говорить Святитель Григорій.
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3. Призначення людини

б

ог створив нас, людей, за образом і подобою Своєю, дав
нам розум, волю і безсмертну душу для того, щоб, знаючи Бога й уподібнюючись Йому, ми ставали все кращими й добрішими, все більше вдосконалювалися й
успадкували вічне блаженне життя з Богом. Тому існування
людини на землі має глибокий сенс, велике призначення і
високу мету.
У Божій світобудові немає і не може бути чогось безглуздого. І якщо людина живе без віри у Бога, не за заповідями
Божими, не для майбутнього вічного життя, то й існування
такої людини на землі втрачає сенс. Людям, які живуть без
Бога, життя здається незрозумілим і випадковим, а самі такі
люди часто бувають гірші за звірів.
Кожній людині, щоб виконати своє призначення на
землі й здобути вічне спасіння, необхідно: по-перше,
пізнати істинного Бога і
правильно вірувати у Нього, тобто мати істинну віру,
і, по-друге, жити за цією
вірою, тобто любити Бога і
людей і чинити добрі справи. Апостол Павло каже, що
«без віри догодити Богові
неможливо» (Євр. 11, 6), а
апостол Яків додає: «віра,
коли немає діл, сама по собі
мертва» (Як. 2, 17).
Істинне вчення про те,
як слід правильно вірувати
у Бога і як жити людям,
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міститься у православній християнській вірі, бо вона
ґрунтується на Божественному Одкровенні. Божественним
одкровенням називається усе те, що Сам Бог відкрив людям
про Себе і про правильну істинну віру в Нього. Своє Одкровення Бог сповіщає людям двома способами: природним і
надприродним.

4. Ціль і шлях людського життя

п

очинаючи із глибини віків, кожна людина намагається
визначити суть свого існування в світі. У своїх роздумах вона, аналізуючи безперервну течію свого проживання в світі, неодмінно доходить думки, що її осмислене життя має бути реалізованим прагненням до конкретної
мети. Буття людини в світі не є чимось заздалегідь визначеним і виправданим. Кожна людина надає йому «свого»
змісту, згідно з поняттям категорії «свободи», за принципом
якої створено саму людину.
Вплив світу починається значно раніше, ніж починає свідомо впливати на світ людина, і тому сприймається набагато
болючіше. Перше, з чим стикається людина у пошуках сенсу
свого буття, – це жорстоке розчарування у всій оточуючій
нас дійсності.
З того часу, коли людина почала роздумувати про своє
життя, життя беззмістовне завжди уявлялось їй у вигляді
замкненого кола. Це прагнення, яке не досягає мети, фатально повертається до своєї вихідної точки і без кінця
повторюється у вічності. Це закладено у відвічну Біблійну
формулу: «ти є земля і в землю відійдеш».
Щоби зрозуміти життя, людина повинна мати точку опори, яка знаходиться в усвідомленні і причетності до вічного
сенсу буття людства – до Бога. Цю причетність до Бога,
приєднання до нього з давніх часів називали святістю. Саме
в ній і знаходимо ціль людського життя. Шлях до святості
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є єдиним шляхом,
який заповнює вакуум
людського
відчуття даремності
і
беззмістовності
існування.
Постулат
зага л ь нор е л і г і й ної
свідомості про необхідність духовної
єдності людини з
Богом для досягнення вічного життя залишається непорушним. Ця ідея
наскрізно проходить
через усі релігії світу
у міфах, сказаннях, підкреслюючи
в них безумовну
значимість і первинність духовного
початку в житті людини. Бог, лише частково відкривши Себе в Старому Завіті,
з’явився в гранично
доступній
людині
повноті в Своєму
Синові, і можливість
єднання з Ним стала особливо виразною і відчутною
завдяки створеній
Ним Церкві.
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Церква – це єдність у Дусі Святому всіх розумних створінь,
що підпорядковуються волі Божій і в такий спосіб входять у
Боголюдський Організм Христа – Тіло Його (Еф. 1, 23). Тому
Церква є сім’я святих. Причетність до церкви обумовлена не
простим фактом прийняття віруючим хрещення, євхаристії
й інших таїнств, але й особливою причетністю Духу Святому, коли віруючий духовно народжується в таїнстві хрещення, одержуючи сім’я Нового Адама і тим самим стаючи членом Його Тіла – Церкви. Але хрещенням людина не
перетворюється «автоматично» зі «старої людини» (Еф. 4, 22)
у «нову» (Еф. 4, 24). Чоловік, очищаючись від усіх гріхів
своїх і уподібнюючись тим первозданному Адаму, зберігає
пристрасність, тлінність і смертність, успадковані ним від
грішних прабатьків, у ньому залишається схильність до гріха.
Тому та святість, до якої людина покликана таїнством хрещення, ще не досягається. Цим таїнством покладається лише
її початок, а не здійснення, людині дається лише насіння, але
не саме древо, що приносить плоди Духа Святого.
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5. Правильне духовне життя людини.
Християнська аскетика

п

равильним духовне життя є тоді, коли віруючий
спрямовує всі свої думки, помисли і прагнення до Бога,
коли він веде постійно боротьбу зі своїм гріховним
началом і коли готує свою душу до особливого освячення Духом Святим через святе причастя, через Таїнства
Господні. Тому що насіння хрещення, потрапляючи на добру землю, дає сходи і приносить відповідний плід, воно
перетворює плотську людину в духовну (1 Кор. 3, 1–3), у
«нове тісто» (1 Кор. 5, 7). Але це не відбувається само собою,
необхідно християнину, який одержав талант виправдання
даром через Таїнство хрещення, погубити його в землі свого
серця, або помножити – це один з найважливіших принципів
православного розуміння духовного життя, християнської
досконалості, святості. Про це ж говорив в одній з бесід і
преподобний Серафим Саровський: «Ціль життя християнського складається в стяжанні Духа Божого, і це ціль життя
всякого християнина, що живе духовно».
Прагнути до цього духовного вдосконалення, працювати
над собою, пробуджувати в своїй душі те свіже й чисте, що
дароване Господом, через призму самого початку існування
Церкви і в усі наступні часи святими нею переважно іменуються християни, що відрізняються особливою духовною
чистотою християнського життя, подвигом молитви і любові,
мучеництвом за Христа. «Царство Небесне силою береться, і
ті, хто докладає зусилля, отримує його» (Мф. 11, 12).
Хоча апостол Павло у своїх посланнях неодноразово
називає сучасних йому християн святими, але серед них були
і люди, далекі від святості. Слід зазначити, що апостол таким чином позначає відокремленість християн із усього людства. За думкою апостола Павла, святість – це сторонність
стосовно світу гріха та його заперечення.
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Образ києво-Печерських святих
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Святі – це, насамперед, інші, преподобний Макарій
Єгипетський говорить: «У християн – свій світ, свій спосіб
життя, і розум, і слово, і діяльність свої. Такі ж і спосіб життя, і розум, і слово, і діяльність у людей світу цього. Інше
християни, інше – світські. Між тими й іншими відстань
велика», люди, відмінні від живучих по стихіях світу цього,
а не по Христу (Кол. 2, 8). Інші тому, що вони борють і за
допомогою Божою перемагають «похіть плоті, похіть очей і
гордість життєву» (1 Ін. 2, 16), усе те, що поневолює людей
світу цього.

Святі мають різні назви: пророки, апостоли, мученики,
святителі, преподобні, безсрібники, блаженні і праведні.
Пророки – це ті святі Божі, які за натхненням Святого Духа передбачили майбутнє і, переважно, про Спасителя;
вони жили до пришестя Спасителя на землю.
Апостоли – це найближчі учні Ісуса Христа, яких Він
під час Свого земного життя послав на проповідь; а після
зішестя на них Святого Духа
.. вони проповідували по всіх
країнах християнську віру. Іх спочатку було дванадцять –
а потім ще сімдесят.
Двоє з апостолів, Петро і Павло, називаються первоверховними, оскільки вони більше за інших потрудились у
проповіді Христової віри.
Чотири апостоли: Матфей, Марк, Лука та Іоанн Богослов,
які написали Євангеліє, називаються євангелістами.
Святі, які, подібно до апостолів, поширювали віру Христову в різних місцях, називаються рівноапостольними;
як, наприклад, Марія Магдалина, першомучениця Фекла
(Текля), благовірні царі Костянтин та Єлена, благовірний
київський князь Володимир та інші.
Мученики – ті християни, які за віру в Ісуса Христа
прийняли жорстокі муки і навіть смерть. Якщо ж після за-
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Образ усіх святих

189

Благовіст
У житті православного
християнина в усі часи є місце
для мучеництва.
Священик Петро Сухоносов
прийняв мученицьку смерть
за віру православну 1999 року
в одній з «гарячих точок»
Північного Кавказу

знаних ними тортур вони помирали мирно, то їх називали
сповідниками.
Священики, які зазнали
мук за Христа, називаються
священномучениками.
Святителі Василій Великий, Григорій Богослов та
Іоанн Золотоуст називаються
вселенськими вчителями, тобто вчителями християнської
Церкви.
Преподобні – праведні люди, які відійшли від світського життя і догодили Богу, не вступаючи в шлюб, перебуваючи в пості і молитві, живучи в пустелях та монастирях;
наприклад, Сергій Радонезький, Серафим Саровський, преподобна Анастасія та інші. Преподобні, які перетерпіли муки
заради Христа, називаються преподобномучениками.
Безсрібники служили ближнім безкорисливо, тобто
без ніякої плати зціляли хвороби, як тілесні, так і душевні;
наприклад, Косьма і Даміан, великомученик і цілитель Пантелеймон та інші.
Праведники і Блаженні проводили праведне життя, живучи подібно до нас у світі, будучи сімейними людьми;
наприклад, святі Іоаким і Анна.
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Преподобна Єлисавета –
покровителька землі
Кіровоградської
Перші праведники на
землі,
родоначальники
людського роду називаються праотцями; наприклад, Адам, Ной, Авраам
та інші.
Своїм життям святі показали, до якої висоти
богоподібності здатна людина, і чим є ця богоподібність.
Вона – та духовна краса,
що є відображенням невимовного Бога. Ця краса,
дана і задана людині при
творінні, розкривається однак лише у правильному
житті. З точки зору Церкви таке правильне життя
називається аскетикою.
Аскетика, будучи наукою про правильне людське життя, має, як і будь-яка інша
наука, свої вихідні принципи, свої критерії і свою мету.
Мета може бути виражена різними словами: святість, обожнення, порятунок, богоподібність, Царство Боже або духовна
краса. Але важливо інше – досягнення цієї мети припускає
цілком визначений шлях духовного розвитку християнина,
визначену послідовність, поступовість, припускає наявність
особливих законів, схованих від поглядів інших. На цю
послідовність і поступовість указують євангельські «Блаженства» (Мф. 5, 3–12).
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6. Закони аскетики
православного життя

с

еред законів аскетики смиренність є першим з них.
На смиренності ґрунтується весь дім християнської
досконалості, без неї неможливі ні правильне духовне життя, ні стяжання будь-яких дарів Духа Святого.
Смиренність – це чеснота, яка характеризує людину, яка вміє
належним чином себе оцінити, але позбавлена гордовитості;
покірна, лагідна, для якої Господня воля важливіша за
людську. Смиренність – це стан душі, що виникає із бачення
своєї гріховності і нездатності звільнитися від тиску пристрастей самотужки, без допомоги Божої. Святий Ігнатій писав:
«…ясна свідомість і відчуття своєї гріховності, що даруються
Божественною благодаттю, передують усім іншим благодатним дарам».
Смиренність виникає в людини за умови спонукання себе
до виконання заповідей Євангелія і покаяння, виключає
можливість нового гордовитого мріяння стати «як Бог» (Бут.
3, 5) і нового падіння. Справжнє відродження християнина і
починається лише тоді, коли він у боротьбі з гріхом побачить
усю глибину ущербності чи недосконалості, пошкодження
своєї природи, принципову нездатність без Бога зцілитися від
пристрастей і досягти святості. Таке самопізнання відкриває
людині Того, Хто хоче і може врятувати її зі стану погибелі,
відкриває Христа. Саме завдяки цьому всіма святими
надається настільки виняткове значення смиренності. Якщо
духовне життя людини будується на чесноті смиренності, то
увінчується вона тією з чеснот, яка вища від усіх і якою
іменується Сам Бог – Любов’ю. (1 Ін. 4, 6).
Є визначений стан любові, про яку говорять аскетичні
традиції Заходу і Сходу – це щиросердечна любов. Вона
виникає, коли метою подвигу ставиться розвиток у собі почуття
любові. Досягається вона, головним чином, шляхом постійної
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концентрації уваги
на стражданнях Христа і Богоматері, уявленням собі різних
епізодів їхнього життя, уявною участю в
них,.. мріянням і уявою Іх любові до себе
і своєї любові до Них.
Святий Ісак Сирин, звертаючись до
одного зі своїх молодших сподвижників,
пише: «Немає способу збудитися в
душі Божественній
любові... якщо вона
не перемогла пристрастей». «Передчасне прагнення до розвитку в собі почуття
любові до Бога вже
є
самообдурення...
Потрібно
досягти
досконалості у всіх
чеснотах, щоб вступити у досконалість
усіх
досконалостей, у злиття їх,
у любов». Природа
щирої християнської
любові, відповідно до
Священного Писання
є дар Духа Святого, а
не результат власної
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нервово-психічної напруги. Апостол Павло писав: «Любов
Божа вилилася в серця наші Духом Святим, даним нам»
(Рим. 5, 5). Тобто це любов – духовна, вона – сукупність
досконалості (Кол. 3, 14) і, за висловом преподобного Ісака
Сирина, є «обитель духовного й оселяється в чистоті душі».
Досягнення цієї любові неможливе без попереднього досягнення інших чеснот і в першу чергу смиренності, що є
основою всіх чеснот. Господня любов прийде сама собою,
якщо місце в серці буде чисте і не осквернене. Святий Тихон
Воронезький пише: «Якщо вища з чеснот любов, то вона
довготерпить, не заздрить, не звеличується, не дратується,
ніколи не відпадає, то це тому, що її підтримує і в її основі
лежить смиренність. Таким чином, любов святих – це не
звичайне земне почуття, не результат цілеспрямованих зусиль, але є дарунок Духа Святого і як такий переживається,
і виявляється зовсім інакше, ніж найбільш самі піднесені
земні почуття».
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Священне Писання й твори святих отців постійно говорять про ті, особливі за своєю силою і за своїм характером, стани радості, блаженства або щастя, які неможливо порівнювати ні з якими звичайними переживаннями.
Вони поступово відкриваються у християнина, що веде правильне духовне життя. Найчастіше ці стани передаються
словами: любов і радість, оскільки вищих, ніж ці, понять
немає в людській мові. Господь говорить апостолам: «...усе
це сказав Я вам, так радість Моя у вас буде і радість ваша
буде досконала» (Ін. 15, 11); «Донині ви нічого не просили
в ім’я Моє; просіть і одержите, щоб радість ваша була досконала» (Ін. 16, 24)». І учні дійсно наповнювалися радості
і Духа Святого (Дії, 13, 52). Іоанн Богослов звертається до
своїх духовних дітей: «Дивіться, яку любов дав нам Отець,
щоб нам називатися і бути дітьми Божими.... Улюблені! ми
тепер діти Божі; але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо
тільки, що, коли відкриється, будемо подібні Йому» (1 Ін.
3, 1-2).
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Для православного християнина, який щиро кається і
примушує себе до життя за Євангелієм, завжди має особливе
світло душі та духовну радість. У тому і складається одна з
унікальних особливостей правильного християнського життя: чим більше відкривається людині глибина її падіння,
її гріховність і духовна безпорадність, тим сильнішою
виявляється їй близькість Бога, що очищає, дає світло душі,
радість і духовну розраду.

Запитання
для повторення:
1.

Якими способами людяність відмежовує себе від
«нелюдства»?

2.

Доведіть, що світ – це єдність природної та суспільної дійсності.

3.

Поясніть, чому людина, створена за образом та
подобою Божою, є триєдиною.

4.

Яку можна дати характеристику людині, яка
живе не за заповідями Божими?

5.

Що є Божественним Одкровенням для розуміння
людини?

6.

Охарактеризуйте святість як ціль людського
життя.

7.

Поясніть,
тики?

у

чому

полягає

сутність

аске-
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§ 22-23. Сутність Таїнств сповіді,
покаяння, причастя
1. Життя в Таїнствах Церкви

п

ід Таїнствами православні християни розуміють
священнодійства, в яких відбувається зустріч Бога з
людиною та здійснюється єднання з Ним. У Таїнствах
благодать Божа сходить на людей і освячує і душу,

і тіло.
Слово «таїнство» походить від грецького слово mysterіon
(таїнство, таємниця) – що означає «покривати, ховати». Таїнства Церкви – це священнодії, в яких під обрядами невидимо
діє благодать Божа, тобто спасительна дія Святого Духа. У це
слово святі отці вкладали багатий смисл: «Таїнством» називали втілення Христа Спасителя, Його народження, смерть,
Воскресіння й інші події Його життя, саму християнську
віру, навчання, догмати, богослужіння, молитву, церковні
свята, священні символи та інше.
Першими визначеними в православній Церкві були
лише два Таїнства – хрещення і причастя. В наш час у
православній Церкві прийнято вважати Таїнствами хрещення, євхаристію, миропомазання, покаяння, священство,
шлюб і елеєосвячення; всі інші священнодійства відносять
до числа обрядів.
У кожному Таїнстві є видима сторона, що включає в себе
слова і дії учасників, «речовина» Таїнства (вода у хрещенні,
хліб і вино в євхаристії), а є й невидима сторона – духовне
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Святі Таїнства за молитвами Церкви здійснює Сам Бог
перетворення і відродження людини. Власне «Таїнством» і
є ця невидима частина, що залишається за межами зору і
слуху, вище розуму, поза почуттєвим сприйняттям.
Таїнства здійснює Сам Бог. Перед початком літургії диякон говорить священику: «Час сотворити Господу», тобто настав час, настала година, коли діяти буде сам Бог, а священик і диякон – лише Його знаряддя. І в момент перекладання Святих Дарунків священик не діє сам, а тільки молиться,
закликаючи Бога Отця.
Здійснюючи Таїнство хрещення, священик вимовляє
«Хреститься раб Божий...», підкреслюючи, що не він сам,
а Бог робить Таїнство. Але в Таїнстві перетворюється і воскрешає разом з душею і тіло. Людина входить у божественну
таємницю, вона занурюється в Бога і душею, і тілом, тому що
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Так православний
священик здійснює
Таїнство хрещення
тіло теж призначене
до порятунку й обожнення. У цьому зміст
занурення у воду (у
водохрещенні),
помазання
миром,
вкушання хліба (в
євхаристії).
Людина
причащається
під виглядом хліба і
вина Тілом і Кров’ю самого Христа. Ми прилучаємося до
Божественного єства через воду, насичену Богом, через хліб

У Святому хрещенні людина народжується для життя вічного
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і вино, напоєні Ним. Євангеліст Іоанн підтверджує: «Сказав
же їм Ісус: «Я – хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто їсть
цей хліб, житиме повік, а хліб, що я дам, це – тіло моє, що
я дам за життя світу». Змагалися тоді учні між собою, говорячи: «Як може він дати нам тіло їсти?» Сказав же їм Ісус:
«Істинно, істинно кажу вам: «Як не їсте тіла Сина чоловічого
і не п’єте Його крови, не маєте життя в собі... Тіло моє –
справді їжа, а кров моя справді напій. Хто їсть тіло моє і п’є
кров мою, в мені буває, і я в ньому...» (Іоанн. 6, 51–56).
У хрещенні, якщо до нього приходить людина у свідомому віці, їй, окрім
первородного, прощаються всі гріхи, скоєні
до цього Таїнства.
Перед хрещенням людина свідчить про
своє покаяння та бажання змінити життя, жити за заповідями Божими. Осмислене хрещення є
запорукою
нашого
спасіння. Але, на жаль,
через порочність і недосконалість,
ушкодженість своєї природи людина більш

Священство
теж є Таїнство,
бо Сам Христос поклав
Свої руки на перших
пастирів-апостолів
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Хрещення
Господа нашого
Ісуса Христа
у водах Йордану
(ікона)
схильна до гріха, ніж до доброчесності. І
після хрещення
вона не припиняє
грішити. Для того щоб той, хто
усвідомлює свою
недосконалість,
мав змогу позбутися прогрішень
та одержати Божу допомогу в їх
подоланні, Сам
Господь встановив Таїнство покаяння. У ньому
так само, як і у хрещенні, віруюча людина після осмислення,
сповідування гріхів та свідченням перед Богом свого бажання змінитися на краще, стає очищеною й отримує необхідні
духовні сили на шляху до спасіння. Тому ми й називаємо
Таїнство покаяння другим хрещенням.
Приступаючи до Таїнств покаяння та причастя, людина
спочатку поститься протягом кількох днів і відвідує церковні
служби, згадуючи свої гріхи, сумує і молить Господа про милування її. Потім вона приходить до священика і кається
в гріхах. Священик, читаючи відпускну молитву, прощає
гріхи від імені Ісуса Христа.
Священство є Таїнство, в якому єпископ, пресвітер або
диякон через архієрейське рукопокладення отримують
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благодать Святого Духа для священного служіння Церкві
христовій. Таїнство священства відбувається у алтарі біля
престолу. Посвячення в диякони відбувається на літургії
після освячення дарів, чим показує, що диякон не одержує
права звершувати Таїнства; у священики посвячують на
літургії. У єпископи ж посвячуються під час літургії, чим
показується, що єпископові дається право посвячувати інших
в різні священні сани. Найважливішою дією при посвяченні
є рукопокладення. Того, кого рукопокладають у диякони
чи у священики, вводять через Царські врата до вівтаря.
Таїнство священства є установлення божественне. Святий
апостол Павло свідчить, що Сам Ісус Христос «настановив
одних апостолами, інших пророками… інших пастирями та
вчителями, на довершення святих, на діло служіння, для
створення Тіла Христового» (Еф. 4, 11-12).
Таїнство шлюбу здійснюється в церкві перед аналоєм, на
якому знаходиться хрест і Євангеліє. Священик тричі благо-
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Таїнство
соборування
здійснюється
над хворим
для зцілення його
від немочей
душевних і тілесних
словляє подружжя
запаленими свічками і дає їх у р
уки в знак подружньої
любові,
благословенної Господом. Священик
молить
Господа
благословити
їх
шлюб і послати на
тих, хто вступають у нього, Свою
небесну благодать.
Поєднуючись у шлюбі, вони п’ють вино з однієї поданої їм
чаші, на знак того, що віднині вони повинні жити однодушно, поділяючи радість і горе.
Таїнство соборування здійснюється над хворим для зцілення його від немочей душевних і тілесних. Для здійснення цього збираються сім священиків, у посудину з пшеницею ставлять склянку з єлеєм, як знак милості Божої, а до
єлея додається червоне вино, як спомин про пролиту кров
Христову, у пшеницю ставлять воскові свічки і між ними
палички, обгорнуті з одного боку паличками з ватою, які
служать для семиразового помазання хворого. Священик
у хворого помазує чоло, щоки, груди, руки, промовляючи
в той же час молитву Господу, щоб Він як лікар душ і тіл
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зцілив Свого хворого раба від тілесної та душевної недуги.
Священик покладає на хворого немов цілющу руку Самого
Спасителя.
Для православного християнина участь у Таїнствах – це
участь у справжньому благодатному житті Церкви. В Таїнстві благодать обов’язково дається за умови його правильного звершення. Можливо, дар цей буде християнину в суд чи
на засудження, проте йому подається Божа милість.

2. Сповідь і покаяння –
шлях до очищення від гріхів

с

повідь – це відкриття своїх гріхів перед Богом у
присутності священика, а покаяння – це відчуття
власної нікчемності і провини перед Господом. Сповідь
і покаяння – це дві складові примирення з Богом.
Таїнство сповіді, як і будь-яке інше Таїнство Церкви, вимагає особистої участі в ньому людини. У Таїнстві
відбувається безпосередня реальна зустріч з Богом, де Господь – знавець нашого серця, через священика прощає
щиро розкаяні гріхи. Сповідь не є формальним переліченням
своїх гріхів з наступним їх пробаченням. Сповідь – це акт
доброї волі, результат усвідомлення власної недосконалості,
небажання жити з гріхом, бажання отримати від Бога
підтримку, і тільки тоді – пробачення. А можливе це лише
за умови щирого і вільного наміру кожної людини. Тому
сповідування гріхів за когось, хоча б воно і мало благі наміри,
не буде мати сили. У діяннях говориться, що «багато хто з
тих, хто увірували, приходили (до апостолів), сповідаючи і
відкриваючи справи свої» (Діян. 19, 18).
У християнській традиції Церква сприймається як духовна «лікувальниця», гріх – як хвороба, сповідь – лікування,
Бог – лікар. «Ти зчинив гріх? Увійди в церкву і покайся
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у своєму гріху. Тут лікар, а не суддя; тут ніхто не
засуджується, але кожний приймає відпущення гріхів» (святитель Іоанн Златоуст). Гріх є падінням, оманою людини:
сповідь допомагає йому піднятися і вийти на правильний
шлях.
Християнину всі гріхи прощаються при хрещенні. Однак у своєму житті людина допускає знову гріхи і знову
вони осідають у її душі
як бруд і чорність, позбавляючи повноти життя в Бозі, тому що ніщо
нечисте не може ввійти
в спілкування з Пречистим
Богом.
Святі
отці називали покаяння
«другим
хрещенням»,
підкреслюючи його очищуючу, оновлюючу дію:
«Покаяння є поновлення
хрещення. Покаяння є
завіт Богу про виправлення життя... Покаяння
є примирення з Господом
через здійснення добрих
справ, протилежних колишнім гріхам. Покаяння є очищення совісті»
(Іоанн Лествічник).
Розкаюваний на сповіді гостріше відчуває
свою гріховність, і ця
свідомість сприяє виправленню його життя. Ті,
хто рідко сповідуються,
або ж не сповідуються
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зовсім, не почувають себе грішниками: «живу, як усі», «є
й гірше мене», «зла нікому не роблю», «хто ж без гріха в
наші часи?» – найчастіше можна почути від людей. А той,
хто сповідується, завжди знаходить у собі безліч недоліків
і намагається боротися з ними. Цей парадокс пояснюється
тим, що, як пил і бруд видні тільки там, де є світло, а не в
темній кімнаті, так і гріховність людини стає для неї явною
в міру того, як вона наближається до Бога, який є Світло, а
поза Богом не може бути ясного бачення гріхів.
Священик є духовним керівником, який допомагає знайти правильний шлях для подолання гріха. Він наділений
від Бога правом повідомляти від імені Бога прощення гріхів.
Але завжди слід пам’ятати, що священик це лише свідок,
посередник між Богом і людиною, та сповідь ви чините
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не перед ним, а перед Богом. В особливих випадках на того,
хто кається, накладається «єпитимія» (грецьке – «заборона»),
або покута, яка вимагає благочестивих вчинків і далеких
обмежень, спрямованих на подавляння гріховних звичок.
Господь Ісус Христос сказав апостолам: «Що ви зв’яжете
на землі, то буде зв’язано на небі, і що дозволите на землі,
то буде дозволено на небі» (Мф. 18, 18). Ця влада «в’язати і
вирішити» перейшла, як вірує Церква, від апостолів до їх
спадкоємців – єпископів і священиків.

3. Перед сповіддю

т

ой, хто вирішив йти до сповіді, перш за все повинен
відкинути зайвий сором, прийти до храму або монастиря та запитати священика про свою духовну
потребу. За порадою можна також звернутися до
постійних парафіян або до духовної літератури, яку можна
знайти в православних храмах та спеціалізованих церковних книжкових магазинах.
Перш за все треба осягнути зором власне життя, розміркувати над тим, чим ви завинили перед Богом та перед
людьми. Щоб збагнути це, можна уважно прочитати десять
заповідей та розміркувати над ними. Напередодні першої
сповіді за благочестивою традицією треба декілька днів провести в пості, молитві та читанні Святого Письма. Пам’ятаючи
слова Молитви Господньої «прости нам провини наші, як і ми
прощаємо винуватцям нашим», треба примиритися з усіма,
попросивши прощення у тих, кому ви завинили, та простити
того, хто завинив вам. І тоді, очистивши сумління, можна
йти до Бога, який каже: «Прийдіть до Мене усі струджені та
обтяжені, і Я вас заспокою!» (Мф. 11, 28).
Таїнства звершуються Церквою і в храмі, за присутності
священнослужителя, який звершує Таїнства владою, даною
Самим Христом і святими апостолами, а також того, хто
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Неодмінною умовою
приготування
до сповіді
є примирення з усіма
скривдженими
й щиросердне
прощення всіх образ
приймає благодать
Таїнства.
Видима
частина Таїнства є
ві до бра женням
невидимої
дії
благодаті. Як у
Христа дві природи – божественна і людська,
так і в Таїнствах
Церкви невидимо і нероздільно
поєднуються видима частина – обряд і невидима – дія благодаті Божої.
Для того щоб правильно підготуватися до сповіді, потрібен
постійний іспит совісті, а також перебування на самоті для
міркування про свої гріхи. Сповідь повинна бути повною,
точною, без самовиправдання.
Треба спочатку пригадати найбільші гріхи, пристрасті і
пороки, з якими необхідно боротися в першу чергу (наприклад, гордість, марнославство), а також гріхи проти любові,
якими є осуд, злість, ворожнеча. Якщо такі гріхи наявні,
вони повинні бути предметом постійного покаяння і боротьби. З цієї ж причини перед сповіддю треба примиритися
з усіма, прощаючи і просячи пробачення. Господь сказав:
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«Якщо не будете прощати людям гріха їхнього, то й Отець
ваш не простить вам гріхів ваших» (Мф. 6, 15). Потрібні
молитва, читання духовних книг і піст. Якщо не постуєте
у середу, п’ятницю та встановлені Церквою багатоденні пости, а також нерегулярно відвідуєте храм, необхідно перед
сповіддю декілька днів (не менше трьох) постувати. Якщо ви
вперше йдете до сповіді, то обов’язково скажіть про це священику, а краще прийдіть на сповідь звечора, коли звершується
вечірнє богослужіння. Тоді священик зможе приділити вам
більше уваги і часу, а також розповість, як гідно приготуватися до Таїнства святого причастя.

4. Сповідання смертних гріхів

к

ожен гріх, як вчить Святе Письмо, своїм наслідком має
смерть. Саме через порушення даної Богом заповіді,
що є гріхом, до світу ввійшли хвороби, страждання і
смерть. Але страшнішою за фізичну смерть є смерть
душі, що передбачає вічні страждання без можливості
спасіння. В цьому сенсі смертними називають ті гріхи,
які за відсутності справжнього каяття та виправлення роблять людську душу несприйнятливою до дії Божественної
благодаті і ведуть її до вічної загибелі.
Смертними гріхами, перш за все, є самогубство і відкрите
богоборство. Доречно згадати також слова апостола: «Невже не знаєте, що неправедні Царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе: ні блудники, ні ідолослужителі, ні
прелюбодії... ні злодії, ні п’яниці, ні лихословці... – Царства
Божого не успадкують» (1 Кор. 6, 9-10). Серед гріхів, що
гублять людську душу, слід назвати богохульство, святотатство, крадіжку, вбивство, блуд, пияцтво, наркоманію. А також віровідступництво, єресь та розкол, особливо для тих,
хто проповідують розкол, свідомо вводять у оману довірливі
душі. Хотілося б наголосити і на тому, що Церква, згідно
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зі Святим Письмом, вважає смертним гріхом невиплату
працівникові заробленої ним плати. Особливо якщо це веде
до збагачення одних і одночасно до знедолення, зневірства та
озлоблення інших.

5. Примирення

п

римиритися з тими, кого ми образили, або з тими, хто
завдав шкоди нам, нас зобов’язує Святе Письмо і, насамперед, Молитва Господня. Але дійсно, що робити,
коли той, хто має дещо проти нас, і чути не бажає про
примирення? По-перше, ми повинні наголосити на своєму
бажанні примиритися. По-друге, треба, безумовно, примиритися зі своїм боржником у власному серці, простити йому
всі образи та не бажати зла. По-третє, необхідно помолитися
за людину, чиє серце перебуває у полоні ненависті, зі словами: «Спаси, Господи, і помилуй раба Твого, і прости мені мої
гріхи». Можливо, саме ваші необачні дії, слова або поведінка ввели цю людину у спокусу. За певних обставин шукати
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примирення на деякий час треба припинити, щоб не розлютити ображену людину. При цьому необхідно знайти спосіб
робити вашому боржнику таємно добро. Є вірогідність, коли
він випадково дізнається про це, його серце пом’якшиться.
Але цього може і не відбутися. Головне, щиро бажати
спасіння душі кожної людини, незалежно від ставлення її
особисто до вас. І це буде означати, що ви дійсно простили
«винуватця вашого».

6. Під час сповіді

п

ід час сповіді важливо уникати двох крайнощів. Перша – це коли ми буваємо настільки небагатослівними,
що за нашою стислістю ховається суть скоєного. Коли
узагальнюємо конкретні гріхи та намагаємося лише
формально викласти їх за допомогою широких понять.
Тобто коли людина говорить, що зогрішила, наприклад,
неуважністю, а сказати, що ця неуважність призвела до серйозних проблем інших людей, не вважає потрібним, або,
наприклад, сповідь обмежується формулюванням «зогрішив
проти четвертої (чи будь-якої іншої) заповіді».
З іншого боку, варто уникати і такої багатослівності, за якої
людина занадто поглиблюється у незначні подробиці. Господь,
Який бачить наше серце, знає, наскільки щиро ми каємося.
Тому хвилюватися про те, що Йому залишаться невідомі деякі
деталі нашого гріха, не потрібно. Сповідь не повинна стати переказом події. Справжнє каяття – це не наші слова. Перш за все –
це почуття жалю про скоєне та прагнення до зміни на краще
свого духовного стану та зовнішньої поведінки.
Чи можна на сповіді користуватися записами своїх гріхів?
Як і в багатьох обставинах, що трапляються у житті людини, тут потрібно дотримуватися так званої «золотої середини». З одного боку, треба бути уважним до себе, щоб читання з паперу не формалізувало Таїнства сповіді. Часто
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буває
також,
що людина, не
р озміркову ю чи, переписує з
книжки
назви
гріхів, а сутності
їх не розуміє.
І робиться це
лише для того,
щоб, так би мовити, «про всяк
випадок» не залишити гріх не
сповіданим. Переписування
з
книжки і потім
перелік гріхів,
без жалю та глибокого осмислення їх, не принесе духовного пожитку людині.
Господь бачить
нашу неправду
та лукавство і
навряд чи таке
покаяння
буде
заслугою перед
Ним та користю
для нас. З іншого боку, цілком зрозуміле бажання не забути на сповіді
про свої гріхи через хвилювання або погану пам’ять, що
буває у похилому віці. У такому випадку припустимо, щоб
людина користувалася нотатками своїх гріхів. В обох згаданих ситуаціях не можна забувати про те, що до сповіді
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потрібно добросовісно готуватися, згадувати гріхи, жити їх
подоланням. Коли людина усвідомить гріховність того чи
іншого свого вчинку, буде прислуховуватися до своєї совісті,
вона завжди пригадає гріх та попросить пробачення за нього
перед Богом у Таїнстві покаяння.
Православна Церква вчить про те, що усвідомлений та
розкаяний гріх через священика прощається людині Самим
Господом Ісусом Христом. Для того щоб отримати відпущення того чи іншого гріха, незалежно від його тяжкості, потрібні
дві складові: викривання совісті та усвідомлене згадування
гріха на сповіді. Тому, якщо людина дійсно прийшла до сповіді
за покликом совісті та отримала відпущення від священика,
вона більше не повинна споминати прогрішення в Таїнстві
покаяння. Воно є пробаченим Богом. Але це не означає, що
про гріх взагалі можна забути. Спогад про скоєння тяжких
гріхів народжує в душі людини переживання про спасіння,
власну недосконалість та почуття християнського смирення.
Стосовно ж практики сповідування навіть тяжких гріхів від
сповіді до сповіді, то її треба визнати неправильною. Для
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її спростування слід послатися на слова великого духовного подвижника Ігнатія (Брянчанінова), який говорить, що
«коли людина декілька разів кається у одному й тому ж
гріху, це є спокусою і невірою у велике Таїнство сповіді».

7. Перша сповідь дитини

н

айкращою підготовкою до першої сповіді повинна бути
сімейна традиція регулярно відвідувати храм разом з
дитиною, де батьки самі регулярно сповідаються та
причащаються Святих Христових Тайн. Іноді батьки занадто хвилюються
перед
першою сповіддю
дитини,
намагаються розповісти
все за дитину або
навіть давати поради священику.
Цього робити не
треба. Можна сказати, що сповідь –
це засіб виховання дитини, але
вихователем
під
час сповіді є Сам
Господь. Сповідь –
це Таїнство, тому
і звершується воно
благодаттю Божою.
В це треба вірити
і не хвилюватися. Перед першою
сповіддю з дити-
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ною можна
спокійно і
довірливо
поговорити, але ні в
якому разі
не лякати
її пекельними муками або
покара нням
для
грішників.
Священик
і батьки –
лише помічники на цьому шляху.
«Дозвольте дітям приходити до Мене», – говорить Господь (Мк. 10, 14). За церковними канонами, дитина з
семирічного віці вже мусить приступати до Таїнства покаяння. Але у сповіді, як і в будь-якому іншому Таїнстві
Церкви, благодатне преображення людини Божою милістю
буде найбільшим, якщо той, хто приступає до нього, робитиме це свідомо і щиро. Коли дитина або підліток не
має бажання сповідатися або навіть реагує на таке пропонування з боязню, агресивністю, примушувати його не
слід. Треба поступово, з любов’ю та терпінням виховувати
в дитині шанобливе ставлення до християнських традицій,
пояснювати їй важливість церковного життя, яке не мислиться без участі в Таїнствах, найважливішими з яких є
сповідь та причастя. Запорукою благоговійного ставлення
до церковних правил та прагнення їх виконання має бути
систематичне духовне виховання дитини від самих ранніх
літ, а також, що не менш важливе та дійове, – особистий
приклад рідних і хрещених батьків.
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8. Сповідь перед Церквою

Б

ог є любов, тому будь-який гріх – це злочин проти
любові, він веде до розриву з Богом та іншими людьми,
отже, є гріхом проти Церкви. Тому той, хто грішить,
відпадає від Церкви і повинен каятися перед нею.
У давні часи грішник взагалі каявся перед усією церковною
громадою. Зараз сповідь приймає один священик, по молитвах якого Господь прощає висповідані гріхи і возз’єднує
людину з Церквою.
Боротися з гріхом –
значить
відкрити
свою душу перед Богом і Церквою, тому
що корінь гріха є самолюбне відчуження.
Сповідь допомагає позбутися хворобливої
суб’єктивності; вона
вимагає і самопожертви (потрібно пожертвувати, наприклад, своїм самолюбством). Крім того, розповідь про
вчинений гріх, що
нерідко
супроводжується
пекучим
соромом, допомагає
відсіканню гріха як
гнійного наросту від
здорового організму,
адже подібної хвороби не вилікуєш
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без хірургічного втручання або припікання. Висповіданий
гріх стає далеким людині, а прихований призводить до
нагноєння всієї душі.
Ми сповідаємося не для того, щоб уникнути покарання,
а для того, щоб вилікуватися від гріхів, не допустити
їхнього повторення. Приймаючи того, хто кається, священик звертається до нього: «Будь уважний, ти прийшов до
лічебниці, не піди звідси незціленим». Гріх розділяє душу,
і повернути її цілісність, тобто зцілити, може тільки Божественна любов. За нею ми і приходимо до Церкви. А владу
відпускати гріхи Господь дав Своїй Церкві, коли сказав апостолам після Свого Воскресіння: «...кому відпустите гріхи,
тим відпустяться, на кому зоставите, зостануться» (Ін. 20,
23).

Запитання
для повторення:
1. Як правильно вперше підійти до сповіді?
2. Які гріхи вважаються смертними і чому?
3. Що робити, коли людина, з якою ти бажаєш примиритися, не відповідає взаємністю?
4. Як правильно підготувати дитину до першої
сповіді?
5. Як часто треба водити дітей до сповіді та причастя?
6. Чому Таїнство покаяння називають ще другим
хрещенням?
7. Що називають плодами покаяння?

Благовіст

§ 24-25. Православна сім’я.
Розподіл обов’язків у сім’ї.
Обов’язки батьків перед Богом
1. Створення сім’ї – важливий життєвий,
моральний та духовний крок

В

заємна любов веде до створення родини, яка відіграє
виняткову роль у житті суспільства і особистості.
Від морального добробуту кожної родини залежить
добробут всього суспільства і держави; а руйнування
родини є неминучим наслідком руйнування суспільства,
держави та моральних устоїв суспільства. Родина покликана забезпечувати особисте щастя людини. На сім’ю покладаються важливі завдання: це народження та виховання дитини, матеріальне забезпечення всіх членів сім’ї,
турбота про батьків, організація дозвілля. Характерними
рисами сім’ї у сучасному суспільстві є взаємна повага всіх
членів родини; прагнення виховати дітей на принципах
загальнолюдської та християнської моралі; ідейний зв’язок
і наступність поколінь; дружба дітей і батьків; подальше
підвищення моральних і естетичних потреб членів родини
та інші.
Сім’я – найперша умова закономірної появи дитини, життєдайне джерело позитивних людських емоцій,
піднесення її душевних та фізичних сил. Як батьки і сім’я
потрібні дитині для повного її становлення, так і батькам
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Випускання голубів – це благочестивий звичай одразу по здійсненні
Таїнства святого вінчання.
Фото Віктора Галактіонова (www.wedding.gala-studio.ru)
потрібні діти для зміцнення духовного шлюбу, забезпечення
особливих потреб життєдайності сім’ї.
Сім’я є першоосновою духовного світу, де вперше людина знайомиться із моральними засадами і християнськими
цінностями, розвиває в собі духовне і моральне почуття.
Тому Господь, перш ніж виступив на служіння суспільству,
благословив шлюб. І апостоли, проповідуючи слово Боже
народам, насамперед вносили його у кожний дім. Любов двох людей закріплена шлюбом, що є добровільним
рішенням, єднанням двох осіб – жінки і чоловіка, наслідком
якого є народження і виховання дітей. «Недобре бути
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чоловіку одному; Створимо йому помічника, відповідного до
нього» (Бут. 2, 18); «Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, – і стануть вони обоє одним тілом.
Тому що немає вже двох, а є вже одне тіло» (Мф. 19, 5-6; Бут.
2, 24). І благословив їх (Адама й Єву) Бог, і сказав їм Бог: плодитеся і розмножуйтеся, і наповняйте землю» (Бут. 1, 28) – це
є вираження наслідку шлюбу. Бездітність не знищує сутності
шлюбу і не позбавляє його мети. Щирий шлюб можливий
тільки при моногамії – лише одна дружина.
Стосунки між чоловіком і дружиною благословляються
Церквою, перетворюються благодаттю Святого Духа, перетворюються у вічний союз любові. Церква, звичайно, не
благословляє гріх, а рятує людську природу, сприйняту Сином Божим і покутовану на Хресті. У цьому смисл шлюбу
як Таїнства.
Шлюб за своєю сутністю має бути нерозривним. Вступ
у шлюб з думкою про можливе розірвання його надалі
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унеможливлює
повну відданість один
одному двох осіб.
Людський рід може
продовжуватися
по
Божественному
влаштуванню тільки
через шлюб. Тому
відхилення від шлюбу з егоїстичних цілей
протиприродно.
Добровільна
безшлюбність відома
в нас під ім’ям чернецтва. Одержавши
обітницю до безшлюбного життя, людина приймає його заради безроздільного
служіння Богу (Мф.
19, 11). Неодружений
про речі Господні
клопочеться, як догодити Господові; а одружений про речі життєві клопочеться, як догодити дружині (1 Кор. 7, 32, 33). Апостол Павло
аж ніяк не принижує шлюбу; навпаки, шлюб він називає
«великою таємницею» (Еф. 5, 32), а принижуючих його
достоїнство називає «брехунами» (1 Тим. 4, 1–3). Але в той
же час безшлюбність заради Добродії і царства Божого він
ставить вище шлюбу.
Безшлюбність заради царства Божого передбачається і
словами Ісуса Христа: це слово не всі вміщають, але ті, кому
дано... Хто може вмістити, нехай умістить (Мф. 19, 11, 12).
Згідно з книгою Апокаліпсису перед престолом небесним
оспівується, що не може навчитися ніхто «з опоганених із
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дружинами» (Мф. 14, 3, 4). І хто не погодиться, що той стан,
при якому ні женяться, ні виходять заміж, але перебувають
як ангели Божі на небесах (Мф. 22, 30), повинний бути поставлений вище того стану, в якому знаходяться в залежності
від земних умов і плотських відчуттів? Чи хто погодиться, відмовляється від блага шлюбу, приносить Богу велику
жертву? Але, звичайно, безшлюбність, що порушує обітницю
Богу, повинна бути поставлена набагато нижче чистого шлюбу. Тому говорить апостол: якщо не можуть утриматися, нехай одружуються, краще одружуватися, ніж розпалятися
(1 Кор. 7–9).
Шлюб вважається небажаним, якщо чоловік та жінка занадто різні за віком. Важко досягти повної гармонії в шлюбі,
якщо у подружжя різне виховання.
Діти мають просити благословення на шлюб, тому що
благословення батька затверджує бажання дітей, до батьків
повинні звертатися діти за порадою в цій важливій справі.
Але в даному випадку батьки мають право тільки дозволити
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одружуватись, а не обирати пару своїй дитині; вибір повинний бути зроблений самостійно. Одружуватися за наказом –
аморально. Шлюб між особами різних віросповідань допускається з канонічної точки зору і може бути щасливим, хоча
між подружжям залишаються деякі моральні непорозуміння через різні вірування. Шлюби не дозволені між близькими родичами.

2. Взаємостосунки в сім’ї

в

ступити в шлюб та створити сім’ю – це завдання,
яке покладено на людей самим Богом. Воно полягає
у тому, щоб свято дотримуватися укладеного союзу,
сприяти один одному в моральному вдосконаленні,
розділяти скрути життя і виховувати дітей, якщо Бог благословив ними.
Головним обов’язком подружжя є вірність, що обіцяна
перед церквою. Подружня невірність є головним злом, що
чинить розлад і руйнує сімейне життя. Вірність повинна сягати навіть до глибини рухів серця, тому що всякий, хто
дивиться на жінку з прагненням, уже прелюбодіяв з нею в
серці своєму (Мф. 5, 28). А про невірність дією апостол говорить: шлюб так буде в усіх чесний і непорочний; блудників же і перелюбників судить Бог (Євр. 13, 4).
Вірність не вимагає, щоб подружжя забуло навколишній
світ і замкнулося само в собі; тоді їхня любов була б
егоїстична, і їхнє життя виснажилося. Разом з тим вірність і
щира подружня любов виключає сліпі й жагучі ревнощі.
Подружжя повинно мати довіру один до одного, але також не бути байдужими і занадто впевненими в тому, що
вони нерозривно зв’язані; вони повинні намагатися знову
і знову здобувати любов і повагу один до одного. «Нехай
віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так же само й
чоловікові дружина» (1 Кор. 7, 3).
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З’єднані шлюбом, як і всі люди, грішні, з багатьма
недоліками і слабкостями, тому вони зобов’язані мати взаємне
терпіння та турбуватися про усунення недоліків. Хто щиро
любить, той неодмінно буде прагнути до морального удосконалення і усунення як своїх власних недоліків, так і в своєї
«другої половинки». У подружжя буде безліч добрих нагод
для взаємного сприятливого впливу. Сила чоловіка стосовно
дружини полягає в його стратегічному мисленні і вольовій
перевазі; а сила дружини стосовно чоловіка полягає в її
відданості, вірності та любові.
На основі Священного Писання, чоловік стоїть на чолі
сім’ї; а дружина повинна знаходитися в покорі в чоловіка.
Дружина кориться своєму чоловікові, як Господу, тому що
чоловік є глава сім'ї, як і Христос глава Церкви» (Еф. 5, 22–33;
Бут. 3, 16). Але дружина не нижче від чоловіка за моральними чи особистими якостями, у цьому відношенні вони зовсім
рівні: чоловіча і жіноча стать єдина в Христі Ісуса (Гал. 3,
28; 1 Пет. 3, 7); верховенство чоловіка є наслідком природи
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чоловіка й жінки. Та й не може бути дві глави в одному будинку. Ще Арістотель помітив, що кожен сімейний будинок
повинний бути монархією, а не республікою. Те, що верховенство чоловіка аж ніяк не деспотичного характеру, це видно з ясної заповіді Священного Писання: «Чоловіки, любіть
своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву і пожертвував
Себе за неї» (Еф. 5, 25); і ще: «Чоловіки, любіть своїх дружин
і не будьте з ними суворі» (Кіл. 3, 19). Як глава дружини і
родини, чоловік повинний оберігати дружину і щадити її...
виявляти їй честь, бо вона є спадкоємицею благодаті життя
(1 Пет. 3, 7), піклуватися про добробут родини (1 Тим. 5, 8),
правити будинком (1 Тим. 3, 4) і бути представником і охоронцем його в суспільстві. А дружина повинна бути душею
будинку, повинна облаштовувати будинок, підтримувати в
ньому порядок, зберігати і розумно використовувати майно,
що здобувається чоловіком на достаток родини (1 Тим. 2, 5).
Прекрасний зразок домогосподарки малює Соломон у книзі
Притча, 30, 10–31.
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У наш час поширилася так звана емансипація жінки.
Жінки віддаляються від основного свого призначення – берегині
сімейного вогнища, а прагнуть до більшої участі у громадському,
суспільному житті, намагаються займати ті посади, що займають чоловіки. Цей напрямок базується на нерозумінні сутності
природного покликання жінки – дружини, матері, з одного
боку, а з іншого боку, на знеціненні, нехтуванні важливості
занять жінки дітьми та будинком. Обов’язки жінки зовсім не
легші і не менш важливі, ніж справи чоловіка. Справді, невже
упорядкувати будинок легше, ніж управляти конторою? Невже
виховувати дітей легше і менш відповідально, ніж обіймати
високу посаду? Виховання дітей – важке і важливе завдання. Емансипація жінок неминуче призводить до погіршення
стосунків у родині і навіть до її руйнування; а це шкідливо
відображається
на стані держави
і суспільства. І ще
один не менш
важливий нюанс:
якщо в жінки
справжня жіноча
натура, то вона
не може добре
себе почувати в
цілому, будучи
відірваною
від
сімейного вогнища; вона як рослина, вирвана зі
свого ґрунту. І,
як говорить Святе
Письмо, усякий,
що підвищує сам
себе, принижений буде.
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Жінка має вплив на громадське життя, але її вплив не
прямий, а опосередкований, що передається через виховання
дітей. Якщо вона вселяє їм любов до церкви і батьківщини,
навички до корисної діяльності для суспільства і держави,
цим вона приносить значну користь самому суспільству, набагато більшу, ніж робота поза родиною.

3. Сім’я й діти

с

ам Христос у своїй останній бесіді з учнями на Таємній
вечері, де Він установив Таїнство євхаристії, згадує про
радість чадонародження: «жінка, коли родить, терпить
смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину,
то вже не пам’ятає смутку через радість, що народилася людина на світ» (Ін. 16, 21). І всі ми знаємо, що «скорбота», про
яку ми швидко забуваємо після народження дитини, – це не
тільки фізичні страждання, але і всі людські занепокоєння
про гроші, про життєві умови, про дах і шматок хліба, що
неминучі при чисельному збільшенні сім’ї. Всі ці занепокоєння
зникають, коли в сім’ї з’являється нова, «своя» істота, що
живе в щохвилинній любовній турботі. Немає більшої радості,
ніж поява нового людського життя!
Згадаємо також ставлення Христа до дітей. «Ісус, призвавши дитя, поставив його посеред них і сказав: істинно
говорю вам, якщо не навернетеся і не будете як діти, не
ввійдете в Царство Небесне» (Мф. 18, 2-3). Чи можливо цілком
зрозуміти зміст цих слів, якщо відмовитися свідомо від
радості народження дитини. Де, як не у своїх власних дітях
можна випробувати зміст цих приголомшливих євангельських слів: «Якщо не будете як діти, не ввійдете в Царство
Небесне»?
Істинно християнський шлюб неможливий без прямого і ясного бажання обох батьків випробувати цю радість.
Шлюб, у якому діти небажані, заснований на егоїстичній,
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плотській, а отже, і недосконалій формі любові. Людське
життя усе виходить від Бога, тому і людина, що носить
у собі «образ і подобу Божу», має унікальну можливість
давати життя іншим. Відмовляючись від цієї сили і від
відповідальності народжування дітей, людина відхиляє
свою богоподібність, відхиляє свого Творця і тим самим
спотворює свою власну людяність. Без «образу і подоби
Божої» немає і щирої людяності: немає її і без свідомого
прагнення наслідувати Бога. У цьому один з основних змістів
шлюбного союзу, запорука щирого щастя в шлюбі і справді
християнського сімейного життя, а отже, і шлях до спасіння
(1 Тим. 2, 15).
Але якщо народження дитини і є найбільший дар Божий
і вища радість, воно не є єдиною метою шлюбу. Шлюб не
виправдовується тільки цим. У християнському розумінні
єдність чоловіка і дружини по образу Христа і Церкви не є
тільки засіб для дітонародження, але й ціль у собі.
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Дітонародження є природна, свята і неодмінна умова досягнення повноти шлюбного життя; а передача життя виражає образ Божий у людині і тим самим його власну людяність.
Але всім також відомо, що необмежена народжуваність
ставить перед людською – а тим самим і християнською
совістю інші питання. Наприклад, «життя», дароване батьками дітям, повинно бути повним життям, що припускає не
тільки фізичне існування, але й батьківську турботу, створюючи й нормальні умови життя. Народжуючи дітей, батьки
беруть на себе відповідальність за їхнє виховання. Чи мають
вони право це робити, якщо немає в наявності хоча б елементарного забезпечення нормального людського розвитку
для дітей або якщо існує очевидна небезпека, що діти будуть
жити не тільки у матеріальних, але – що особливо важливо –
у духовних злиднях?
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Подібна небезпека є зараз і, звичайно, існувала й у минулому, тому вона зумовлює пошук способів обмеження
народжуваності. Слід підкреслити, що само собою зрозуміло, –
всі форми аборту або свідомого припинення вже людського
життя, яке зародилося, завжди вважалися Церквою рівносильними вбивству.
Але разом з тим православна Церква ніколи не вдавалася до точних і загальнообов’язкових визначень у сферах, що вимагають насамперед відповіді особистої совісті.
Є способи обмеження народжуваності, що можуть виявитися прийнятними в одних випадках і прямо гріховними в
інших. Основна небезпека поширення у всьому західному
світі легких і начебто загальновизнаних способів обмеження
народжуваності полягає в тому, що при цьому стали легко
забувати основні принципи християнського сімейного життя. Тільки на підставі цих принципів кожна пара, радячись
з духівником, може вирішити всі питання, пов’язані з народ-
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жуванням дитини. Тільки при серйозному ставленні до цих
принципів, тобто до самої віри, життєві рішення інтимних
питань можуть мати сенс. Правильне рішення припускає
визнання того, що «не хлібом єдиним буде жива людина»
(Мф. 4, 4; Лк. 4, 4), що діти радість і дар Божий, що любов,
яка обмежується плотською насолодою, не є щира любов.

4. Батьки й діти

р

ід людський складається з поколінь. Це велика мудрість
нашого буття. Повага, шанування старших поколінь –
закон життя. Як ви будете шанувати своїх батьків, так
і ваші діти шануватимуть вас, коли вони стануть батьками і матерями. Четверта заповідь твердить: «Хто не шанує
батька або матір, той не буде мати благословення у своєму
житті». Біблія неодноразово нагадує про це: «Шануй свого
батька і матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, які Господь Бог твій дає тобі» (2 книга Мойсея, 20, 12). «Хто кляне
свого батька чи матір свою, – погасне світильник йому серед
темряви» (Притчі, 20).
Завдання батьків стосовно дітей – виростити і виховати
їх. Отрок, залишений без догляду, – це великий сором своїй
матері, говорить премудрий Соломон (Притчі, 29, 15). Сором
батькові, що народив невихованого сина, дочка ж невихована народжується на приниження, говорить Сирах (Притчі,
22, 3).
Завдання виховання – довести дітей до моральної
зрілості, тобто до здатності самостійно прагнути до добра і
відвертатися від зла. Разом з цим діти повинні одержати
необхідні знання і навички для служби в суспільстві.
Засобами виховання є дисципліна, наставляння і навчання.
Батьки, не дратуйте своїх дітей, але виховуйте їх у навчанні
та повчанні Господньому, говорить апостол (Еф. 6, 4).
Засобами дисципліни є наказ, нагляд, покарання.
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Образ «Введення
у храм Пресвятої
Богородиці» навчає
приводити дітей
до храму Божого
з раннього віку
А засобом керування – особистий
приклад, наставництво,
читання
книг.
Керування
ж ґрунтується на
вихованні совісті і
почутті авторитету
і любові до вихователя.
Необхідно вміти правильно сполучити
дисципліну і керування, і остерігатися крайностей того й іншого. Інакше дитина одержить при строгій дисципліні рабське виховання.
А без дисципліни, тільки при наставництві – виховання
ліберальне. І те, й інше виховання має негативні наслідки.
Занадто сувора дисципліна робить дитя позбавленим всякої
енергії і самостійності, навіть лицемірним і улесливим.
А ліберальне виховання зробить дитя захопливим, примхливим, самовпевненим, зарозумілим, упертим, зухвалим.
У ранньому віці у вихованні дитини провідну роль відіграє
дисципліна, а з часом, коли дитина дорослішає, вона повинна
поступатись керуванню. Виховання має на увазі прищеплення слухняності, спочатку змушеного, а потім добровільного.
Слухняність є перша і головна чеснота, що виховується
у дитині.
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Разом з моральним повинне відбуватися і релігійне виховання. Є вихователі, що думають, що релігійне виховання
не повинне починатися рано, тому що малі діти не здатні
розуміти високих релігійних істин. Це правильно тільки при
ранньому релігійному навчанні. Але тут головне не навчання,
а релігійна атмосфера родини, в якій росте дитя.
Батьки, виховуючи дітей, повинні в той же час молити за
них Бога. Батьківська молитва зводить на дітей Боже благословення. А обов’язком дітей по відношенню до їх батьків є
шанобливість, слухняність і подяка.
Майже три з половиною тисячі років тому на кам’яних
таблицях, які отримав пророк Мойсей на горі Синай, були
вирізьблені слова: «Шануй батька свого і матір свою, щоб добре тобі було та щоб довголітнім ти був на землі». Ця заповідь
здається зовсім простою. Але не завжди, на жаль, ми добре
виконуємо її. Що ж
це значить – шанувати батьків? Це перш
за все щиро любити їх.
А любити – значить
слухатися у всьому; не
засмучувати ні вчинками, ні словами; втішати, коли їм важко;
піклуватися про них,
коли вони нездорові;
завжди молитися за
них – це також наш
обов’язок перед Богом.
Шанувати батьків,
любити їх – це в нашій
природі. Як не любити того, хто добрий до
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тебе щодня, щохвилини, хто розповідає тобі казки і втирає
сльози, хто годує і одягає тебе, хто вчить бути справедливим і радісним, чемним і веселим, вчить не жаліти себе, а
інших, вчить розуміти людей – не судити, а жаліти і допомагати їм.
За виконання цієї заповіді Господь обіцяє довге щасливе
життя на землі і вічне блаженство на небі. Слово Боже говорить і про покарання тих, хто жорстокий і грубий з батьками.
Шанувати – це значить любити їх, бути вдячними, турбуватися про них, допомагати в усьому, ділити з ними їх
скорботи і труднощі. Нешанобливість до батьків є надзви-
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чайно тяжкий гріх. «Хто злословить батька свого чи свою
матір – хай смертю помре (Мф. 15, 4).
«Шанобливість обов’язкова для дітей і в тому випадку,
якщо батьки виявляють які-небудь слабості і недоліки. Хоча б він і збіднів розумом (батько), май полегкість і не зневажай їм при повноті сили твоєї, тому що милосердя до батька не буде забуто; незважаючи на гріхи твої, добробут твій
збільшиться. Удень уболівай, згадуючи про нього: як лід від
теплоти, розв’яжуться гріхи твої» – говорить Святе Письмо.
Наслідком шанобливості є слухняність дітей. Слухай син
батька, що родив тебе, і не нехтуй, коли зостариться мати
твоя. Діти, коріться своїм батькам, тому що цього вимагає
справедливість (Еф. 6, 1). Про Самого отрока Ісуса у Новому
Завіті сказано, що Він був слухняний (Лук. 2, 51). Тільки в
тому випадку, якщо батьки зажадали від дітей чого-небудь
противного закону Божому, діти не повинні слухатися їх.
Нарешті, подяка батькам цілком природна і має ґрунтовні
причини. По слову апостола, діти повинні намагатися
відплачувати належне батькам (1 Тим. 5, 4). «Усім серцем почитай батька твого і не забувай родових хвороб матері твоєї.
Пам’ятай, що ти породжений від них, і що можеш ти віддати
їм, як вони тобі?» Подяка повинна продовжуватися і після
життя батьків, що виражається в молитвах і поминанні їх.
Щ о д о
відносин
між родичами апостол
Павло говорить: «Якщо ж хто
про своїх і
особливо про
домашніх
не печеться,
той відрікся
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від віри і гірше невірних» (1 Тим. 5, 8). Старші діти повинні
допомагати батькам у вихованні молодших. А зі смертю
батьків вони повинні заступити їхнє місце для молодших
дітей. Брати і сестри повинні будувати свої стосунки на принципах любові, взаємоповаги, завжди бути терплячими, безкорисливими, не зазнаватися і підтримувати один одного.

Запитання
для повторення:
1. Охарактеризуйте
у сучасному світі.

сімейно-шлюбні

стосунки

2. Які взаємини мають бути в сім’ї?
3. Які обов’язки накладає на подружжя шлюб?
4. Поясніть, чому церква забороняє шлюб у близькому спорідненні?
5. У чому полягає зміст шлюбу як Таїнства?
6. Який головний обов’язок подружжя?
7.

Чи рівні права мають у сім’ї чоловік і дружина?

8. В яких умовах повинно здійснюватися виховання
дітей у сім’ї?
9. Що у вашому розумінні шанування батьків?
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§ 26-27. Праця й відпочинок
як обов’язок і благословення
1. Необхідність праці
в житті християнина

п

раця є неодмінною складовою життєдіяльності кожної
людини. Священне Письмо розповідає нам, що Бог,
створивши людину і поселивши в райському саду,
повелів їй «обробляти і берегти його» (Бут. 2, 15).
Праця людини в раю була радісна і не стомлююча, а
після гріхопадіння прабатьків стала тягарем для всього людства. За гріх людини Бог позбавив нашу землю її давньої
родючості і вона замість добрих плодів почала часто родити
«терня і реп’яхи» (Бут. 3, 18).
Сам Господь наш Ісус Христос у своєму земному житті
показав нам приклад чесного працівника, оскільки ще у
своїй юності займався теслярським ремеслом (Мк. 6, 3).
У часи проповідництва Євангельського вчення Христос говорив, що тільки «працюючий вартий нагороди за труди свої»
(Лк. 10, 7).
Святі апостоли Христові, засвоївши всім серцем Його
вчення, самі все життя ревно проповідували і, разом з тим,
старанно працювали для власного життя і для допомоги
тим, хто цього потребує. Апостол Павло говорив: «У всьому показав я вам, що, так працюючи, треба підтримувати
слабких і пам’ятати слово Господа Ісуса Христа, бо Він
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Святі апостоли невтомно працювали над проповіддю спасенного
вчення Ісуса Христа, не боячись ані переслідувань, ані смерті
Сам сказав: блаженніше давати, ніж приймати» (Дії. 20,
35).
Апостол Павло вважав першим обов’язком християнина
щоденну старанну працю. У «Першому посланні до Солунян»
апостол Павло про необхідність праці писав так: «Благаємо
вас, брати, робити свою справу і працювати власними руками, як ми заповіли вам». А в «другому посланні до Солунян» він говорив: «Коли ми були у вас, то заповідали вам
це: коли хто не хоче працювати, нехай той і не їсть» (2 Сол.
3, 10). Він суворо засуджував тих віруючих, «котрі нічого не
роблять, а метушаться».
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Відданим земним трудівникам Господь обіцяє свою допомогу, а по смерті Царство Небесне: «Прийдіть до Мене всі
струджені і обтяжені, і Я заспокою вас» (Мф. 11, 28).
Поряд з небажанням працювати слід звернути увагу на
іншу крайність: багато людей дивляться на свою працю неправильно, як на джерело збагачення, прагнуть до стягання
матеріальних благ, до накопичення багатства. Святий апостол
Павло наголошує, щоб християни остерігались цієї гріховної
пристрасті: «Охочі збагачуватись впадають у спокусу в світі
та в численні нерозумні й шкідливі похоті, які вкидають
людей у біду і згубу» (Тим. 13, 14).
Від таких непоміркованих і згубних пристрастей застерігає
і сам Христос, кажучи: «Отож не піклуйтеся і не кажіть, що
нам їсти? Чи що пити? Або у що одягтися? Бо всього цього шукають язичники,
а Отець ваш Небесний
знає, що ви маєте потребу в усьому цьому» (Мф.
6, 31-32).
Господь Бог, як до
гріхопадіння
людини, так і після нього,
турбується своєю промислительною дією про
всіх. Господь «хоче, щоб
всі люди спаслися», вчить
апостол Павло (1 Тим.
2, 4), тому і піклується
Завдяки невтомній праці
преподобного Нестора
залишився перший
рукописний літопис землі
Руської «Повість
временних літ»
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Образ святого царя
і пророка Давида
про своїх дітей, а особливо про слухняних
та богобоязливих. Давид
Псалмоспівець
свідчить: «Я був молодий і постарів і не
бачив праведника залишеним і нащадків
його, щоб просили
хліба» (Пс. 36, 25).
Постараймося
і
ми у своєму щоденному житті жити
благочестиво і доброчесно, щоб одержати нагороду, яку
Бог обіцяв правдивим
трудівникам.
Харчуючи і одягаючи своє тіло, кожна
людина не має права
забувати про поживу
для душі. А в другому посланні він різко
відзивається про тих,
котрі
байдикують
і «метушаться» –
і точно формулює свій
заклик до праці: хто не хоче трудитися, той і не їсть.
Християнство чекає від людини тільки того, щоб її праця
була чесна і приносила відповідну користь. Немає значення,
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яку посаду ти обіймаєш і яку роботу ти виконуєш, важливе
твоє особливе ставлення до виконання цієї праці. Наприклад, якщо людина, яка займає високу і відповідальну посаду, але недбало відноситься до своїх обов’язків, то вона набагато нижче знаходиться по відношенню до своїх підлеглих,
якщо підлеглі виконують свої обов’язки по-християнському
сумлінно.

2. Про відпочинок

у

Старому Завіті окрема Божа заповідь приписувала святкувати суботній день. Цей день мав завжди нагадувати ізраїльтянам про створення світу. У книзі Виходу читаємо: «Пам’ятай про відпочинковий день, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш усяке діло твоє. День же сьомий –
відпочинок на честь Господа, Бога Твого. Не робитимеш
ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій,
ані рабиня твоя; ані худоба твоя, ані чужинець, що перебуває
в твоєму дворі. Бо
шість днів творив Господь небо
і землю й море,
і все, що в них,
а сьомого дня
відпочив; ним і
благословив Господь сьомий день
і освятив його»
(Бут. 2, 2-3). Субота зобов’язувала,
День спокою
за Біблією
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передусім, до відпочинку,
тобто
до
залишення
всякої фізичної праці.
У
Новому
Завіті
обов’язок віддання честі
Богові переходить на
неділю. Святі апостоли
святкування останнього
дня тижня, тобто суботи, перенесли на неділю.
А це тому, що в неділю
Ісус Христос славно воскрес із гробу, давши владу апостолам відпускати
гріхи. І в неділю Святий
Дух зійшов на апостолів.
Згідно з рішенням II Вселенського Собору «Про
святу літургію», «За апостольською
традицією,
яка бере свій початок від
самого таки дня Христового Воскресіння, Церква
святкує кожного сьомого
дня пасхальне таїнство,
що його слушно називає
Господнім
днем,
або
неділею».
Для перших християн головним недільним
обов’язком була зустріч
Ісуса
Христа
через
участь в євхаристійній
Жертві та злука з Ним
у
святому
причасті.
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Святкування неділі було радісним, бо кожна неділя пригадувала першим християнам радісну подію Христового
Воскресіння. З тієї причини в неділю не було ані посту,
ані коліноприклонінь.
Неділя від самого початку стає для християн важливим
Господнім святом та основою літургійно-церковного року.
Християнське святкування неділі характеризується двома
рисами: участю у святій літургії та невиконанням важкої
фізичної праці.

3. Історія недільного відпочинку

х

ристиянська релігія у давні часи не мала великого поширення, більше того, вона і була переслідувана. Тому
для перших християн неділя була звичайним робочим
днем. Вони протягом тижня мусили працювати, а
свої недільні літургії відправляли ввечері або вранці у катакомбах.
Недільний відпочинок офіційно був визнаний за
Константина Великого. Перші закони про недільний
відпочинок походили не від Церкви, але від держави. Цісар Константин Великий 321 року видав декрет,
в якому сказано: «У високошанований день сонця хай
відпочивають усі судді, міське населення і всякого роду
ремісники. Нехай тільки по селах рільники працюють
без перешкоди й свобідно».
Історик Євсевій (близько 340 р.) свідчить, що цісар Константин Великий зробив неділю днем молитви та спочинку,
і всіх своїх підданих зобов’язував у цей день залишати свої
зайняття, а воякам давав свободу, щоб могли брати участь у
церковних відправах. Подібно й цісар Теодосій Великий 386
року видав декрет про святкування неділі.
Порушення цього закону каралося як святотатство.
Очевидно, що згадані державні закони високо піднесли
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Атеїстична влада завжди
намагалася винищити
благочестиві церковні
традиції новими ідеями
й гаслами
святість
недільного
дня. На основі державних законів і Церква
починає більше наказувати своїм вірянам
у неділю залишати
фізичну працю. Синод
у Ляодікеї (Мала Азія,
364 рік) приписує, якщо це можливо, в неділю відпочивати. Цісар
Лев Мудрий (886–911)
заказує рільникам працювати в неділю.
Господь Бог, даючи заповідь святий
день святкувати, мав
на меті не лише свою
славу, але й добро людини, що ним є духовне і фізичне оновлення. Кожна праця,
а насамперед, важка
фізична, виснажує сили. Як після денної
праці ми потребуємо
кілька годин сну, щоб
відновити використану енергію, так і після

244

Розділ ІІІ. Духовно-моральне становлення людини
У багатьох парафіях
відпочинок вірян
вирізняється
фантазією
та розмаїттям
шестиденної
праці
нам потрібен окремий день для повного
відпочинку.
Окрім того, недільний відпочинок дає
нам час на сповнення
деяких обов’язків і
справ, що ними впродовж тижня, працюючи, ми не в силі зайнятися. Так, робітникові, зокрема такому,
що працює на великих фабриках, неділя
нагадує обов’язки і радості родинного життя, виховання дітей та
задоволення, яке приносять батькам добре
виховані діти.
До виховної сили
Церкви належить і те,
що в неділю й свята
сходяться усі в церкві,
як діти однієї родини
сходяться в домі батька. Багаті та вбогі,
вчені і звичайні люди,
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Тут усе разом – і молитва, і відпочинок
старі й молоді через молитву в Церкві зближаються між собою.
Праця може бути фізична, розумова або розумовофізична. У неділю не дозволяється праця фізична, тобто
така, що її виконуємо силою нашого організму. Таку працю називають також службовою, бо її в давнину, звичайно,
виконували слуги чи невільники. Такою працею є роботи
на полі, фабриках, у копальнях, на різних верстатах і т. п.
Проте дозволена розумова праця, наприклад, читання, писання, малювання, спів.
Дозволяється також праця розумово-фізична, наприклад:
відпочинок на свіжому повітрі, екскурсії автомобілем або
кіньми, танцювати, йти на полювання, ловити рибу, займатися якоюсь грою і т. п.
Святкування неділі – найстарша і священна християнська традиція, бо походить від самих апостолів. Тому для
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всіх нас неділя – це не просто день, коли нічого не треба робити, а важливий день участі християнина у літургії. Участь
у недільній святій літургії та недільний відпочинок повинні
бути чимсь природним, очевидним, просто потребою нашої
душі й тіла. Ми не сміємо забувати, що недільний обов’язок
є не тільки церковним, але також Божим законом.

4. Правила поведінки у храмі

з

а благочестивою традицією до храму входять завжди
до початку богослужіння у недільний або святковий
день тихо і благоговійно, як до Божого дому. Віряни
заходять до храму
за 10–15 хвилин до початку літургії, тоді буде
час поставити свічки, подати записки за здоров’я
чи упокій близьких, помолитися перед іконами.
Розмови, сміх, шум при
вході та під час перебування у храмі зневажають
святість Божого дому й не
сумісні з християнським
благочестям.
Традиція
приписує чоловікам входити до храму з непокритою головою, а жінкам голову покривати.
Ввійшовши до храму,
необхідно зупинитися недалеко від дверей і тричі перехреститися. Потім можна підійти до тетраподу
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чи аналою, на якому покладено ікону, і, двічі перехрестившись, поцілувати ікону, а тоді перехреститися ще раз.
При потребі, проходячи перед Царськими вратами іконостасу, зупиняються і
роблять
малий
поклін із хресним
знаменням.
Чоловіки у храмі стоять справа, а
жінки – зліва (подружжя може стояти разом, наприклад, у центральній частині храму). Звісно, що
такого звичаю кожен дотримується
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з власної волі, бо
теперішні церковні
приписи не регламентують того, де
люди мають ставати у храмі вірних.
Прохід
навпроти
царських врат (по
можливості) не займають, щоб був доступ до тетраподу.
Ставши в храмі,
з присутніми вітаються тільки поклоном, але ніколи
за руку. Навіть з
близькими в храмі
не
розмовляють.
З часом люди звикають стояти на
«своєму»
місці,
тому, яке їм найкраще
відповідає
для молитви, але
якщо це місце зайняте, то стають
там, де вільно. В
Божому храмі не
годиться виявляти
якісь претензії на
власне місце.
Ходити по храму під час відправи не дозволено, особливо на вході з кадилом, Євангелієм чи Чесними Дарами, на
великому вході, під час читань та під час інших важливих
моментів богослужіння. Увійшовши до храму, не оглядаються
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і не розглядають оточуючих людей, а намагаються зосередитися на богослужінні. Не дозволено переходити через храм
між тетраподом та іконостасом. Храм – це Божий дім, в
якому не можна поводитися, як у музеї: проходжуватися,
опустивши руки в кишені або заклавши їх за спину. Щодо
цього хтось слушно зауважив: «Не тільки ти дивишся на зображеного на іконі, а й Він дивиться на тебе...».
Щоб уникати запізнень на літургію, слід заздалегідь довідатися про розклад богослужінь, який оголошують у храмі
ще напередодні (або вивішують на дошці оголошень). Особливо потрібно слідкувати за розкладом богослужінь у передсвяткові й святкові дні, бо в ньому можуть відбутися зміни.
Якщо вже трапилось, що ми запізнилися, то треба ввійти
так, аби не перешкодити молитві інших. Не слід протискатися до тетраподу для цілування ікони, запалення свічок чи
до передньої частини храму, якщо при цьому ми розштовхуватимемо інших людей; краще просто зупинитися там, де
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вільно. Якщо, запізнившись, входимо до храму, коли читають Євангеліє чи під час співу «Ми херувимів...», «Вірую»,
освячення євхаристійних Дарів, «Отченашу» та ін. важливих частин богослужіння, то потрібно зупинитися на вході,
дочекатися закінчення цих частин і аж тоді заходити.
Увійшовши до храму перед богослужінням, тихо проказують свої приватні молитви. У храмі не глядачі, а
учасники відправи, тому співають разом з усіма, особливо загальновідомі тексти: «Святий Боже», «Вірую», «Отче
наш» тощо. Не слід, однак, повторювати вголос тих слів,
які має промовляти лише священик. Богослужіння має
форму діалогу, в якому одні молитви призначені лише для
священнослужителів, а інші – для всієї зібраної громади.
На закінчення богослужіння потрібно тричі перехреститися і вклонитися до царських врат. При виході з храму
промовляємо ті самі молитви, що й при вході.

Запитання
для повторення:
1. Чому людині необхідно працювати?
2. Що означає для православної людини працювати
сумлінно?
3. Чому православна церква закликає до недільного
відпочинку?
4. Складіть тезисний план «Історія недільного відпочинку».
5. Як правильно
у храмі?

поводитися

у

недільний

день
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§ 28. Підсумково-узагальнююче
заняття по темі:
«Духовно-моральне становлення
людини»
1. У чому полягає філософське розуміння людини у
світі?
2. Яке призначення людини та її місце в суспільстві?
3. Що лежить в основі людського життя?
4. на чому ´рунтуються закони аскетики православного
життя?
5. Поясніть значення Таїнств у православній церкві?
6. Чому сповідь та каяття є шляхом до очищення людини?
7. Як підготуватися православному християнину до
сповіді?
8. Яким чином можна сповідати смертні гріхи?
9. Як поводитися під час сповіді?
10. У чому полягає сутність першої сповіді?
11. Чому Таїнство покаяння православні віряни називають другим хрещенням?
12. Охарактеризуйте причастя як запоруку духовного
і тілесного здоров’я.
13. Поясніть необхідність створення сім'ї.
14. Якими мають бути відносини між подружжям та
батьками і дітьми?
15. Доведіть твердження, що праця є необхідністю в
житті християнина.

Розділ ІV.

Духовні святині нашого краю
(Розділ підготовлений за матеріалами книги
Б. М. Кузика та В. В. Білошапки
«Духовні скарби рідної землі»)

§ 29. Православні церкви в селах Бірки,
Цвітне, Вищі Верещаки
1. Храм Святителя Миколая у селі Бірки

д

ерев’яний Свято-Миколаївський храм у селі Бірки
Олександрівського району побудовано в 1858 році.
А от як описує історію бірківського храму відомий
краєзнавець Л. Похилевич: «Церква дерев’яна в ім’я
Святителя Миколая до 1858 року знаходилася на галявині,
вкритій сипучим піском, і через цю незручність того ж року
була перенесена на нинішнє місце. За штатами знаходиться в
5-му класі; землі має 45 десятин. Про колишню церкву відомо,
що вона була побудована 1737 року на місці ще давнішої. Між
мешканцями села існує переказ, що на піщаних кучугурах,
де й дотепер вгадуються ознаки жител, існувало колись місто,
в якому було аж сім церков. Та в перше нашестя татар вони
були спалені. Тільки найближча до річки церква, на тому
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Такою була
церква
в Бірках
у 1952 році

місці, де стояв розібраний
у 1858 році
храм,
збереглася після татарського спустошення».
Церква в Бірках розташована в мальовничій місцевості
неподалік від лісу, в оточенні дерев. Із західного боку до
споруди прилягає триярусна дзвіниця, яка є вертикальною
домінантою композиції церкви. Її склепіння виконане з металевого каркасу, «зашитого» дошками. В архітектурі храму
відчувається вплив класицизму. У храмі збереглись первісні
лаштунки інтер’єру, окрасою якого є дерев’яний, у три яруси, різьблений іконостас, виконаний у стилі класицизму.
Про давність церкви у селі Бірки свідчить той факт, що
священиком тут був Антоній Саперович, рукоположений у
Молдові, можливо, у XVII ст., коли Бірками володів гетьман
Богдан Хмельницький. Сам гетьман міг привезти того священика з Молдови або його син Юрій, якого у 1670-х роках
турки називали «князь Молдавії і гетьман Війська Запорозького».
Одним з найдавніших документів, де міститься опис храму в Бірках, є візитація окремих церков південної Київщини
1726 р., що знайшла своє місце в найстарішій серед відомих
книг збірки єпископських візитацій книзі під заголовком
«Visitation Generalis Eccleziarum Dioece: Leopoliens, Halisien:
et Camenecens: per Podoliam et Ukrain: in Palatin: Braclaviens:
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Запис
у церковноприходській книзі
бірківської церкви,
датований
1786 роком
ab anno 1726 ad
ann: 1733. Tom
1». Ви я в лен а
І. Крип’якевичем
і опублікована
мовою оригіналу в т. 151 Записок НТШ за 1931
рік,
візитація
проливає світло
на процес відродження православних церков після спустошення краю
внаслідок чигиринських походів 1677-1678 рр.
Візита ц ія
у
1930-х
роках
зберігалась
у
колекціях
Національного музею у Львові. Розділ, де описана церква,
має назву «Revizia Namiesnictwa Smilanskiego prezez nas
Komissarzow Duchownych na rewizie od Je-o Mci Oyca Eppa
Lwowskiego Duchownego w kozdey Cercwi expedyowana Tegoz
roku y na tey rewizuey Namiesnictwo Czeherynskie opisalo
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sie». Документ з’явився
у зв’язку з намаганнями уніатів перебрати
юрисдикцію над храмами
Чигиринщини.
1700 року львівський
владика Шумлянський
отримав унію і під його
юрисдикцію перейшли
Поділля й Брацлавщина
як частина львівського
єпископства. З Поділля
уніати спробували опанувати й Київщиною,
аж до Дніпра. Та ці намагання зустріли опір
місцевих священиків.
1925 року, як свідчать «Анкетні листи
обслідування та опис
матеріалів
архівних
частин церков Олександрівського району»,
у храмі ще зберігались
сповідні книги з 1799
року.
У
цьому
ж
документі вказується,
що храм Святителя Миколая вже існував 200
років тому, тобто на початку ХVІІІ століття.
Такою є церква в Бірках
у наші дні
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Храм згадується в одному з документів, датованих 1778
роком. Найдавніша метрична книга церкви, що збереглась
до нашого часу в архівах, датована 1786 роком. Там можна
знайти й ім’я священика. Це був Іоанн Євстафієв. У 1793
році священиком був отець Василь. 1798 року службу Божу
правив Матвій Фросин.
На дзвіниці храму Святителя Миколая знаходяться
шість дзвонів. Два великих дзвони, що були пошкодженими,
відреставровані в 2000 році під керівництвом художникареставратора В. Г. Кірмана. Виявилось, що один з великих
дзвонів відлитий у 1816 році, а інший – у 1844 році. Обидва
мають вагу понад 100 кілограмів кожен.
Зовнішня поверхня всіх дзвонів декорована рельєфними
одно- і трилінійними пасами, стилізованими рослинногеометричними орнаментами та барельєфними зображеннями Богородиці, Святого Миколи Чудотворця, Святої
Трійці. Всі дзвони мають дата виготовлення: 1776, 1814,
1816, 1865 і 1878 роки. Крім того, на одному із дзвонів
вигравійований напис, який свідчить, що дзвін був виготовлений на кошти народу слободи Броварна для храму
Божої Матері. Дзвони відлиті з дзвонарної бронзи. Якість
лиття свідчить про високий рівень тогочасного ливарного
виробництва.
Настоятелі храму Святителя Миколая зазнали сталінських репресій. 14 січня 1938 року було розстріляно
протоієрея Григорія Приходька, який народився у селі Бірки.
Розстріляний був також священик Харлампій Фіньковський
(23.02.1875–14.01.1938). Він народився у сім’ї диякона Володимира Фіньковського, мешканця села Турбівка Сквірського
повіту Київської губернії. Отець Харлампій отримав середню освіту, закінчив Київську духовну семінарію у 1895 році,
потім пройшов учительську практику, яка була обов’язковою
для священиків того часу. У сан священика був рукопокладений 1898 року. Служив у селах Білозір’я, Івангород, Березняки, звідки після закриття церкви і вигнання потрапив до

257

Благовіст

Головний іконостас церкви
Черкас, де й мешкав з дружиною матушкою Лідією з 1935
року. Мали трьох дітей: синів Миколу, Михайла та дочку
Марію, якій на день арешту було 32 роки. Працював на чорних роботах на вимогу властей та задля злиденного прожитку, священицького ж посоху не полишав відтоді, як взяв
перед Богом зобов’язання.
21 грудня 1937 року отця Харлампія заарештовують
разом із найстарішим кліриком Черкас настоятелем СвятоУспенського собору протоієреєм Михайлом Волошкевичем.
За ніч їх обох, за виразом одного зі слідчих Черкаського
РВ НКС, «обробили»: зняли з них допит, склали звинува-
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чення, для якого існувала
певна форма з висновком:
«…бродячий поп, …будучи
антисовестки настроенный,
проводил контрреволюционную агитацию среди населения, …выступал против мероприятий партии
и правительства, клеветал
на советскую власть…» Це
була стаття 54-10 УК УРСР.
Рішення Трійки підписане
28 грудня 1937 року –
розстріляти.
14 січня 1938 року під
час масового розстрілу священиків Харлампій Володимирович Фіньковський
прийняв
мученицьку
смерть. 27 квітня 1989 року
					
був реабілітований.
Під час Другої світової війни та після неї церква Святителя Миколая діяла, настоятелем храму був Анатолій Федорович Черв’як. З 1947 до 1991 року настоятелем храму Святителя Миколая у Бірках був Йосип Горбатенко (на світлині).
За бездоганне служіння Господу і людям Йосип Горбатенко у
1961 році був нагороджений митрополитом Кіровоградським
та Миколаївським грамотою.
Згідно з паспортом релігійної громади, у 2007 році була
максимальна кількість віруючих, які беруть участь у богослужіннях у дні великих релігійних свят, – 55. Нині у храмі
села Бірки здійснює службу священнослужитель отець Володимир (Володимир Петрович Сошин), уродженець міста Курська Російської Федерації, закінчив Одеську духовну семінарію. Рукоположений у сан священика 4 грудня 1990 року.
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2. Церква Покрови Пресвятої
Богородиці в селі Цвітне

с

таровинна дерев’яна церква в ім’я Покрови Пресвятої
Богородиці в селі
Цвітне
побудована
в першій половині
ХVІІІ століття. Дивного
нічого у цьому немає, адже
у цей час до Цвітного доходили земельні володіння
Мотронинського монастиря. Найдавніша метрична
книга церкви, що збереглася до нашого часу в архівах,
датована 1786 роком. У
1787 році священиком був Олексій Потребинський, 38-ми
років від народження. Той же батюшка значиться і в метричних книгах 1798 та 1802 років. Цей храм, як і більшість
наших храмів, ніколи не
був уніатським. 1844 року
церква капітально відремонтована. В середині ХІХ
століття за штатами вона
належала до 4-го класу й
мала 39 десятин землі.
Нині богослужіння
здійснюються
у пристосованому приміщенні
(світлина вгорі).
Один з образів, що зберігся
від старих часів
(світлина внизу)
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Священик села Цвітне Федір Іванча на початку 20-х
років ХХ століття, за прикладом часів славетного ігумена
Мелхіседека (Значко-Яворського), непохитного настоятеля
Мотронинської обителі, святив зброю повстанців холодноярського отамана Пилипа Хмари, які виступали за незалежну Україну.
Церква діяла до 60–70-х років ХХ століття. Вона була цінною історичною спорудою, тому що її стіни були розписані
чудовими фресками на біблійні мотиви. Нині віруючі, а їх 25,
які беруть участь у богослужіннях у дні великих релігійних
свят, збираються у пристосованому приміщенні. Здійснює
службу священнослужитель Василь Петрович Багара, який
рукоположений у сан священика 4 грудня 1997 року.

3. Церква Преображення Господнього
в селі Вищі Верещаки

с

тосовно заснування церкви Преображення Господнього
в селі Вищі Верещаки у джерелах зустрічаються дві
дати. Л. Похилевич вважає, що вона існувала з 1750
року. Джерело 1925 року називає дату – 1765 рік. Церква також згадується в одному з документів 1778 року. Справа
у тому, що старий
храм згорів 1839
року (за іншими
відомостями – 1843
року).
Частина
Вищеверещаківська
церква
(на світлині
50-х років
ХХ століття)
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архіву була врятована пожежником М. Кудріцьким. Храм
відбудований у 1844 році. В середині ХІХ століття церква
була дерев’яною, стояла на кам’яному фундаменті. Храм за
штатами належав до 5-го класу і мав 40 десятин землі. У 1925
році у церкві зберігалося тільки церковних книг 292 зв’язки,
серед яких метричні книги, починаючи з 1794 року. У тому ж
церковному архіві були «Книги повчань», датовані 1742 і
1752 роками. Наявність подібних видань може свідчити на
користь того, що храм справді існував у 1750-х роках.
У 1787 році священиком був Йосип Клименко, 48 років
від народження. Цей же отець згадується і в метричних книгах церкви за 1798 та 1806 роки, тільки прізвище вказано на
інший манер – Климович.
З післявоєнного періоду і до кінця 50-х років настоятелем
був Іван Мойсейович Карпенко. Дерев’яна церква Преображення Господнього діяла до середини 70-х років ХХ століття, а потім була зруйнована комуністичним режимом.
На даний час віряни села Вищі Верещаки не мають свого
храму.

Запитання
для повторення:
1. Які вам відомі історичні джерела, що описують
існування та діяльність храму Святителя Миколая у селі Бірки?
2. Яку історичну місію відіграла церква Покрови Пресвятої Богородиці в селі Цвітне?
3. Які книги у ХVІІІ столітті мала церква Преображення Господнього в селі Вищі Верещаки?
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§ 30. Православні церкви в селах
Стара Осота, Нова Осота,
Триліси, Родниківка, Красносілля
1. Церква Покрови Пресвятої Богородиці
в селі Стара Осота
та Церква Воздвиження Хреста Господнього
в селі Нова Осота

х

рам Покрови Пресвятої Богородиці у селі Стара Осота
існував давно. Відомо, що у 1748 році дерев’яна церква
була збудована на місці ще старішого храму. Новозбудована церква простояла майже сто років і замість неї
1844 року завершили спорудження іншого храму. На середину ХІХ ст. церква Покрови Пресвятої Богородиці за штатами
належала до 5-го класу і мала 35 десятин землі.
Храм згадується у церковному документі, датованому
1778 роком. Найдавніша метрична книга церкви, що збереглася до нашого часу в архівах, датована 1786 роком. 1787
року у храмі правив отець Матвій Філімонов, 67-ми років від
народження. 1802 року настоятелем церкви залишався Іоанн
Заверуха.
Коли населення Старої Осоти (спочатку село називалося просто Осота) збільшилось, виникло село Нова Осота
(раніше його називали Хутори або Хутір Осотянський).
Трапилось це у XVIII столітті. У 2-й половині XVIII ст.
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Староосотська церква на світлині 50-х років ХХ століття
в Новій Осоті виникла потреба у власному храмі і його
збудували. Хрестовоздвиженська церква простояла до
1839 року, а тоді спорудили новий храм. У середині
ХІХ ст. церква за штатом належала до 5-го класу і мала
35 десятин землі.
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Цікаво, що на 1925 рік саме в цьому храмі зберігалися
найдавніші на Олександрівщині архівні документи та книги. Наприклад, тут був «невідомий документ XVII ст., який
не має початку, а починається з 5-ї до 40-ї сторінки під назвою «Артикули». Документ друкований слов’янським скорописом. Дослідження церковного архіву виявили в ньому
64 метричні книги, починаючи з 1787 року, клірові відомості
за 1787–1864 роки, плани церкви і церковної землі за 1813 та
1854 роки.
З церковними книгами все більш-менш зрозуміло. Адже
храм уже існував
у 1778 році. А от
звідки взявся стародрук XVII століття?
Чи не з храму в
Старій Осоті передали, коли в Новій
Осоті з’явилася своя
церква? Якщо так,
то
староосотська
церква теж, як і
стародрук, існувала
в XVII столітті.
Перевірити цю
версію важко, бо
архіви
староосотського храму чомусь

Одна
з останніх світлин
староосотської
церкви, що була
зруйнована
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Приміщення, де нині здійснюються богослужіння

забрали в Олександрівку в 1920-х роках й сліди їх губляться. Храм у Новій Осоті розібрали в 1935 році.
Найдавніша метрична книга новоосотської церкви, що
збереглася до нашого часу в архівах, датована 1786 роком.
1787 року священиком був Андрій Погорєленков, 36-ти років
від народження. Настоятелем Хрестовоздвиженської церкви Хутора Осотянського у 1800 році продовжує залишатись
отець Андрій. Тепер він пишеться Погоріленко. 1802 року
священиком значиться Сімеон Андріївський.
1840 року батюшкою був Пилип Олексійович Тарнавич.
Некролог про найстарішого на той час священика Київ-
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ської єпархії Пилипа Олексійовича Тарнавича, який помер
на 91-му році життя 14 жовтня 1903 року в селі Нова Осота,
був вміщений у щотижневому виданні «Київські єпархіальні
відомості». Отець Пилип рукоположений у священики в 1837
році. У 1867 році за його проханням звільнений за штат, а
свою парафію в селі Нова Осота передав зятеві. Отець Пилип
прослужив у сані ієрея 66 років, був нагороджений набедреником і скуфією. Знаходячись за штатом, він близько 20
років опікувався парафіями Київської і Херсонської єпархій,
коли там хворіли священики. Мешкав у власному будинку, побудованому на подарованій йому сенатором Іваном
Фундуклієм землі, користуючись повним пансіоном від казни і доброчинними подаяннями богомольців різних парафій.
Пилип Тарнавич вів стримане життя, на його долю випало
чимало випробувань. Він не полюбляв ходити в гості, а любив часто співати літургію, охоче вів бесіди з селянами про
релігію і народну мораль, займався читанням творів святих
отців, багато цитат з них для пам’яті він записував не тільки
в окремий зошит, а й на вікнах, дверях і стінах свого будинку. Отець Пилип при розмові зі священиками похилого віку
любив використовувати латинські прислів’я.
З приходом радянської влади церкву було закрито, а під
час німецько-фашистської окупації влада дозволила вести
службу у закритій радянською владою православній церкві
села Стара Осота.
Після звільнення села від німецько-фашистських загарбників церква продовжила своє існування й діяла до 70-х
років.
Нині 200 віруючих, які беруть участь у богослужіннях у
дні великих релігійних свят, мають можливість збиратися
у пристосованому приміщенні. Здійснює службу ієрей Юрій
Олексійович Малевич, який рукоположений у сан священика 30 червня 1996 року.
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2. Церква Великомученика Димитрія
в селі Триліси

п

равославну церкву в ім’я великомученика Димитрія
парафіяни села Триліси збудували в 1779 році.
Найдавніша метрична книга церкви, що збереглась
до нашого часу в архівах, датована 1786 роком. 1787
року священиком був сорокатрирічний Іаков Брайко. Коли
церква постаріла і виникла потреба в новій, в 1856 році на
кошти поміщика і церковного старости Василя Безрадецького збудували дерев’яний храм в ім’я Святителя Василя Великого. У середині ХІХ століття церква за штатами належала
до 7-го класу.
З приходом радянської влади церква у селі Триліси
зазнала
гоніння.
Під час німецькофашистської окупації влада дозволила
вести службу. Після
звільнення території
села від загарбників
у 1944 році церква
продовжувала
діяти, настоятелем
був Герасим Трохимович Чучупака.
Нині
церкви
у Трилісах немає.
Образ святого
великомученика
Димитрія Солунського
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3. Церква Зішестя Святого Духа
в селі Родниківка та церква Святого
Сімеона в селі Красносілля

а

от село Родниківка (тоді Сентове) було 11-ю ротою.
Мало дерев’яну церкву Зішестя Святого Духа, освячену в 1755 році. Священик у селі знаходився з 1755
року. Найстаріша метрична книга храму, що збереглася в архівах до нашого часу, датована 1816 роком.
Дата відкриття першої церкви в селі Красносілля – 1761
рік. Вона називалась Свято-Симеонівська. Найдавніші
метричні книги храму, які збереглися до нашого часу в
архівах, датовані 1790 роком. Того року настоятелем храму
був Іоанн Петров (Подгоський). З 1804 року разом з ним працював священик Стефан Поповиченко.
Нині православні віруючі
мають можливість збиратися
у пристосованому приміщенні.
Службу в церкві
здійснює ієрей
Олексій Федорович Негер. Рукоположений у
священний сан
17 лютого 1997
року.
Ікона Зішестя
Святого Духа
на апостолів
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Запитання
для повторення:
1. Коли була перша згадка про православні храми,
що діяли в селах Стара Осота та Нова Осота?
2. Складіть історичну характеристику родини Тарнавичів. Які відносини мала родина із цукрозаводчиком Терещенком?
3. Коли була збудована церква
Димитрія в селі Триліси?

Великомученика

4. Які православні храми у нашому краї ведуть початок із Нової Сербії?
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§ 31. Православні церкви в селах
Китайгород, Бандурове, Голикове
1. Церква Різдва Пресвятої Богородиці
в селі Китайгород

я

к пише Л. Похилевич, «...в Китайгороді церква
здавна існує. За переказом, перша церква в ім’я
Різдва Пресвятої Богородиці, зруйнована татарами,
знаходилася поблизу греблі, влаштованій на річці
Сорока. На нинішньому місці церква дубова побудована
вже в ім’я Іоанна Богослова, близько 1750 року й існувала
рівно 100 років. У 1850 році поміщицею Камалією Шимановською побудована нині існуюча дерев’яна Богословська церква.
За штатами вона віднесена до 7-го класу; землі має
36 десятин». Відомості Л. Похилевича, опубліковані ним
у 1864 році, дозволяють припустити, що перший храм у
Китайгороді міг бути побудований на початку XVIII століття.
У 1925 році в церкві ще були метричні книги, починаючи з
1789 року.
Найдавніша метрична книга церкви, що збереглась до
нашого часу в архівах, датована 1786 роком. 1787 року священиком був шістдесятирічний Гаврило Лехнякевич. У 1798
році правив у церкві отець Трохим Лідневич. 1856 року настоятелем храму був Тимофій Антонович Лиханевич, 52-х
років від народження.
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Таким був храм у Китайгороді
Під час німецько-фашистської окупації церква діяла.
У післявоєнний період настоятелем був Анатолій Михайлович Смоленський, а у 1952 році – Дементій Йосипович
Ситник.
Нині церкви у селі Китайгород немає.

2. Церква Святого Іоанна Богослова
в селі Бандурове

п

равославна церква Святого Іоанна Богослова у селі
Бандурове спочатку була дерев’яною, споруджена в
другій половині XVIII століття. У метричній книзі
за 1802 рік священиком храму значиться Михайло
Підмогильний. У середині ХІХ століття церква за штатами
належала до 7-го класу.
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Дерев’яний храм з часом потребував заміни і нову цегляну церкву вирішив збудувати в Бандуровому почесний громадянин Фома Макарович Бондарев. 1871 року він звернувся до канцелярії Київської губернської церковно-будівельної
присутності, щоб дозволили спорудження храму. До справи був прикладений дозвіл Київської духовної консисторії.
Справа була розглянута і вирішена позитивно. Фома Бондарев доручив будівництво пану Кострицькому, який і керував
останнім. Новий храм освячений на честь Успіння Пресвятої
Богородиці.

273

Благовіст
Під час німецькофашистської окупації
церква діяла. У післявоєнний період настоятелем був Олександр
Ілліч
Самборський,
який здійснював службу до кінця 50-х років.
На початку 60-х років
ХХ століття радянська
влада
закрила
церкву та зробила в її
приміщенні зерносховище.
Нині віряни села
Бандурове
мають
можливість збиратися у своїй церкві, яка
збереглася до наших днів. Настоятелем служить ієрей Михайло Васильович Галич, який закінчив Київську духовну
семінарію, рукоположений у сан священика 9 березня 2003
року.

3. Церква Святого Михайла
в селі Голикове

х

рам Святого Михайла в селі Голикове побудований у XVIII столітті. Тільки невідомо, в якому році.
Найдавнішими метричними книгами, що збереглися
в архівах до нашого часу, є книги за 1797 та 1798 роки. Там зазначено, що священиком є отець Іоанн. 1802 року
настоятелем храму був отець Іоанн Диковський. 1856 року
священиком був Гавриїл Федорович Левицький. У 1831 році
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храм відновлений за кошти місцевого поміщика Йосипа
Роговського. У середині ХІХ століття дерев’яна церква за
штатами належала до 6-го класу і мала 35 десятин землі.
Найдавнішим архівним документом, що зберігся у храмі на
1925 рік, був духовний формуляр 1801 року. Експедиція І.
Каманіна (1901 рік) виявила у церкві олов’яні чаші XVIII
століття. Вони були звичайної форми, без прикрас.
Нині православні віряни відвідують храм у селі
Кримки.

Запитання
для повторення:
1. Яке історичне джерело дає перші згадки про церкву в селі Китайгород?
2. Як у роки радянської влади більшовики використовували приміщення церкви Святого Іоанна Богослова у селі Бандурове?
3. Які найдавніші книги зберігалися у церкві Святого
Михайла в селі Голикове?
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§ 32. Православні церкви в селах
Івангород, Розумівка, Кримки
1. Церква Різдва Пресвятої Богородиці
в селі Івангород

к

оли була заснована церква Різдва Пресвятої Богородиці
в селі Івангород, дослідникам нічого не було відомо.
Є лише відомості про те, що ця церква мала землі 36 десятин і за штатами належала до 4-го класу у ХVІІІ
столітті. Поблизу старої церкви на початку 1860-х років будували нову дерев’яну. Обстеження архівів 1925 року дає
нам підставу стверджувати, що храм в Івангороді існував
уже в середині – 2-й половині XVIII століття. Адже там були
знайдені «Цвітослов» 1759 року та «Псалтир» 1763 року, а
також книжка клірових відомостей за 1791–1858 роки.
У документі, датованому 1779 роком, знаходимо: «В слободі
Іван Город збираються знову побудувати церкву». Отже,
церква, ймовірно, там була ще раніше.
Найдавнішою метричною книгою храму, що збереглася в
архівах до сьогодні, є рукопис, датований 1798 роком. 1800
року настоятелем храму був Іван Павлович Орловський, а
дячком – Федір Орловський.
Іван Павлович Орловський – це той священик, який у
1778 році працював настоятелем храму в містечку Жаботині.
Тоді він намагався виділити Жаботинський ключ з Чиги-
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Образ Різдва
Пресвятої
Богородиці

ринської протопопії
в окрему протопопію
з ним на чолі. З цією
метою отець Іоанн
звертався до єпископа Переяславського
і
Бориспільського
Іларіона. Та з його
наміру нічого не
вийшло.
1819 року службу в храмі вели Іван
Павлович та Федір
Орловський. У 1856
році
священиком
значиться двадцятисемирічний Віктор
Іванович Павлович.
Він же залишався настоятелем храму і в 1865 році.
Нині церкви у селі Івангород немає.

2. Церква Воздвиження Хреста
Господнього в селі Розумівка

п

ро храм у селі Розумівка відомо, що у XVIII столітті
спочатку була споруджена дерев’яна церква в ім’я
Іоанна Богослова. Ця церква ще стояла у 1860-х роках. Обстеження архівів 1925 року виявило у храмі
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церковні прибутково-видаткові книги з 1739 року, «Буквар»
церковнослов’янською мовою 1786 року, «Просторовий землеопис Російської держави» 1787 року, «Повчання Макарія
Єгипетського» церковнослов’янською мовою 1781 року,
«Літопис Дмитрія Ростовського» 1799 року видання. Значить, Іоанно-Богословський храм існував принаймні з 1739
року. 1802 року настоятелем церкви був Іван Бануроцький.
1856 року священиком
у Розумівці був Спиридон Афанасьєвич Моссаковський.
3 травня 1833 року
на місці поховання,
на одному з найкрасивіших місць, що так
нагадували герою Вітчизняної війни 1812 року Миколі Миколайовичу Раєвському місця
колишніх боїв, була
закладена нова церква в ім’я Воздвиження
Хреста
Господнього.
Будівництво її було
закінчене в 1855 році.
На середину ХІХ століття за штатами церква
була зарахована до 6-го
класу. В архіві церкви
були грамота митропоРозумівська церква
на світлині 50-х років
ХХ століття
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Розумівська церква з прилеглими родинними похованнями
лита Київського про спорудження храму (1830 рік) та проект
церкви 1845 року.
Хрестовоздвиженська церква-усипальня родини Раєвських – пам’ятка архітектури і містобудування загальнодержавного значення, розташована в селі Розумівка
Олександрівського району.
Спочатку церква являла собою усипальню-пантеон у вигляді прямокутного однонефного храму з розмірами основного об’єму в плані 11 х 18 метрів, з невеликим і неосвітленим
куполом у центрі, з порталом з 12 колон, поставлених у
два ряди з боку головного входу. Колони – доричного ордера, найдосконаліших пропорцій і бездоганного малюнка,
кожна складена із семи збірних блоків, відлитих з чавуну.
Будівництво усипальні повністю було закінчено в 1855 році.
Тривалість будівництва пояснюється значною його вартістю,
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велося воно
за ініціативою старшої
д о н ь к и
М. М. Раєвського Катерини Миколаївни на
кошти її чоловіка – декабриста
М. Ф. Орлова і частково
бойових друзів M. M. Раєвського.
У 1883 році онук М. М. Раєвського – генерал-майор Михайло Миколайович Раєвський звернувся в Київську консисторію
з проханням про «реконструкцію Хрестовоздвиженської
церкви у зв’язку з малою місткістю парафіян і бажанням
збільшити родинний склеп». Що і було зроблено в 1886 році.
У напівпідвальному приміщенні церкви улаштований склеп
з чотирма похованнями. Центральним є поховання генерала від кавалерії M. M. Раєвського-старшого (1771–1829), яке
прикрите чавунною плитою. За планом передбачалося розширити церкву з північної, південної та західної сторін, зі
зведенням великого світлового купола, прибудовою ризниці
й пономарні, пристроєм нових вікон і надбудовою дзвіниці.
«Он был в Смоленске щит – в Париже меч России», автор
епітафії декабрист М. Ф. Орлов. Поруч знаходиться поховання онука генерала, прототипа графа Вронського в романі
Л. М. Толстого «Анна Кареніна» – полковника М. М. Раєвського (1839–1876), який загинув у Сербії.
Єдиним архітектурним ансамблем, що поєднує поховання родини Раєвських, є мармурові пам’ятники тонкої ро-
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боти
італійських майстрів
у сквері, біля
усипальні. Їх
чотири: це надмогильні
пам’ятники
генера л-майору
Михайлові
М и кол а йовичу Раєвськомуонуку
(1841–
1893) і трьом
його
дітям:
старшому синукорнету Кавалергардського
її Величності
полку Миколі
Миха й ловичу Раєвському
(1873–1900)
і
ма лолітнім:
сину Григорію
(1878–1883) та доньці Олені (1888–1889). Біля храму поховано також членів родини купців Бондаревих, місцевих
священиків.
У більшовицький період тут було то зерносховище, то
склад отрутохімікатів. Комплексна програма відновлення
пам’ятки передбачає повернути Хрестовоздвиженській церкві-усипальні родини Раєвських її початковий вигляд: відновити центральний світловий купол і дзвіницю, розкрити
унікальну чавунну колонаду, зберігши прибудовані в ході
реконструкції 1886 року бокові вівтарі, відновити втрачені
настінні розписи й оздоблення церкви.
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Благовіст

На ювілейних урочистостях з нагоди 150-річчя освячення
Хрестовоздвиженської церкви

4 жовтня 2006 року було відзначено 150-річчя освячення
Хрестовоздвиженської церкви села Розумівка. З Кіровоградського обласного краєзнавчого музею на один день привезли
знамениту гравюру С. Карделлі.
На урочистостях у Розумівці побували нащадки роду
Раєвських князь Андрій Гарденін (Сербія і Чорногорія), Ірина
та Юлія Раєвські (Франція), Надзвичайні і Повноважні Посли – Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін, Білорусі Валентин Величко, Сербії і Чорногорії Горан Алексич,
Надзвичайний і Повноважний Посол, Посол з особливих
доручень Міністерства закордонних справ Російської Федерації Валерій Єгошкін, інші дипломати цих країн, гості з
Нішського округу у Сербії і Чорногорії, де загинув полковник
Микола Раєвський, народний художник СРСР, академік Петро Оссовський, письменники, вчені, музейні працівники.
Нині настоятель церкви Михайло Васильович Галич, рукоположений у священний сан 9 березня 2003 року.
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3. Церква Святої Параскеви
в селі Кримки

у

Кримках теж спочатку збудували дерев’яну Троїцьку церкву. Це зробив у 1787 році колишній комісар
польського князя Любомирського Іван Дембовський.
1820 року церква відремонтована поміщицею Пеньковською. На середину ХІХ століття храм мав 35,5 десятини
землі і належав за штатами до 6-го класу. На 1925 рік у
церкві зберігалися метричні книги, починаючи з 1796 року.
Найдавніша метрична книга храму, що збереглася до нашого часу в архівах, датована 1798 роком. У ній можна знайти
ім’я священика – Афанасій Ключевський. У 1914 році замість
дерев’яної збудували красиву цегляну церкву, що вціліла до
нашого часу. Спочатку храм був освячений у пам’ять святих
князів-мучеників Бориса і Гліба. У церкві
збереглись їхні образи.
Під час німецькоф а ш ис т сь кої
окупації на території
Олександрівського
району діяла лише
церква села Кримки. Після визволення Олександрівщини
Такий вигляд мала
церква у селі Кримки
у 70-х роках
ХХ століття
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Благовіст

Такою ми бачимо
церкву в селі Кримки
сьогодні
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від німецько-фашистських загарбників у церкві села Кримки здійснював службу Євдоким Захарович Хлівицький, а у
1952 році – Олександр Іванович Лушпай. У другій половині
80-х років владні структури планували зруйнувати перлину
архітектури – кам’яну церкву в селі Кримки. В село прибули
спеціалісти і відмовилися висаджувати храм у повітря. Тому
що від вибухівки, яка потрібна була, могли зруйнуватися
більшість будинків місцевих жителів. Таким чином храм у
селі Кримки вцілів.
Нині настоятелем Свято-Параскевської церкви є Анатолій
Володимирович Савченко, який рукоположений у священний сан 6 липня 2003 року.

Запитання
для повторення:
1.

Які найдавніші книги були знайдені в церкві
Різдва Пресвятої Богородиці в селі Івангород?

2.

Імена яких історичних осіб пов’язані з православним храмом села Розумівка? Що ви знаєте про
них?

3.

Чому церкву Воздвиження Хреста Господнього
в селі Розумівка називають усипальницею?

4.

Чому радянська влада не змогла зруйнувати православну церкву у селі Кримки?

Благовіст

§ 33. Православні церкви й собори
в селах Красносілка, Іванівка,
смт Олександрівка
1. Православні церкви
в селі Красносілка

с

ело Красносілка мало два храми – церкву Різдва Пресвятої Богородиці та церкву успіння Пресвятої
Богородиці. Давніша – церква Різдва Пресвятої
Богородиці – споруджена у 1770 році. Найдавніша метрична книга храму, що збереглася в архівах до нашого часу,
датована 1798 роком. З неї можна дізнатися, що правив у
храмі отець Афанасій Маяковський. 1802 року священиками
були Феодот Матіверний та Григорій Березницький. У 1856
році, як свідчить сповідна книга, службу вів отець Федір
Семенович Лебединський, якому був 31 рік. На середину
ХІХ століття храм мав 35 десятин землі і належав за штатами до 4-го класу. У 1865 році дияконом працював Григорій
Стефанович Грушевський, 36-ти років від народження. На
церковній книзі жителем Красносілки Григорієм Івановичем
Пустоцвітом у ХІХ столітті був зроблений такий запис: «1871
року, вересня, 9 дня освячене місце нової церкви і закладали
напрестольний Хрест і жертвенник в селі Красносілка церкви Різдва Богородиці».
Дерев’яну церкву в ім’я Різдва Богородиці, коли вона
постаріла, розбирали дуже ретельно. За спогадами, придат-
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Церква у Красносілці на початку 50-х років ХХ століття
ний будівельний матеріал пізніше був використаний для
зведення іншої церкви в північно-західній частині села –
храму в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці. Церковний престол старої церкви не розбирали. Як згадує О. С. Крамар,
над престолом збудували капличку. В капличці на престолі
горіла свічка. Сюди приходили молитися віруючі. Біля каплички проводились усі церковні богослужіння. Так було
доти, доки не завершилось будівництво великої дерев’яної
церкви на місці старої. Священиком у новозбудованій
церкві був Тучапський, а після його від’їзду – Калиновський, Кальницький.
На жаль, церква в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці була
зруйнована в 1937 році.
У 1905 році в північно-західній частині села була споруджена дерев’яна церква в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці.
Храм простояв до 1970-х років, а тоді його приміщення
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Благовіст

Одна з останніх світлин церкви у Красносілці
розібрали. В 2005 році на місці церкви встановили пам’ятний
хрест. В архівах збереглися церковні книги храму, починаючи з 1908 року.

2. Церква Різдва Пресвятої Богородиці
в селі Іванівка

х

рам, що й нині стоїть у селі Іванівка (раніше – Янівка),
споруджений на кошти тодішнього власника села,
київського цивільного губернатора Івана Івановича
Фундуклія в 1850 році. Церква ця з’явилася на місці
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давнішої. Обстеження 1925 року виявило у храмі церковні
документи, починаючи з 1826 року. Тож дослідники архіву і
зазначили датою початку існування церкви 1827 рік. Проте у
звіті зазначається, що у церкві зберігається книга, видана в
1746 році. Отже, будівництво першого храму в Іванівці, певно,
велося у середині XVII століття. Церква згадується як діюча
в документі за 1778 рік. Найдавніша метрична книга церкви,
що збереглася до нашого часу в архівах, датована 1786 роком.
1787 року храм мав двох священиків: тридцятивосьмирічного
Феодосія Маєвського та шістдесятип'ятирічного Ієремію
Маєвського. У 1802 році настоятелем храму був Феодосій
Максимовський. 1840 року священиком значиться Кирило
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Благовіст
Васильович Тарнавич. У середині ХІХ століття церква за
штатами належала до 5-го класу і мала 37 десятин землі.
Після визволення села від німецько-фашистських загарбників у церкві правив Яків Іванович Коваленко, а у 1952
році – Сергій Самойлович Кудін. Нині храм Різдва Пресвятої
Богородиці належить до історичних пам’яток. У ньому проводяться ремонтно-реставраційні роботи. Службу править
ієрей Юрій Олексійович Малятич, рукоположений у священний сан 30 червня 1996 року.

3. Собор Успіння Пресвятої Богородиці
в смт Олександрівка

п

равославна церква Успіння Пресвятої Богородиці
в Олександрівці вперше була збудована у ХVІІІ
столітті. У 1850 році на місці колишнього храму
спорудили новий. У середині ХІХ століття це був
дерев’яний храм 5-го класу. Найдавніша церковна метрична книга, що збереглася в архіві до сьогодні, датована 1798 роком.
У 1930-х роках був репресований олександрівський священик протоієрей Дмитро Сурмелі. А згодом дерев’яну церкву взагалі розібрали. У 1950-х роках віруючі збиралися в
пристосованому приміщенні, доки парафію остаточно не закрили.
Відродження храму в Олександрівці почалося вже у роки
незалежності України. Спочатку службу правили у пристосованому приміщенні, виділеному побуткомбінатом по вулиці
Володарського. Згодом, у 1991 році, районна влада виділила
місце під будівництво нового храму в центрі Олександрівки.
Уже навесні 1996 року, відсвяткувавши Великдень, будівельна бригада розпочала роботи. У 1999 році роботи велися
в центральній частині церкви. У місцевій виправній колонії
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були виготовлені металеві каркаси для бетонного поясу, що
мав зв’язати нагорі колони та стіни храму.
За благословенням єпископа Кіровоградського і Олександрійського Пантелеймона 27 вересня 2003 року тут була
відслужена перша літургія у новому просторому храмі.
Наприкінці травня 2004 року було урочисто освячено церковний іконостас. Освячено також й ікону Святих мучеників
Бориса і Гліба – дарунок церкві від нашого земляка.
У цей же день він подарував церкві камінь з гори Синай,
обрамлений дорогим кіотом. За кошти віруючих писалися
нові ікони, було куплено на престол дарохранительницю,
літійний набір тощо. Багато організацій та окремих осіб
також вносили свої пожертви, які всі використовувалися на
утримання храму.
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Благовіст
Поруч зі СвятоУспенським
храмом стоїть
пам’ятний знак
жертвам Голодомору
30-х років
ХХ століття
Уставний чин –
освячення збудованої Свято-Успенської
церкви
відбувся
28 травня 2006 року
за участю єпископа
Кіровоградського й
Олександрійського
Пантелеймона, доброчинця Б. М. Кузика, який був удостоєний ордена Святого
рівноапостольного
князя
Володимира. Слід зазначити,
що духовне життя
Олександрівки разом з новозбудованим
Свято-Успенським храмом доповнюють каплички: в
ім’я святої мучениці
Валентини, Святителя Миколая та
в ім’я Сергія Радонезького.

292

Розділ ІV. Духовні святині нашого краю

Урочисте освячення собору в Олександрівці

Запитання
для повторення:
1. Які документи свідчать про існування православної церкви в селі Іванівка?
2. Які православні церкви діяли на території села
Красносілка?
3. Напишіть опис «Історія створення православного
храму в Олександрівці».

Благовіст

§ 34. Підсумково-узагальнююче
заняття по темі:
«Духовні святині нашого краю»
1. Складіть мапу православних храмів, які діяли
а) у ХVІІ-ХVІІІ століттях;
б) у 40-50-х роках ХХ століття;
в) нині діючі храми.
2. Які зміни відбувалися на мапі православних храмів
Олександрівщини?
3. Які храми Олександрівщини належать до історичних
пам’яток?
4. Кого з благочинців ви можете назвати, які в різний
період часу будували та відновлювали православні храми у
рідному краї?
5. Які найдавніші документи є історичними джерелами
існування православних храмів на Олександрівщині?
6. Складіть розповідь «Знайомство з усипальницею родини Раєвських».
7. Як православні церкви у нашому краї протистояли
нищенню їх радянською владою?
8. Хто із дослідників вивчав історію діяльності православних храмів на Олександрівщині?

Висновки

п

равославна етика є складовою частиною національного
виховання, відповідає нашій ментальності, психіці,
традиційним рисам ідеалу людини, а саме: вірі в
Бога, пошані до старших, лагідній вдачі, щирості,
гостинності, працелюбності, духовному аристократизму,
любові до своєї Батьківщини і народу.
Православне виховання – це процес формування і розвитку духовного та фізичного потенціалу людини. Цей предмет
є наукою про моральне добро людини на основі абсолютних
вартостей, якими наповнена християнська культура.
Вона ґрунтується на універсальному моральному
законі людства (десяти заповідях Божих і двох головних
заповідях Любові, а також на ділах милосердя стосовно
душі та тіла ближніх, євангельських порадах та вченні
Ісуса Христа).
У православній етиці особливу увагу приділено поняттю гріха як свідомому і добровільному злому вчинку, який
принижує гідність людини. Гріх – це найбільше зло у світі,
це вияв чорної невдячності творіння по відношенню до свого
Творця, це відмова від любові. Причиною скоєння гріха є
власна воля людини, яка піддається зовнішнім і внутрішнім
впливам, що виявляються в спокусах тіла, навколишнього
середовища і злого духа. Гріхи можуть бути вчинені ділом,
словом, а також думками, коли маємо намір чи бажання
вчинити зло.
Православна етика сприяє формуванню морально
відповідальної особи. Суттєвим для моральної відповідальності є рішення волі. Вже в моменті свого рішення воля несе
відповідальність безвідносно до позитивної чи негативної
реакції почуття. У випадку збігу рішення волі з розумом
людина здобуває заслуги, а у випадку противного до розуму
рішення волі зростає кількість провин людини.
Людина несе відповідальність за ті засоби, які необхідні
для досягнення мети. Щоб рішення волі було добрим, усі засоби й цілі мусять бути добрими, а щоб рішення волі було
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злим, досить того, щоб один засіб або ціль були злими. Ціль
не виправдовує засобів!
Людина несе відповідальність і за наміри. Воля є
відповідальною також за всі передбачені наслідки, які випливають з бажаної цілі, навіть якщо воля не прагнула цих
наслідків. Якщо воля є відповідальною у намірах за добрі
наслідки, то вона має заслугу. Якщо воля є відповідальною
у намірах за злі наслідки, то вона має провину. Тим
більшою є відповідальність у намірах, чим яснішими постають передбачені наслідки і чим вони необхідніші для
досягнення мети.
Православна етика є могутнім виховним засобом у
формуванні богословських та моральних чеснот. Християнське моральне виховання базується на формуванні у людей
досконалої совісті (сумління), що відгукується на кожний
злий вчинок і змушує їх виправляти заподіяне зло.
На уроках християнської етики ви аналізували внутрішню структуру моральної свідомості і моральних відносин,
досліджували моральні поняття, які виражають моральні
норми, принципи, що містять оцінку діяльності людей. На
заняттях ви навчалися визначати найвище добро (благо) не
тільки своєю розумовою діяльністю, але й на основі формування духовного світогляду, який відкривається у вічних
правдах.
Ми сподіваємось, що на уроках православної етики ви
сформували для себе той моральний ідеал, в основі якого
є чесна особа, яка особливий наголос ставить на пошану
гідності людини, що створена за образом і подобою Божою,
здатна пізнавати, любити Свого Творця і служити Йому через пізнання інших людей, любов до них і служіння їм.
Ці основи духовної моралі, які ви отримали на уроках
православної етики, несіть у своєму серці завжди, свої вчинки здійснюйте, творячи лише добро, і ви станете мудрою,
люблячою, розсудливою людиною, яка вміє цінувати життя
та творити добро у світі.
З Богом у серці, з добром у душі!
ЇЗ повагою та любов'ю

Борис Кузик
та Людмила Литвин
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Собор Успіння Пресвятої Богородиці
в смт Олександрівка

Церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Іванівка

Софіївський собор у Києві

Єрусалим. Камінь Помазання

Храм в ім’я Казанської ікони Божої
Матері – прикраса Чигирина

Церква Свято-Троїцького
Мотронинського жіночого
монастиря

Диво сходження
Благодатного Вогню

На монастирській дзвіниці

Водохреща на Тясмині

Протоієрей,
настоятель
СвятоПокровського
храму
в м. Смілі
Черкаської
єпархії УПЦ
отець Петро
(Дмитрук)

Радість життя

Святе вінчання

Чаша спасіння

«Хреститься раб Божий...»

«Нехай віддає
чоловік своїй
дружині потрібну
любов, так же
само й чоловікові
дружина»
(1 Кор. 7, 3)

Агнець

«Молюсь тобі, Господе!..»

«Порадьте, батюшко...»

Втомилася трішки...

Обитель преподобного
Онуфрія Великого –
відроджена з небуття
святиня

З предстоятелем УПЦ Блаженнійшим Володимиром
(зліва)

У Великий піст

Аскольдова могила в Києві

Незагасне світло
нашої віри

Хресна хода у селі Головківка
Розмова з Богом

Ігуменя Мотрона – настоятелька обителі
Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря
в центрі Холодного Яру

Михайлівська
площа
в Києві
з Золотоверхим
собором

Надбрамна
Свято-Троїцька
церква в Києві

Храм на честь святого апостола Андрія Первозваного
в Києві

Головний храм Свято-Покровського монастиря
в Києві

Каплиця на честь святителя і чудотворця Миколая
у селі Головківка

Біля джерела «Живун»
у Холодному Яру

Володимирський собор у Києві

Іллінська церква в селі Суботів

Борисоглібський собор у Чернігові

Кафедральний Свято-Михайло-Архангельський
собор у Черкасах

Хрестовоздвиженська церква у селі Розумівка

Кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці
у Кіровограді

Заняття у недільній школі

Свято-Параскевська церква у селі Кримки

Спасо-Преображенський собор
у Кіровограді

Архімандрит Авель
(Македонов)
Архімандрит Авель (у миру Микола Миколайович Македонов)
народився 21 червня 1927 року в селі Нікуличі під Рязанню в
родині благочестивих селян. У 1942 році закінчив семирічну школу, з дитинства мріючи стати ченцем.
Микола Македонов отримав постриг на честь праведного
Авеля.
24 січня 1947 року ієродиякон Авель був призначений другим
священиком до Георгіївської церкви в селі Городище Рибнівського
району, в якій прослужив до лютого 1950 року.
У 1950 році був настоятелем храму в ім'я святого царевича
Димитрія в Угличі (лютий–червень 1950 року), Смоленського храму в селі Федорівське (1950–1955 рр.), кліриком ярославського
кафедрального Феодоровського собору (1955–1960 рр.). Серце його
завжди переповнювала любов до ближніх, і всі, хто знав отця
Авеля, відповідали йому такою ж щирою любов'ю. Його було
відзначено церковними нагородами: в 1953 році він був зведений
у сан ігумена, в 1958 році – нагороджений палицею.
У квітні 1960 року ігумена Авеля призначено кліриком храму
Різдва Христового в селі Борець Сараївського району, а в грудні
1960 року – кліриком кафедрального Борисоглібського собору.
В 1963 році ігумен Авель одержав патріаршу нагороду – хрест із
прикрасами; в 1965-му – сан архімандрита.
У 1969 році архімандрит Авель був призначений настоятелем
кафедрального Борисоглібського собору в Рязані.
17 лютого 1970 року Святійшим Патріархом Московським
і всія Русі Алексієм ІІ архімандрит Авель був спрямований до
Афона для несення чернечого послуху в Російському СвятоПантелеймонівському монастирі на Святій горі.
18 січня 1971 року архімандрит Авель був обраний новим ігуменом Свято-Пантелеймонівського монастиря.
Коли
архімандрит Авель перебував на Святій горі, він був нагороджений орденом Болгарської Православної Церкви святителя Климента Охридського й орденом Святого рівноапостольного князя
Володимира ІІ й ІІІ ступенів.
29 червня 1979 року отець Авель був знову прийнятий у клір
Російської Православної Церкви. Він повернувся в Рязанську
єпархію й був призначений почесним настоятелем кафедрального Борисоглібського собору в Рязані і єпархіальному духівнику.
В 1980 році відбулося його нагородження орденом Преподобного Сергія Радонезького ІІІ ступеня, в 1985 році він був визнаний

гідним права служіння з
жезлом, у 1987-му – нагороджений орденом Преподобного Сергія Радонезького ІІ ступеня.
16 травня 1989 року
постановою
Священного Синоду архімандрита
Авеля було призначено намісником ІоанноБогословського чоловічого
монастиря в селі Пощупово Рибнівського району
Рязанської області.
За 15 років, протягом
яких отець Авель очолював монастир, свята обитель змінилася та стала місцем паломництва
вірян.
Його служіння було
відзначено
і
нагороджено орденом святого
благовірного князя Данила Московського ІІІ ступеня (1993 р.), патріаршою
грамотою (1995 р.), орденом Преподобного Сергія
Радонезького ІІІ ступеня (2003 р.). 11 серпня
2000 року отець Авель
був
визнаний
гідним
медалі «За заслуги перед
Батьківщиною» ІІ ступеня.
2005 рік для архімандрита Авеля був ознаменований важливою
ювілейною датою – 60-річчям служіння у священному сані. Через
все своє нелегке життя отець Авель проніс невгасимий вогонь віри
Христової.
У травні 2006 року архімандритові Авелю було присвоєно звання почесного громадянина міста Рязані.
6 грудня 2006 року на 80-му році життя архімандрит Авель (Македонов), настоятель Іоанно-Богословського монастиря Рязанської
єпархії мирно відійшов до Господа.

«Христос Воскрес!»

Моя перша свічка...

Видання духовної літератури для учнів
та широкого загалу читачів
Протоієрей Петро Дмитрук (керівник авторського
колективу), протоієрей Василій Вознюк, протоієрей
Сергій Чумак, ігуменя Мотрона (Гребенович),
Олександр Слєпцовський. Нескорений велет.
Сторінки з історії Мотронинського Свято-Троїцького монастиря. – Олександрія: Видавництво
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