Присвячується світлій пам'яті нашого сина Павла,
вірного супутника й невтомного мандрівника,
який подарував мені величезне щастя – відкривати
разом з ним світ, осягати Росію.
У мене було величезне бажання бачити його
сильним, енергійним, успішним.
Але доля розпорядилася інакше...
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Любий друже!
Уважно вдивись у світ, в якому ми живемо. Як гарно
і мудро він створений! У ньому панують неперевершена краса, гармонія і спокій. Квітам Творець дав красу
і ніжний запах, птахам – крила, щоб вони могли полинути в небо. Людину ж – Своє найдосконаліше творіння –
Він зробив схожою на Себе. Він дав нам розум, щоб ми
збагнули своє високе християнське призначення, дав
серце, щоб ми любили Бога і ближнього, сіяли навколо себе добро. А найголовніший скарб, яким Господь
наділив лише людей, – це душа, завдяки якій ми можемо називати себе дітьми Божими.
Християнська віра протягом багатьох століть формувала світогляд українського народу, його самобутню культуру й благочестя, що втілилося в незліченних
витворах світового мистецтва, залишених у спадок
старшими поколіннями.
Цей посібник допоможе тобі познайомитися з православною культурою, її духовними джерелами та історією. У православній вірі народилися наші батьки,
з нею вони жили, долали життєві труднощі. З нею
йшли навіть на смерть…
Уроки православної культури зроблять доступними
для тебе глибокі знання, які пов’язані з великими духовними традиціями рідної Батьківщини. І нехай вони
рясно посіють зерна добра в твоєму юному серці!

З любов’ю і повагою
Борис Кузик та Людмила Литвин
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1. Людина і релігія

Ê

ультура завжди підносила народ до злетів. Водночас народжені таланти розкривали свою сутність, яка формувалася
з народної душі, з рідної землі, з духовних джерел, які її
збагачували. Культура християнської доби від часів хрещення стала духовним джерелом для свого народу. Чим вище
підносилась духовність народу, тим глибше розкривали її сутність
та культура всіх напрямків. Згадаймо Софію Київську – пам’ятник,
в якому розкрилася глибина народної віри, яка підняла національну
інженерну думку до таких висот.
Провидіння щедро обдарувало хрещену землю талантами, серед
яких: митрополит Іларіон, преподобний Нестор Літописець, князь
Ярослав Мудрий; пізнішої доби: святитель Петро Могила, Іоанникій
Голятовський, Григорій Сковорода.
А згадаймо тисячі унікальних храмів, неперевершені шедеври святих
ікон. Найбільшим здобутком нашої культури є її національно-духовний
зміст, який заповнила благодатною сутністю ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА.
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«Я живу, і ви будете жити» (Ін. 14, 10-21) – цей євангельський
постулат став життєдайним для нашої культури періоду XVIII – початку XX століття.
Григорій Сковорода – відомий філософ і мандрівник, собою і в
собі стає носієм вітчизняної культури духовного спрямування. Він
не бунтував проти існуючої несправедливості, а власним духовним
досвідом і гострим словом правди вів за собою. Один із небагатьох
піднявся на вершину, коли творчість, духовність і особисте життя
служили розкріпаченню народної душі
від кайданів несправедливості. Він боровся за ідеали добра, що є основою
всіх людських вчинків. «Доброта живе в
одній красі», – пише він. Творчість Григорія Сковороди розкриває культуру самопізнання.
Такими ж мотивами у своїй діяльності та житті керувався Дмитро Бортнянський, який весь свій величезний талант присвятив церковній музиці. І донині його церковні твори благодатним
дотиком до людської душі пробуджують
її від гріховної сплячки. Через його церковні мелодії спускається культура неба
у людські будні, наповнюючи стомлені
душі багатством благості.
«Легенда про великого інквізитора» –
вершина творчості Достоєвського. У ній
вирішується основна тема про свободу
людського духу. Ця легенда – небувала
по силі хвала Ісусу Христу. В «Легенді»
протистоять один одному свобода і примус, віра в сенс життя і сумнів, божественна любов і безбожне співчуття до
людей, Христос і антихрист. Великий
інквізитор-аскет, він не прагне ніяких
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матеріальних благ. Це – людина ідеї. У нього є таємниця. Таємниця ця –
невіра в Бога, невіра в буття світу, в ім’я якого варто людям страждати. Втративши віру сам, великий інквізитор відчув, що величезна
маса людей не в силі понести тягар свободи, сповіщеної Христом.
Російський письменник Микола Гоголь розкрився як літературний
бунтар у містично-духовному жанрі тогочасного життя. «Гоголь –
перший пророк повернення до цілісної
релігійної культури, пророк православної культури… він відчуває як основну
неправду сучасності її відхід від Церкви,
і основний шлях він бачить у поверненні до Церкви і перебудові всього життя
в її дусі», – так вважає В. Зеньковський.
Уся творчість М. Гоголя, по суті, є пошуком шляхів людського вдосконалення.
Якщо у своїх ранніх творах він намагався наблизити людину до Бога через
виправлення її вад, то пізніше він переключається на самого себе, спрямовує
рушійну силу очищення на свою душу
і серце, вбачаючи там причину багатьох спокус.
Сам Гоголь в «Авторській сповіді» говорить про ті пошуки:
«З цього часу людина і душа стали, більше ніж будь-коли, предметом спостережень. Я облишив на деякий час усе сучасне; я звернув
увагу на пізнання тих вічних законів, якими живе людина і людство
взагалі. Книги законодавців, душознавців і спостерігачів за природою
людини стали моїм чтивом… і на цьому шляху невідчутно, майже не
знаючи як, я прийшов до Христа, побачивши, що у Ньому ключ до
душі людини…» Згодом увесь свій духовний досвід М. Гоголь втілив
у найкращі зразки духовної прози «Роздуми про Божественну літургію», «Сповідь», «Вибрані місця із переписки». Письменник хотів
зробити це видання масовим, за найнижчою ціною, без авторства,
аби воно стало доступним для найширшого загалу. Актуальні питання буття – від побутових до духовних – М. Гоголь сприймав крізь
призму релігійно-морального смислу.
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«Сватання на Гончарівці» Квітки-Основ’яненка – це філософія
протиріч християнства та язичництва у народних буднях життя, його
містичне неприйняття обрядових паралелей між християнством та
язичництвом.
Дещо іншими постатями середини і кінця XIX сторіччя постають
перед нами Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко.
Тарас Шевченко – наш національний герой, народний психолог, коваль української літературної мови, нескорений батько української людності, своїм талантом торкнувся таїни протиріччя між духовністю і матеріалізмом, церковністю і духом спротиву в умовах тогочасності. Він не був
революційним, а був моральним бунтарем. Бунтував проти всілякої неправди –
національної, соціальної та релігійної.
Народна душа полинула до його слова, адже в ньому прихований величезний духовний потенціал: для стійкості
в переконаннях, великій любові до народу і рідної землі, прагнення до звільнення від усілякого пригнічення: духовноТарас Шевченко
го, соціального, політичного. Його творчість є символом непокори проти неправди, закликом до краси, добра і братерства.
Слово Лесі Українки, гостре «як криця, як меч», громило всіляку неправду,
жило надією на краще, оспівувало добро, працелюбство, любов до всього.
Вона жила на межі століть, відчувала
гостроту політичних потрясінь, але не
зневірилася в добрі – «я в серці маю те,
що не вмирає», не впала в розпач від
тяжкої хвороби, а знаходила силу сказати, що людині «боротьба і праця милі».
Леся Українка
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Поетична творчість Івана Франка –
видатне явище в українській літературі.
Воно вражає обширом та глибиною зображення життя і душі народу. Франко
любив свій народ, вболівав за долю України, вірив у світле майбутнє українського народу. Все життя письменника –
боротьба за єдність держави, за свій народ. І саме в поемі «Мойсей», яка є вершиною в літературній спадщині Каменяра, поет осмислює історичну і духовну
спадщину українського народу. «Мойсей» – то залишений у спадщину «духовний заповіт» митця своєму народові.
Підсумовуючи сказане, можна вірити, що Бог вибирає серед народу велетнів духу, які згодні свідчити
про добро і зло, правду і неправду, вірять у перемогу і закликають
вірити у справедливість.

2. Що вивчає предмет
«Історія релігійної культури»

Ñ

лово «культура» вживається нами майже щодня. Одним
з його пояснень є вихованість, освіченість, вміння поводити
себе. Іншим поясненням слова «культура» є все те, що створила людина своїми руками для себе та суспільства. До пояснень слова відносяться також звичаї, релігія, правила поведінки, вміння спілкуватися, бути уважним і витриманим. Культура
кожного народу та окремо взятої людини своєрідна і змінюється на
різних етапах історії, але саме вона створює той образ народу, який
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є неповторним та своєрідним. Про культуру можна говорити багато,
тому що її поняття багатогранне. Воно використовується для визначення характерних особливостей життя цілого народу, держави,
окремої нації, наприклад: українська культура, російська культура,
культура країн Азії та Африки. Культура може характеризувати окремий період історичного розвитку відразу декількох держав та народів.
У наш час існує більше ніж 500 пояснень цьому слову. В основі
більшості з них лежить тлумачення культури як результату діяльності
людини, яка створює та поширює культурні цінності. Культура розглядається як результат творчої праці людини, як впровадження її
ідей у всіх сферах життя та діяльності.
Культура – визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил
і здібностей людини, що виражається у типах і формах життя та діяльності людей, а також у створених ними матеріальних і духовних цінностях. У перекладі з латинської слово «cultura» означає «обробіток
землі, виховання, освіта, розвиток». Таким багатозначним було воно
спочатку, до того, як його почали використовувати інші європейські
народи. Це слово безпосередньо пов’язане зі словом «cultus», що означає «шанування Бога, культ».
Людина з глибини віків намагалася осягнути таємниці буття,
і поряд з матеріальними задоволеннями виникав духовний світ. Коли
людина обробляла землю, цьому передував спеціальний релігійний
обряд, культове дійство, яке спрямовувалося до вищих сил природи
за допомогою. Земля, як джерело життя людини, вважалася священною і обожнювалася.
У наш час слово «культура» вживається як у духовній сфері (релігія,
мистецтво, філософія), так і у більш широкому розумінні, що включає
матеріальну культуру (промисловість, освіта, медицина та ін.)
Під релігійною культурою розуміють релігію, світогляд, а також
відповідну поведінку, особливі дії або культ, що базуються на вірі
в існування Бога.
Під поняттям «історія» розуміють процес розвитку природи та
суспільства, або сукупність суспільних наук, які вивчають минуле
цивілізацій.
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Таким чином, історія релігійної культури –
це історична дисципліна, яка вивчає:
історію формування релігійних культур, традицій, взаємовідносин між людиною й Богом;
релігійну етику і філософію;
історію походження та суть основних релігійних понять,
символів, богослужінь, церковних Таїнств;
релігійне мистецтво та народні традиції, пов’язані безпосередньо з релігією.
Предмет історії релігійної культури також вивчає події життя
і впливу релігії на законодавчу, побутову, творчу та інші сфери діяльності людини. В основі релігії лежить віра, а в православно-богословській традиції віра у Святу Трійцю, Спасителя Ісуса Христа, єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву та Воскресіння з мертвих.

3. Для чого необхідно вивчати
історію релігійної культури

I

сторія не знає людських цивілізацій та народів, які не мали ніяких релігійних уявлень. Більш того, як правило, все найкраще,
що було у людини протягом тисячоліть, було присвячене Богу.
Релігія дала людині основи моралі та правових відносин. Вона ж
формувала естетичні та моральні якості, була джерелом наснаги,
забезпечувала образність тем, сюжетів, змісту та творчої діяльності.
Релігійні вчення завжди були у центрі культури: вони відображали
бажання людини до самовдосконалення, до духовного та естетичного осмислення організації навколишнього світу і людського суспільства. Вони були орієнтирами в нових духовних пошуках і в художній
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Пастирське благословення

творчості. Релігія активно впливала на хід історії та взаємовідносин
між людьми, народами і державами. Тому вивчення історії України
неможливе без вивчення релігійних джерел нашого народу. Кращі
твори світової культури створені за мотивами Старого та Нового Завіту. Таким чином, релігійна культура допомагає школярам вивчити
українську та світову літературу, образотворче мистецтво, музику.
Необхідність вивчення релігійної культури полягає у тому, що ми
живемо у багатонаціональній державі, де маємо можливість кожного
дня спілкуватися з людьми різних народностей, культур, віросповідань.
Релігійні культури необхідно вивчати через повагу та взаєморозуміння
один до одного, щоб знати релігійні переконання представників різних народів, їх духовні принципи, якими вони керуються в житті.
Останнім часом це стало особливо актуальним, тому що кожна
людина сьогодні знаходиться в духовних пошуках і дуже часто реагує
досить емоційно на нерозуміння, неделікатні висловлювання окремих
людей, намагання обмежити права та свободу релігійних переконань.
Віра та світосприйняття завжди були найважливішими факторами,
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що визначають весь спосіб життя, людську долю, родинні, товариські, побутові та державні стосунки. При спілкуванні з людиною необхідно знати, що для співрозмовника головним є те, що його віра та переконання повинні бути правильно сприйнятими. Норми культурного
співіснування вимагають взаєморозуміння та поваги один до одного,
а також уміння уникати конфліктів та знаходити компроміс, не поступаючись своєю совістю, не зраджуючи звичаїв, особистих інтересів,
ідеалів та святинь.
Вивчати релігійну культуру необхідно також тому, що при недостатніх знаннях у галузі релігії тема духовного буття часто не відповідає дійсності, що стає джерелом різних тлумачень, сприяє виникненню та поширенню:
окультизму – загальна назва вчень, які визнають існування прихованих сил в людині та в космосі, що доступні лише для тих, хто
пройшов спеціальну підготовку;
магії – обряди, що пов’язані з надможливостями людини впливати на інших людей та на сили природи;
сатанізму – поклоніння та служіння сатані, що стоїть на чолі злих духів, що протистоять Богу.
Поширеним явищем духовного життя,
свідченням відступу від істини є також секти, які можна визначити як релігійні групи,
общини, що відокремилися від єдиної
Церкви й мають власне тлумачення
релігійних питань. У сучасному суспільстві дедалі частіше виникають
нові секти, з’являються лжепророки
й «чудотворці», які обіцяють вирішити
всі людські проблеми. Як правило, діяльність сект побудована на приховуванні,
а іноді й відвертій брехні або шахрайстві з метою залучення до цих груп якомога більше нових членів, виманювання
грошей, духовного насильства над особи-

12

Âñòóï. Ìè ³ íàøà êóëüòóðà
стістю та експлуатації в різних формах. Релігія, релігійні гасла й символи в сектах стають лише прикриттям справжніх намірів, які переслідують їх лідери. Як приклад, можна пригадати сумнозвісну секту
«Біле братство», лідери якої у 90-х роках ХХ століття закликали своїх
адептів до масового самогубства в центрі Києва, застосувавши перед
тим небезпечні методи впливу на свідомість аж до зомбування людської психіки, коли людина стає покірливим рабом, не усвідомлюючи
того, що вона коїть.
У період новітньої історії незалежної України через недосконале
законодавство виникнення подібних сект завдало й завдає до цього часу чимало лиха необізнаним у духовних питаннях громадянам.
Як доводить життя, беззастережна довіра сектам обертається тяжкими психічними розладами, втратою зв’язків з рідними та близькими
людьми, майна та життєвих орієнтирів.
На відміну від сект, православна культура позбавлена релігійного
фанатизму та духовної експлуатації особистості. Тому вивчення цієї
культури є важливою запорукою не потрапити під вплив небезпечних
культів і не стати жертвою власної довірливості.

4. Духовна безпека людини

Ï

раво вибору – бути чи не бути віруючою людиною, яку
релігію сповідувати, яких поглядів дотримуватись, яку церкву відвідувати – є справою совісті самої людини, бо від початку вона створена Богом вільною. Звідси випливає сутність глибокого свідомого вибору. Кому людина надасть
перевагу своєї шани: Богові чи окультизму, вченню Христа чи магії,
християнській науці чи так званим астрологічним «прогнозам»?
Кожна людина, яка визнає себе православною не за традицією або
обрядовим дійством, повинна чітко усвідомлювати свою православність, свою причетність до Церкви, на чолі якої стоїть Сам Христос,

13

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²
Франсиско Гойя.
«Сон розуму народжує
чудовиськ».
Із серії «Капричос».
1797-1798 роки. Офорт.
Офорт (франц. eau fortc –
«азотна кислота») – вид
гравюри, при якому малюнок продряпується голкою
в шарі кислототривкого
лаку, що покриває металеву пластину. Порожні
місця, що утворюються,
обробляються кислотою,
потім отримані заглиблення заповнюються фарбою
і в такий спосіб відтискуються на папір

і ні в якому разі не залучатися в будь-яких формах
до магії, чаклунства, захоплення уфологією, астрологією, так званими езотеричними «науками», явищами полтергейсту. Чимало цьому сприяють фільми, книжки, комп’ютерні ігри
окультного змісту, мета яких – через розповідь про існування особливих таємних знань нав’язати людині спотворений погляд на справжню духовність, посіяти в її свідомості сумнів щодо неминущих цінностей християнського віровчення. Часто такі «витвори мистецтва»
робляться на досить високому рівні, вони враховують сучасні реалії
і розраховані на необізнаного, нерозбірливого в духовних питаннях
споживача.
Втім Православ’я не може бути змішане з окультизмом у будьяких формах, а свідомість і мораль – із вірою в забобони. Внаслідок
магічних дій відбувається роздвоєння, духовне розбещення людської
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натури, руйнація істинної віри як джерела духовного натхнення й розуміння відносно природного і надприродного, підміна віри в Бога
на зв’язок з окультними силами. Надзвичайно важливо усвідомлювати, що будь-які забобони, як і віра в них, є психологічним збоченням
людської волі, перепоною прагнення до добра й святості життя.
Життя у Православ’ї дає можливість людині зрозуміти закономірність, цілеспрямованість створеного Богом світу. Недарма кращі
вчені та дослідники – Михайло Ломоносов, Дмитро Менделєєв, Іван
Павлов, Володимир Бехтерєв та багато інших – були глибоко віруючими, православними людьми. Залишаючись надзвичайно освіченими,
вони разом з тим не спростовували того, що земна природа й всесвіт
розвиваються за чітко визначеними Богом законами. Астрологія ж,
навпаки, руйнує систему закономірностей у стосунках людини з Богом і створеною Ним природою, вносячи окультний контакт з потойбічними демонічними силами.

Питання та завдання
1. Випишіть у зошит слова «культура», «релігія», «історія» та поясніть їх значення.
2. Що ви відносите до духовної, а що до матеріальної
культури?
3. Що вивчає релігійна культура?
4. Як ви розумієте слова: «окультизм», «сатанізм»,
«магія», «секта»? Згадайте, де раніше ви зустрічали ці слова? Як ви розуміли значення цих слів?
5. Для чого необхідно сучасній людині знання історії
релігійної культури?

Òåìà ².
²ç ³ñòîð³¿
Ïðàâîñëàâ’ÿ
§ 1. Що ми знаємо
про православну культуру?

1. Íîâà â³ðà â³ä Ð³çäâà Õðèñòîâîãî

×

ас, коли народився Ісус Христос, прийнято вважати початком нового літочислення. Запам’ятати це дуже легко, оскільки народження Христа є початком нової ери в історії людства, і сучасна система літочислення веде відлік часу саме
від Різдва Христового. Який зараз рік – стільки років тому, як
вказує Біблія – основа християнського віровчення, народився Христос.
Понад дві тисячі років тому в Палестині з’явилося Божественне
Немовля, якого батьки назвали Ісусом, а згодом люди почали називати Його Христом. Так грецькою мовою звучить «Месія», «Спаситель».
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Òåìà ². ²ç ³ñòîð³¿ Ïðàâîñëàâ’ÿ
Різдво Христове.
«Коли ж народився Ісус
у Вифлеємі Іудейськім,
за днів царя Ірода,
то ось мудреці прибули
до Єрусалима зо сходу,
і питали: «Де народжений Цар Іудейський?
Бо на сході ми бачили
зорю Його, і прибули
поклонитись Йому»
(Мф. 2, 1-2).
Гравюра на дереві
Юліуса Шнорр фон
Карольсфельда

Разом із Христом, Його земним подвигом, проповіді слова Божого, Його стражданнями, хресною смертю та дивовижним Воскресінням народилося й християнство.
Чи був Ісус насправді історичною особистістю, а не вигадкою, міфом, яких чимало в світовій культурі? Протягом століть учені й богослови ведуть таку суперечку. Разом із тим багато що з того, про
що оповідають сакральні тексти православної віри – Святе Письмо,
підтверджується цілком історичними свідченнями.
Наприклад, у рукописах арабського монаха Агапія знайдено свідчення єврейського історика Йосипа Флавія, який народився та жив
у другій половині І століття нашої ери. Флавій писав: «У цей час жив
мудрий чоловік, якого звали Ісус. Він вів бездоганний спосіб життя
і був відомий своїми чеснотами. Багато серед євреїв та інших народів
стало його учнями. Пілат засудив його на розп’яття».
Ці та інші свідчення переконливо доводять, що у першій чверті
І століття нашої ери в Іудеї справді жив проповідник, пророк, який
гостро критикував іудейських священиків і передрікав швидке настання на землі Царства Божого. Християни всього світу вже два
тисячоліття шанують і сповідують учення Христове та намагаються
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виконувати Його заповіді. А найголовнішою книгою, підручником
свого життя й моралі вважають Біблію, друга частина якої – Новий
Завіт – розповідає про те, як Своїми хресними стражданнями Син
Божий викупив людство від споконвічного прокляття гріхопадіння
і дав усім істинно віруючим у Христа надію на спасіння і Царство
Боже.

2. Ïåðø³ õðèñòèÿíè íà Ðóñ³

Ê

оли ж прийшло християнство на землю України-Русі?
Як свідчать факти, християнство існувало на території нашої
Батьківщини ще задовго до хрещення Русі Великим князем
Володимиром.
Під час правління князя Ігоря вже діяв храм на честь біблійного пророка Іллі, якого шанує весь християнський світ. Навіть
київські князі Аскольд і Дір, які правили до княгині Ольги, були християнами. У військовій дружині Ігоря теж було багато християн. Тісні торговельні зв’язки з Грецією
через варязьких купців і дружинників сприяли проникненню християнства та його поширенню на
території теперішньої України.
За давніми переказами, християнська віра прийшла в наші землі
ще на початку її виникнення, коли
Андрій, брат апостола Петра, прийшов на київські схили з проповіддю християнського віровчення.

Святий апостол Андрій
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Òåìà ². ²ç ³ñòîð³¿ Ïðàâîñëàâ’ÿ
Слово «апостол» походить від
грецького «apostolos», що дослівно
означає «посланець». Перші учні
Христа були справжніми посланцями
проповіді «благої звістки». Апостоли
користувалися великим авторитетом
серед перших християн і стали засновниками перших християнських
общин.
Апостол Андрій, названий Первозваним, був першим серед дванадцяти апостолів, які пішли за своїм Учителем-Христом. Про Месію, Який
вже прийшов на землю, щоб врятувати людей, святий Андрій дізнався
від свого першого наставника Іоанна
Предтечі, яким був покликаний на
Йордан, щоб там зустріти Живого
Бога – Ісуса Христа.
Після Вознесіння Христа на небо
і Зішестя Святого Духа на апостолів
їм був посланий дар розмовляти багатьма мовами, і вони вирушили в
різні країни проповідувати слово
Боже. Кожний обрав свій жереб, куди
прямувати: до Індії, Риму, Греції та
інших країн. Андрієві випала Скіфія – так колись називали землі Північного Причорномор’я сучасної України.
Поширення християнства як світової релігії на території УкраїниРусі відбувається після євангельського служіння апостолів Петра, Павла,
Андрія Первозваного в період 30–

Мощі святого апостола
Андрія Первозваного (вгорі)
і рештки хреста, на якому
він був розіп’ятий
за проповідь Євангелія
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торгові шляхи руських
шлях апостола Андрія Первозваного

Шлях святого апостола Андрія Первозваного та його ікона
з картою легендарного ходіння «До Скіфії» (вгорі). Знаходиться
у храмі Ікони Божої Матері «Усіх Скорботних Радість» у м. Москва
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50-х років нашої ери. У першій половині І століття апостол Андрій
здійснив своє апостольське служіння з проповіддю Євангелія на територіях Причорномор’я та Кавказу. Про це, зокрема, свідчить церковний історик ІV століття Євсевій Кесарійський. Проповіді апостола Андрія супроводжувалися знаменними подіями й чудесами, скрізь
він залишав послідовників учення, яке проповідував серед тодішніх
язичників.
У літописі «Повість временних літ» Нестора Літописця ці події
описані так: «Як ото говорили, коли Андрій учив у Синагозі і прийшов у Корсунь, він довідався, що од Корсуня близько гирло
Дніпрове. І захотів він піти в Рим, і прибув у гирло Дніпрове, і звідти рушив по Дніпру вгору, і за приреченням Божим прийшов і став
під горами на березі. А на другий день, уставши, сказав він учням своїм, які були з ним: «Чи бачите ви гори ці? Так от, на сих
горах сіяє благодать Божа, і буде місто велике, і церков багато воздвигне Бог». І зійшов він на гори сі, і благословив їх, і поставив
хреста».
Через багато років на тому місці постав Київ – колиска східнослов’янського християнства.

3. Á³ëÿ äæåðåë âèíèêíåííÿ
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

Í

езважаючи на суворі переслідування й заборону християнства з боку іудеїв, римських правителів та язичників, кількість християн швидко збільшувалась, а блага звістка про
спасіння людства завдяки приходу на землю довгоочікуваного Месії поширилася далеко за межами Палестини. Ті, що
увірували в Христа й дотримувались Його вчення, гуртувались навколо апостолів та їх наступних послідовників у общини, які поступово
набували організованого виду – Церкви.
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Греція. У цих місцях зароджувалося Святе Православ’я

Усі ранні церковні громади тривалий час були на рівному положенні, але ті, біля джерел яких безпосередньо стояли апостоли, користувалися найбільшим авторитетом. Заснована апостолом Петром
Римська єпископія була визнана центром для західних християн. Створена апостолом Марком Олександрійська Церква об’єднала християн
Єгипту. Антиохійська єпископія, яка веде свою історію від апостолів
Петра і Павла, стала центром для сирійських християн. Для общин
Малої Азії – Ефеська Церква апостола Іоанна Богослова, а для общин
Палестини – Церква Єрусалимська.
Незважаючи на те, що ці громади були розосереджені в різних
країнах і навіть материках, за своєю суттю вони були єдиною Церквою Христовою. Така єдність збереглася до V століття, не дивлячись
на те, що час від часу вже тоді виникали розбіжності в тлумаченні
Святого Письма, а на підставі цього – єресі (хибні науки) і секти, які
протиставляли настановам апостолів власні погляди й тлумачення непорушних законів Церкви.
Щоб зберегти канонічну єдність християнського віровчення та
його непорушну чистоту, найбільш авторитетні богослови й ієрархи почали збиратися на Вселенські Собори – особливі богословські
зібрання, на яких вироблялися єдині погляди на тлумачення суперечливих питань християнського вчення, давалась відсіч єретикам, а також вирішувалися найважливіші організаційні питання церковного
життя та уставу.
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4. Ïåðø³ ðåë³ã³éí³ â³ðóâàííÿ óêðà¿íö³â

Ð

елігія українських племен до їх зближення з сусідніми греками та німцями була «поганська», що походить від латинського слова «pagus» – село, сільський. Українці обожнювали
сили природи, їх релігійні погляди були тісно пов’язані з працею на землі, це була релігія хліборобського народу.
До Х століття, коли в Україну прийшло
християнство, наші далекі предки були язичниками. Їм притаманна віра в багатьох богів –
це називається політеїзмом, або багатобожжям. Здебільшого спостерігаючи за явищами природи та подіями у людському житті –
народженням, смертю, хворобами, сном, люди намагалися збагнути їх таємну суть, пояснити ці явища, якимось чином вплинути
на них. Такі намагання часто призводили до
обожнювання явищ природи, тварин, рослин,
до виникнення міфів та цілих ритуалів поклоніння.
Так формувалося народне мистецтво, яке
ґрунтується на міфічних уявленнях про оточуючий світ. Це ввійшло в життя людей того часу
і донині збереглося в численних народних звичаях, обрядах, святах та піснях.
Слов’яни шанували предків як своїх
покровителів, беззастережно вірили в силу
Кам’яний ідол.
1848 року в річці Збруч було знайдено кам’яну
скульптуру давньослов’янського бога Світовида.
Це чотиригранний стовп висотою 2,7 м
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явищ природи. На цьому ґрунті виникло два
культи: культ предків
та культ природи. Вже
тоді предки українців
вірили в потойбічне
життя, існування невмирущої душі, а ця
віра притаманна тим
людям, що стоять на
досить розвинутому,
високому рівні культурного розвитку.
Наші предки вірили,
що зі смертю людини її життя не закінчується, душа переходить у інший світ, де
потребує всього, чим
користувалася за свого земного життя. Тому прадавні українці, ховаючи померлих,
клали в домовину
зброю, прикраси, страви, а іноді навіть й спеціально вбитих домашніх тварин.
У культі наших
предків головне місце
займав Рід – відомий,
найбільш шанований
предок, який давно помер. Його обожнювали і до нього постійно
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звертались як до покровителя. В окремих регіонах
цього предка називали Щуром. До речі, саме звідси
пішло відоме слов’янське слово «пращур».
За найвище божество, яке складало природний
культ, вважали сонце, якого називали Дажбогом.
Другими за значенням були бог блискавки і грому
Перун, бог сонячного вогню та небесного світла –
Сварог, Велес – бог-оборонець і опікун худоби,
покровитель тваринництва. Ідолів, які зображали
ці божества, створювали із глини, дерева, каменю. І ось рукописні кумири, в такий спосіб
«оживлені» самими людьми-язичниками, вселяли в них священний страх і трепет. Вони падали ниць перед шматком дерева чи кам’яною
«бабою» та молили їх про захист від лиха.
Крім цих головних богів, наші предки щиро
вірували ще в духів – як добрих, так і злих,
які жили серед природи: домовиків, русалок, водяників, лісовиків тощо. Природа
здавалася стародавнім українцям одухотвоКам’яний ідол.
реною, через що її сили й прояви втілювалися в цих духах або істотах. Згодом, коли
Більшість кам’яних
українці прийняли християнську віру, посідолів зроблено схемататі деяких святих, про яких вони дізналися,
тично й узагальнено,
хоча на прикладі цієї
зливалися з уявою вже відомих їм язичницьскульптури, що зберіких богів та обрядів.
гається в КіровоградЖрецтво у далеких наших предків не
ському державному
було
сильно розвинуте, хоч воно мало векраєзнавчому музеї,
ликий авторитет у народу, часом більший,
видно, що давньому
скульпторові не бракуніж авторитет князів чи вождів, а тому віра
вало ні спостережлипідтверджувалася народними та святковивості, ні професійного
ми звичаями. В грудні, наприклад, святкурівня: скульптура має
вали народження нового сонця, співали кохарактерне обличчя,
лядки, щедрівки, справляли кутю. Навесні,
зображення одягу, прикрас і навіть зброї
в час теперішніх м’ясниць, різними іграми,
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розвагами й піснями вітали прихід весни. Влітку святкували «купалу»
із забавами вночі – палили багаття й стрибали через них, плели вінки,
співали особливих пісень. Більша частина цих свят злилася з християнськими святами, а різні забави, ігри й пісні збереглися до наших днів.
Язичники носили так звані «обереги» – різноманітні предмети,
камінчики, духмяне зілля, які, на думку предків, мали особливу магічну силу. Найбільш відомі обереги – це рушники.

Борис Мозолевський

ПОЛОВЕЦЬКИЙ ІДОЛ
Щоб знало межі недолуге бидло
Й сиділо мовчки, підле, на цепу,
Мене на пострах видовбали ідолом
І високо поставили в степу.
Я міг би стати жорнами і домною,
Лягти в бруківку, звестися мостом.
Але мені дано стояти догмою
На куцих ніжках з дутим животом.
Століттями я глухну тут від грому,
А люди йдуть та йдуть на манівці.
Переді мною хилиться сірома
Й підступно посміхаються жерці.
Мені вже сонце випекло зіниці,
Щоб я не бачив вашої ганьби.
До мене підлітають тільки птиці,
Бо лиш крилаті гідні боротьби.
Торкніться вуст німих моїх руками
Й моє мовчання страх ваш розжене!
Я тільки камінь, грубий сірий камінь –
У барикаду покладіть мене!

26

Òåìà ². ²ç ³ñòîð³¿ Ïðàâîñëàâ’ÿ
Іван Бунін

КАМ’ЯНА БАБА
Спекота, шелест мертвої трави,
Безмежний степ, синіє далеч слабо.
Ген там кістяк кінської голови,
Тут – постать кам’яної баби.
Сонливий вид свій мружиш у світи!
Яке ж первісно-грубе твоє тіло!
Ось я стою й боюсь тебе… а ти
Мені всміхаєшся несміло.
О, дикий плід прадавньої пітьми!
І ти колись вважалось громовержцем?
Не Бог, не Бог створив нас. Бо то ж ми
Богів творили рабським серцем.

Питання та завдання
1. Назвіть перших християн в Україні-Русі.
2. Кого називають апостолами?
3. Ким був Андрій Первозваний до здійснення ним
апостольської місії?
4. Складіть оповідання «Найдавніші вірування
українців».

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 2. Виникнення Православної Церкви

Ñ

1. Ùî òàêå Ïðàâîñëàâ’ÿ?

лово «православ’я» є точним перекладом грецького слова «ортодоксія», перша частина якого «орто» означає «правильне»,
а друга – «доксія» має два значення: «судження» і «слава».
Тому грецьке слово «ортодоксія» можна було перекласти і як
«правильно мислити», і власне як «православ’я», тобто правильно славити Бога. Східна Церква користується саме другим перекладом слова «православ’я».
Слово «ортодоксія» зустрічалося в християнських письменників
ще в II столітті, на самому початку становлення християнської Церкви. Називаючи себе православними (ортодоксальними), християни
підкреслювали правильність своєї віри, непорушність її догматів та
апостольських традицій, канонічну єдність віруючих.
Усі найважливіші питання Церкви зважувалися соборно, тобто всіма церковними ієрархами (вищими церковними особами), що
збиралися на спеціальні зібрання – Собори. Постанови Соборів були
обов’язковими для виконання всіма християнами.
Свята гора Афон – колиска православного чернецтва
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Ï

2. Âñåëåíñüêèé Ñîáîð.
²ñòîð³ÿ òà õàðàêòåðèñòèêà

равославна Церква визнає сім Вселенських Соборів. Загальний період Вселенських Соборів охоплює час від IV століття
до половини ХІ століття, тобто від візантійського імператора
Костянтина Великого до розділення Церкви в 1054 році, від
апостолів і перших мучеників за Христа до часу патріархів
та імператорів. Це є період розвитку і формування основних догматів
світового Православ’я.
Слід зазначити, що Собори як особливі зібрання найбільш авторитетних богословів, першосвятителів існували в Церкві в усі часи
у вигляді тимчасових зборів, а в деяких самостійних церквах –
у формі постійних організацій. Вони існують і тепер у різних країнах
та церквах. Саме слово «собор» означає шлях, яким разом приходять
до єдиної істини.
У Православній Церкві
розрізняють дві головні категорії соборів: Вселенські
та Помісні. Таке розділення в
наш час приймається Православною римо-католицькою,
Святителі Григорій Богослов,
Іоанн Златоуст
і Василій Великий.
Ці святі шануються як вселенські вчителі Православ’я, які
залишили незіпсоване тлумачення догматів
християнської віри.
Ікона з фондів Третьяковської
галереї. м. Москва
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вірмено-григоріанською та деякими іншими церквами, проте кожна
з них погоджується з поглядами канонічного Православ’я на кількість Вселенських Соборів та ухвалені ними рішення.
Помісними Соборами прийнято вважати зібрання ієрархів, духовенства, представників релігійної громадськості окремої самостійної
церкви з метою вирішити питання і справи, які виникли в її межах
щодо устрою, керування чи дисципліни.
Натомість Вселенський Собор – це перш за все архієрейське
зібрання з усіх самостійних церков для вирішення свідчень їхньої
віри і для затвердження істини віровчення незалежно від географії
або державного устрою країн, де знаходиться ця чи інша Помісна
Церква. Вселенський Собор є єдиним верховним авторитетом для
будь-якої Церкви. Дії Вселенського Собору є найвищими правилами
для Церкви, своєрідною «конституцією», правила якої поширюються
на всі Помісні Собори.
Важливим фактором Вселенських Соборів у всі часи була канонічна правильність їх скликання, складу, ведення і оголошення прийнятих постанов і ухвалених рішень. Необхідною умовою для складу
Вселенського Собору була особиста присутність на ньому всіх патріархів або уповноважених від них зі спеціальними грамотами, які
надавали їм відповідні повноваження.
У Римській імперії Собори перших дев’яти століть скликали
імператори, але не самостійно, на власний розсуд, а за пропозиціями церковних ієрархів, з їхньої ініціативи та згоди. Право брати
участь у діяннях Вселенських Соборів з правом голосу мали лише
єпископи, тоді як пресвітери (священики) і диякони могли бути
повноправними членами Собору
лише тоді, коли вони замінювали свого єпископа, тобто були його
уповноваженими
особами на Соборі.
Імператору доручалася почесна присутність.
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В історії християнства важливу роль відігравали
сім Вселенських Соборів,
які відбулися протягом ІV–VІІІ століть:
325 рік – І Вселенський Собор, м. Нікей,
за імператора Костянтина Великого;
381 рік – ІІ Вселенський Собор, м. Константинополь,
за імператора Феодосія Великого;
431 рік – ІІІ Вселенський Собор, м. Ефес,
за імператора Феодосія ІІ Молодшого;
451 рік – ІV Вселенський Собор, м. Халкідон,
за імператора Маркіана;
553 рік – V Вселенський Собор, м. Константинополь,
за імператора Юстиніана І;
680 рік – VІ Вселенський Собор, м. Константинополь,
за імператора Костянтина Погоната;
787 рік – VІІ Вселенський Собор, м. Нікей,
за імператриці Ірини.
На цих Соборах через вирішення назрілих духовних і богословських питань були сформульовані найважливіші догмати православної віри: вчення про Святу Трійцю, Боговтілення, Боголюдську природу Ісуса Христа тощо.

3. Ïåðøèé–Òðåò³é Âñåëåíñüê³ Ñîáîðè

Ï

ерший Вселенський Собор відбувся у 325 році у місті Нікей
за імператора Костянтина Великого. Цей Собор було скликано проти лжевчення священика Арія, який відкидав Божество і предвічне народження другої Особи Святої Трійці –
Сина Божого – від Бога-Отця, і вчив, що Син Божий нібито є тільки вищим творінням. У Соборі брало участь 318 єпископів-
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Трійця старозавітна.
Ікона. Новгородська
школа, кінець XV –
початок XVI століття

першоієрархів. Учасники Собору осудили
аріанську єресь, підтвердивши беззаперечну істину: Син Божий
є Істинний Бог; Він народжений, а не створений, і є неподільним –
Єдиносущним – з Богом-Отцем.
Одним із тих, хто
не злякався першим
виступити проти цієї
єресі, був Святитель
Миколай, який пізніше здобув славу мужнього дбайливця за чистоту
православної віри й чудотворця.
Щоб усі православні християни могли точно знати найголовніші
догмати своєї віри, останні були викладені у перших семи членах
так званого «Символу Віри», що співається вірянами за кожною Божественною літургією в кожному православному храмі як спільна
молитва віри. На цьому ж Соборі було визначено святкувати Великдень у перший недільний день після першого весняного повного
місяця.
Другий Вселенський Собор відбувся 381 року в місті Константинополі за часів імператора Феодосія Великого. Цей Собор було скликано проти лжевчення місцевого єпископа Македонія. Він відкидав
Божество третьої Особи Святої Трійці – Святого Духа. Він проповідував єресь, згідно з якою Дух Святий не був Богом, називав його
творінням, яке служить подібно безтілесним ангелам. У Соборі брали
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участь 150 єпископів. Єресь Македонія була також рішуче осуджена
і відкинута, а замість цього утверджено непорушну істину: визнавати
Бога-Духа Святого на рівних правах з Богом-Отцем і Богом-Сином.
Третій Вселенський Собор відбувся 431 року в місті Ефес за імператора Феодосія ІІ Молодшого. Цей Собор було скликано проти лжевчення Константинопольського архієпископа Несторія, який нечестиво вчив, що Пресвята Діва Марія народила нібито не Богонемовля,
а звичайну земну людину, з якою Бог з’єднався морально, перебуваючи
в Ньому наче в храмі Божому. Самого ж Господа Ісуса Христа єретик
називав Богоносцем, а не Боголюдиною, Пресвяту Діву – не Богородицею, а Христородицею. На Соборі були присутні 200 єпископів. Усі
учасники рішуче відкинули єресь Несторія й постановили непорушно
визнавати Ісуса Христа досконалим Богом і досконалою Людиною,
а Пресвяту Діву Марію – Істинною Богородицею.

4. ×åòâåðòèé–Ñüîìèé Âñåëåíñüê³
Ñîáîðè

×

етвертий Вселенський Собор відбувся 451 року в місті Халкідон за імператора Маркіана. Собор було скликано проти
лжевчення архімандрита Євтихія, який заперечував людську
природу в Господі Ісусі Христі. Собор, на якому були присутні 650 ієрархів, осудив лжевчення Євтихія і визнав, що
Ісус Христос є Істинний Бог. За Божеством Він вічно походить від
Отця, а за Своїм людським єством Він народився від Пресвятої Діви
й є в усьому подібний до нас, крім гріха.
П’ятий Вселенський Собор відбувся 553 року в місті Константинополь за імператора Юстиніана І. Собор було скликано з приводу суперечок між послідовниками Несторія та Євтихія. Головним предметом суперечок були твори трьох відомих учителів Сирійської Церкви.
Несторіанці в суперечці з євтихіанцями посилалися на їх твори, а ті,
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Убрус.
Нерукотворний образ
Христа-Спасителя.
За церковними легендами, цей образ з’явився
чудесним чином, коли
Христос приклав рушник до Свого обличчя

в свою чергу, знаходили в цьому привід
відкидати ухвалені рішення Четвертого Вселенського Собору і в
такий спосіб зводити
наклеп на Вселенську
Православну Церкву.
На Соборі були присутні 165 єпископів, які підтвердили попереднє
засудження єресей Несторія і Євтихія.
Шостий Вселенський Собор відбувся 680 року теж у Константинополі за імператора Костянтина Погоната. У ньому взяли участь 170
єпископів. Собор було скликано проти лжевчення єретиків, які хоча й
визнавали в Христі дві природи – Божественну і людську, але бачили
в Ньому дію лише Божественного волевиявлення. Шостий Вселенський Собор ухвалив визнавати в Ісусі Христі два єства – Божественне та людське, і за цими двома єствами – дві волі, але так, що
людська воля у Христі не противна, а покірна Його Божественному
волевиявленню. Через 11 років Собор знов відкрив засідання і затвердив правила, якими Церква мала керуватися, а саме: 85 правил святих
апостолів, правила шістьох Вселенських і сімох Помісних Соборів,
а також правила 13-ти отців Церкви.
Сьомий Вселенський Собор зібрався 787 року в місті Нікей за імператриці Ірини, і в ньому брало участь 367 першоієрархів. Цього разу
Собор було скликано проти так званої іконоборчої єресі. Вона виникла
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Софія Константинопольська
(Айя Софія).
Собор закладено 532 року
в серці християнського світу
(літописний Царгород, нині
Стамбул) імператором
Юстиніаном

за грецького імператора Лева
Ісавра, який намагався викорінити шанування святих ікон. Собор також осудив цю єресь і своїм
рішенням визнав правомірним це шанування разом із зображенням
Чесного і Животворящого Хреста Господнього, підносячись розумом
і серцем до Господа Бога, Пречистої Діви Марії і святих угодників, які
на них зображені.
Шанування православних ікон було остаточно відновлено і затверджено на Помісному Константинопольському Соборі 842 року
за імператриці Феодори. Саме відтоді встановлено свято Торжества
Православ’я, яке відзначається дотепер по всій Вселенській Православній Церкві у першу неділю Великого посту.

Питання та завдання
1. Що означає слово «православний»?
2. Що таке Вселенські Собори, Помісні Собори?
Для чого і де вони збиралися? Скільки їх було?
3. Чим ви можете пояснити важливість Вселенських Соборів для Православної Церкви?
4. Намалюйте в зошиті лінію часу і позначте на ній
Різдво Христове, дати проведення Вселенських
Соборів та свій день народження.

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 3. Історія православної культури
в Україні

1. Óòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà
â Óêðà¿í³-Ðóñ³
ослідники зазначають, що впровадження християнства
в Київській Україні-Русі було тривалим процесом, що зазнав
впливу різноманітних чинників: ідеологічних, політичних,
духовно-культурних. Прийняття християнства як офіційної релігії наприкінці І тисячоліття принесло Київській Русі
неабиякі зовнішньополітичні здобутки. Вона прилучалася до кола
цивілізованих держав, повільно, але впевнено позбавлялася статусу
«варварської» країни з дикунськими звичаями та культурою. Такі чинники, як універсалізм християнства, освячення ним централізованої монархічної влади, сприяли подоланню міжплемінних чвар серед східних
слов’ян-русичів, консолідації
давньоруської народності,
зміцненню централізованої
ранньофеодальної держави

Аскольдова могила в м. Київ
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Святі рівноапостольні
Володимир і Ольга

з центром у Києві. Саме політичні
розрахунки переважали на перших
етапах залучення України-Русі до
християнства: то було прагнення прийняти не стільки нову віру, скільки
нову, ефективнішу політичну ідеологію
та забезпечити Україні-Русі рівноправне становище «в колі християнських
держав». Особливо важливими були
відносини з могутнім сусідом – Візантійською імперією.
Першою відомою спробою офіційної християнізації вважається «Аскольдове хрещення». Один з мальовничих куточків на схилах Дніпра в сучасному Києві має давню історичну назву – Аскольдова могила. За літописною
легендою, на цьому місці був похований
київський князь Аскольд. У 867 році
Аскольд, перший з київських князівхристиян, прийняв нову віру. Він та його брат Дір
прийняли хрещення, але правили після цього недовго. Їх підступно вбив запеклий язичник, брат
варязького князя Рюрика Олег, який прийшов
із військом з Новгорода.
Ще до хрещення України-Русі Володимиром у Києві існувала невелика християнська громада. У «нижній»,
торговій частині міста –
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Випробування віри.
Князь Володимир
слухає проповідь
православного
грецького архієрея.
Фрагмент роботи
Й. Еггінка
«Вибір віку»

на нинішньому Подолі – була збудована невелика церква на честь біблійного пророка Іллі, в якій християни з війська князя Ігоря складали
клятву про дотримання договору про мир і добросусідство з Візантією, укладений Ігорем 945 року.
955 року відбулося хрещення київської княгині Ольги – також із
зовнішньополітичних міркувань на зміцнення династійних контактів
із Візантією. Тоді ж у Києві з’явилися перші християнські храми. Нарешті, з 988 року, за князя Володимира, почався етап державної християнізації (масового хрещення) України-Русі.

Руїни стародавнього Херсонеса
(літописного
Корсуня) з сучасною капличкою
над хрещальнею
(баптистерієм),
де охрещено князя
Володимира
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Хрещення Русі.
В. Васнєцов. Стінопис. Собор Святого Володимира. м. Київ. 1885–1896 роки
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Пам’ятник Хрестителю Русі – Великому князю
Володимиру на дніпровських схилах у м. Київ

Відомою є легенда про «вибір віри» князем
Володимиром. До нього приходили місіонери
з різних країв, і кожен з них умовляв прийняти саме його віру. Щоб переконатися, чия ж
віра краща, Володимир вирядив своїх людей
об’їздити чужі сторони, познайомитися на місці з різними вірами, щоб на підставі цих спостережень та вражень скласти власну думку.
Посланцям князя найбільше сподобалася
віра греків, на них справила величезне враження урочиста служба Божа в Царгороді, у храмі
Святої Софії. Очевидно, саме досвід Візантії –
на ту добу культурно розвинутої централізованої країни з могутньою імператорською владою – став головним аргументом вибору на
користь Православ’я. Проте Великий князь Володимир не хотів звертатися безпосередньо до греків з проханням охрестити його народ,
а вигадав інший спосіб. Володимир захопив кримське місто Корсунь
(Херсонес), одружився там з візантійською царівною Анною, охрестився сам і провів перші хрещення в Київській землі за допомогою
корсунського духовенства.

2. ²äåîëîã³ÿ êè¿âñüêîãî õðèñòèÿíñòâà
же у «Повісті временних літ», де описано прийняття Руссю християнства, введено історію «народу слов’янського»
в контекст біблійної та християнської історії. Першим християнським учителем слов’ян проголошувався апостол Павло, потім – просвітителі Кирило й Мефодій. Велич Павла
та Кирила й Мефодія вбачалася в тому, що вони прагнули відстоя-

40

Òåìà ². ²ç ³ñòîð³¿ Ïðàâîñëàâ’ÿ
ти місце слов’янських народів у християнському світі. Вважається,
що для кирило-мефодіївської традиції взагалі була властива орієнтація на раннє християнство, вшанування апостола Павла як борця
за рівноправ’я усіх християнських народів.
Ідеологи київського християнства, такі як митрополит-русич Іларіон, слідом за апостолом Павлом проголошували, що всі народи
рівні перед Богом і покликані до спасіння, з тією різницею, що одні
приходять до визнання Істини – Христа раніше, а інші – пізніше. Видатний твір Іларіона «Слово про Закон і Благодать» був спрямований
саме на утвердження України-Русі як великої християнської держави.
Ідеологія митрополита Іларіона була глибоко патріотичною: завдання
київського християнства він убачав в успадкуванні біблійних засад
праведного впорядкування суспільства й держави, створення справді
гармонійних стосунків між церквою і державою.

3. Óòâåðäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà
Êèðèëîì òà Ìåôîä³ºì

Í

айбільший внесок у розвиток православної культури та утвердження християнства на Сході було зроблено братами
Кирилом та Мефодієм.
Брати народилися в сім’ї благочестивого міщанина
в місті Солуні (нинішнє грецьке місто Салоніки). Молодший із семи дітей Костянтин (при постригу в монахи він узяв чернече
ім’я Кирило) змалку відрізнявся неабиякими творчими здібностями.
Хлопчика навіть прозвали Костянтином-філософом. Він знав декілька мов, розумівся на інших науках. Але все ж головним й уславленим
у віках діянням Кирила та його брата – в чернецтві Мефодія – стало
створення слов’янської азбуки – кирилиці та глаголиці.
До цього церковне богослужіння в християнських храмах велося винятково давньогрецькою та латинською мовами. Перш ніж
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Солунські брати Кирило та Мефодій

у 863 році вирушити у свою подорож
до Македонії, брати-місіонери переклали на слов’янські мови молитву
«Отче наш» із Євангелія від Матвія і початок Євангелія від Іоанна
«На початку було слово…»
Церковний спів та євангельське
слово завдяки братам Кирилу та Мефодію відразу зазвучало зрозумілою
мовою для кожного слов’янина. Духовний подвиг Кирила та Мефодія,
яких Православна Церква згодом канонізувала як святих рівноапостольних «учителів словенських», мав величезне значення для формування слов’янської культури та писемності.
Вони дали людям богослужебну літературу, Святе Письмо, досконалий переклад якого був майже рівноцінний оригіналу. Це був перший
значимий крок у передачі слов’янам усієї суми релігійних знань.

4. Óòâåðäæåííÿ ïðàâîñëàâíî¿ êóëüòóðè
ó Õ²-Õ²² ñòîë³òòÿõ
еликий внесок у розбудову Православ’я в Київській Русі зробив князь Ярослав Мудрий. Він завершив християнізацію
давньоруського народу, продовжуючи розпочату князем Володимиром розбудову держави на засадах Христової віри.
«Володимир землю зорав і розпушив, хрещенням просвітив, Ярослав засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми
пожинаємо, вчення приймаючи книжне», – пише Нестор Літописець.
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За Ярослава Мудрого Церква у Київській
княжій державі розвивалася доволі швидко.
Було створено дві єпархії – Переяславську та
Юр’ївську. В 1051 році князь скликав у Києві
Собор єпископів, на якому митрополитом
Київським було поставлено Іларіона – священномонаха церкви Спаса в селі Берестові,
де знаходиться тепер Києво-Печерська лавра.
Митрополит Іларіон був видатною історичною
особистістю. Відоме його слово на звеличення
Володимира – «Слово про Закон і Благодать»,
виголошене ним у Десятинній церкві, свідчить
про його богословську ерудицію.
Князь Ярослав Мудрий інтенсивно будував святі храми. Після хрещення Київської
Русі вони швидко виростали в Києві та інших
містах. Справжньою перлиною української
церковної архітектури став споруджений ним
собор Святої Софії у Києві. Будівництво цієї
краси завершилося 1051 року. Тоді ж кафедру київських митрополитів було перенесено
з Переяслава до Києва.
На відміну від більшості церков у княжій
державі, споруджених грецькими майстрами,
ця велична святиня постала як творіння переважно місцевих зодчих. Архітектурна неперевершеність, досконалість собору Святої
Софії, збагачена монументальним розписом,
не могла не справляти на сучасників величезного враження. Вони сповнювалися гордістю, що, як писав сам митрополит Іларіон у
своєму знаменитому «Слові», «не в невідомій землі, а в Руській, яка відома і яку чують
у всіх кінцях землі», вони мають храм «дивний і славний по всіх навколишніх країнах,

Ярослав Мудрий.
Час князювання
Ярослава Мудрого
(1019–1054)
особливо важливий
в українській історії.
При ньому остаточно
формується церковна
справа, обирається
перший український
митрополит Іларіон,
укладається перший
літописний звід,
засновуються перші
бібліотеки і школи

Собор Святої Софії
в м. Київ
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що іншого такого немає по всій північній
землі».
Велику увагу князь Ярослав приділяв поширенню освіти й писемності
у державі. Він засновував при церквах
школи, дбав про виховання власного духовенства. У літописному записі 1030 року розповідається, що князь наказав узяти від старост і священиків у Новгороді
300 дітей для навчання їх на священиків. Будучи завзятим книголюбом, князь
Ярослав вживав заходів для поширення
книжок. Він, як свідчить «Повість временних літ», «зібрав переписувачів багатьох, і перекладали вони з грецької на
слов’янську мову. І написали вони книг
безліч, за якими навчаються віруючі люди і насолоджуються навчанням Божественним».
При храмі Святої Софії він заснував
також велику бібліотеку – першу в Київській Русі. Така всебічна культурна
діяльність князя Ярослава дає підставу
шанувати його не лише як видатного державного діяча, а й просвітителя УкраїниРусі.
У 1051 році в стольному граді Києві
теж за князювання Ярослава Мудрого і
митрополичого служіння святого Іларіона
Укладач «Повісті временних літ»
преподобний Нестор Літописець (знімок угорі)
На знімку внизу: нетлінні мощі Нестора
Літописця в Києво-Печерській лаврі
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почала своє існування Києво-Печерська лавра – обитель, яка стала невичерпним джерелом благодатної молитви, милосердя й заступництва.
Незабаром високий духовний подвиг преподобного Антонія – засновника руського чернецтва, який прийшов з далекого грецького
Афону, щоб оселитися в одній з печер майбутньої лаври – став широко відомим в усьому православному світі. Поруч із ним жив ще один
чернець-самітник – преподобний Феодосій. Обидва вони шануються
Вселенським Православ’ям як засновники Києво-Печерської лаври.
До них почали приходити не лише інші ченці, а й пересічні городяни, щоб отримати від духоносних отців святе благословення
і поради. Часто до печерного монастиря навідувалися син Ярослава
Мудрого князь Ізяслав та київська знать. Коли підземні печери стали
затісними для братії, коштом київських владноможців було споруджено наземний храм і келії. В 1062 році преподобний Антоній поставив
першим ігуменом преподобного Варлаама, а сам пішов у віддалену
печеру, де перебував сорок років.

5. Õðèñòèÿíñüêà Öåðêâà.
¯¿ îðãàí³çàö³ÿ òà âïëèâ íà ãðîìàäñüêå
é êóëüòóðíå æèòòÿ Óêðà¿íè-Ðóñ³

Õ

ристиянська Церква принесла з собою в Україну струнку організацію в формі церковної ієрархії. На чолі Церкви стояв
митрополит, який настановляв єпископів, а ті, у свою чергу,
правили великими округами – єпархіями і наставляли священиків. Митрополитами, які правили в Україні-Русі, були
спочатку греки, але за часів Ярослава Мудрого з’являється перший
місцевий митрополит – Іларіон. Проте київських митрополитів призначав Константинопольський Патріарх.
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Печерська (Свенська) ікона
Божої Матері із засновниками Києво-Печерської лаври
преподобними Антонієм
і Феодосієм Печерськими.
Близько 1288 року

Києво-Печерська лавра
в наші дні
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Церква принесла з собою нові закони, як жити і управляти духовенству –
«людям церковним». Світське громадянство не знало писаних законів,
і Церква дала приклад і зразок, як належить жити за «писаними законами».
Вона вводила нові для громадян погляди на життя, на обов’язок держави
щодо громадян і навпаки: вчила, що
князівська влада є від Бога, і всіляко
сприяла зміцненню його авторитету.
Церква вчила, що насильство над людиною – це не тільки кривда або шкода, але гріх проти Бога, злочин проти
всього людства. Вона виступала проти невільництва, проти сваволі батька
в сім’ї, проповідувала милосердя до
убогих, сиріт і калік. Все це мало великий вплив на звичаї, що вкоренилися в
людській психології за часів панування
язичництва, на розвиток людських відносин серед українських громадян.
Хоч люди нешвидко засвоювали
поняття нової віри, але серед населення все більше з’являлося людей,
які з усім запалом душі переймалися
християнською вірою й намагалися
запроваджувати її в повсякденному
житті. Вони думали про марність життя, гріховність цього світу і вважали,
що потрібно тікати від його спокус,
віддаючись молитвам і подвигам для
спасіння душі. Через це в Україні поширилося чернецтво, крім Києво-Печерського почали з’являтися інші мо-
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настирі. Важливо зазначити, що ці святі обителі стали не лише місцем служіння Богові, але й культурними осередками, звідки широко
розходилася освіта по всьому світу. В монастирях переписувалися
книжки, засновувалися школи, притулки для самотніх та знедолених,
лікарні. Тут же з ХІ століття почалося і перше літописання.
Разом із Церквою прийшла в Україну освіта й наука. Книги, привезені грецьким духовенством у перекладі на болгарську мову, дали
могутній поштовх письменництву в самій Україні. Тут почали перекладати інші книги духовного та світського характеру.
Великий князь Володимир, як оповідує літопис, привіз із собою
з Корсуня грецьких майстрів, що будували в Києві перші церкви й
княжі палати. Посередині верхнього Києва, на високому березі над
Дніпром, поставили церкву. На її утримання призначив Володимир
десяту частину своїх прибутків, через що вона дістала назву Десятинної. Починаючи з ХІ століття, українські майстри вже цілком самостійно, без допомоги греків, будували православні храми, а також
набули вміння в інших галузях церковного мистецтва.

Питання та завдання
1. Чому князь Володимир вибрав православну віру?
2. Які перші книги були перекладені Кирилом
та Мефодієм на слов’янську мову?
3. Які храми було збудовано в Україні-Русі
за Ярослава Мудрого?
4. Чому православну церкву в Києві було названо
Десятинною?
5. Що ви знаєте про заснування Києво-Печерського
монастиря?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 4. Православ’я у ХІІІ – другій
половині ХVІ століття

1. Òàòàðî-ìîíãîëüñüêà íàâàëà
³ Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà

Ò

емна, грізна хмара насунула на Русь на початку XIII століття.
Доки удільні князі сварилися й воювали між собою, зі сходу до кордонів руських земель підступала «нечувана рать»,
яку вів молодий монгольський хан Темучин. Він підкорив
спочатку сусідні народи та орди татарські й киргизькі, пограбував і спалив столицю Китаю Пекін. Відчувши силу, він наказав
називати себе Чингісханом, тобто великим ханом. І розширював свої
володіння на захід.
Перше зіткнення з цією силою – битву на річці Калка у 1223 році – руські князі через міжусобиці й незгоди програли. «І сталася
перемога над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи», –
з болем писав про ті далекі події літописець.
Але Чингісхан повернув на землі східні й там невдовзі помер. Небіж Чингісхана Батий рушив зі своїм 300-тисячним військом на завоювання північного узбережжя Каспію та інших земель. І серед них –
Русі. Наприкінці 1237 року підкорилися завойовнику Рязань, потім
Володимир, Суздаль. А у 1240 році настала черга й Києва. Взявши
стольний град, татаро-монголи спалили й розграбували його. Були
вбиті під час оборони чи страчені не лише найкращі й найвідважніші захисники, але й тисячі простих киян – жінок, дітей та стариків.
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Багатьох було забрано в полон. І вже зазнали ганьби й
принижень ті князі, які мусили поклонитися ханові,
щоб одержати від нього
ярлик – право на владу під
п’ятою Орди.
Але спротив чужинській
навалі тривав протягом усіх
довгих часів татаро-монгольської неволі. То тут, то
там спалахували повстання
й виявлялись осередки опору.
Боролися люди за рідну землю і за віру християнську.
Сам Чингісхан строго не
дотримувався жодної віри:
він визнавав буття єдиної
верховної істоти, але водночас остерігався й сили усіх
інших божеств – буддійських, мусульманських, християнських. Прагнучи задобрити їх, він з осторогою
ставився до духовенства всіх
релігій. Відомий мандрівник
Марко Поло свідчить, що
один із наступників великого хана прикликав до себе на
Великдень християн, обладжував ладаном Святе Письмо, благоговійно цілував
його і наказував наближеним
чинити так само. Із подібною
повагою він ставився й до

Монгольський хан Темучин
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Тема боротьби нашого
народу за віру і волю
знайшла своє відображення
не лише в літописах,
а й в іконописному
мистецтві

свят сарацинів (мусульман), іудеїв, язичників.
«Я шаную всіх чотирьох
богів, – заявляв хан, –
і молю про допомогу собі
того, хто насправді серед
них вищий од усіх».
Проте перевагу великий хан віддавав християнам, оскільки серед різноплемінних підданців
його імперії були народи,
які сповідували християнство. А саме з середовища цих народів Чингісхан та його сини брали
собі дружин.
У той час, коли татари спустошували українські землі, швидко зростало, міцніло і ставало впливовим Володимиро-Суздальське
князівство, яке порівняно з іншими землями Київської Русі вціліло.
Його центром згодом стала Москва, згадана вперше в літописі 1147
року як володіння київського князя Юрія Довгорукого. Туди з поневоленого татаро-монгольською ордою Києва переселилися київські
митрополити. Першим із них був ставленик князя Данила Кирило III.
Він прибув до Києва в 1246 році, а незабаром переїхав до Володимиранад-Клязьмою та лише інколи навідувався до столиці своєї митрополії. З нього брали приклад його наступники. У 1300 році митрополит Максим, родом грек, переніс до Володимира свою єпископську
кафедру та зробив це місто духовним центром всієї Русі.
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2. Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà
ó Ãàëèöüêî-Âîëèíñüê³é äåðæàâ³

Ó

західних землях України-Русі осередком православного церковного життя в XIII-XIV століттях була Галицько-Волинська
держава. Князі Данило Галицький, Лев Данилович та Юрій
Львович багато зробили для зміцнення авторитету Православної Церкви та збереження Київської митрополії. Після
від’їзду митрополита Максима з Києва Лев Данилович уже близько
1300 року почав піклуватися про створення окремої митрополії для
Західної України в Галичі – столиці князівства. На зламі 1302-1303
років постановою візантійського імператора Андроніка II і Константинопольського Патріарха Афанасія була встановлена Галицька митрополія. Цей акт був обумовлений розвалом старої Київської митрополії внаслідок занепаду й поділу стародавньої Руської держави на
окремі національні та політичні одиниці. Галицька митрополія проіснувала до 1391 року.

3. Ïðàâîñëàâ’ÿ ó Âåëèêîìó êíÿç³âñòâ³
Ëèòîâñüêîìó

I

з занепадом Галицько-Волинської держави більшість її земель
опинилася під владою Великого князівства Литовського (Західна Галичина та Холмщина – під Короною Польською). Литовські князі, прийнявши Православ’я, оцінили роль Церкви в житті
держави як об’єднуючої та культурної сили, значення митрополичого престолу для зміцнення авторитету княжої влади. До того ж
литовські князі з 1321 року осіли в Києві й прагнули впливати
на призначення київських митрополитів. Литовський князь Гедимінас
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(Гедимін) домігся від візантійського імператора та Константинопольського Патріарха окремої митрополії для східних християн у своїй
державі.
В 1385 році відбулося династичне об’єднання Литви з Польською
Короною – так звана Кревська унія. Литовські князі навернулися до
римського католицизму, і Православна Церква невідворотно втратила
статус державної.
Певні можливості для підтримання статусу Православної Церкви давало офіційне визнання державою рішень Флорентійської унії
(1348) Царгорода з Римом.
Опинившись у смертельній небезпеці, під невблаганним тиском
турків-османів, візантійський імператор Іоанн VІІІ Палеолог наважився на церковну унію (союз) з Римом, сподіваючись одержати за
це військову допомогу Заходу. На Ферраро-Флорентійському Соборі
представники Східної Церкви погодилися визнати першість Римського Папи й прийняти західне формулювання деяких догматів віри.
Більшість православних єпископів та вірних відкинули угоду про
єднання з Римом. Уже у 1451 році Собор у Царгороді осудив унію.
На Сході знову міцно утвердилося Православ’я.

Ç

4. Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà
ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÓ² ñòîë³òòÿ

другої половини XVI століття Православна Церква в Україні
поступово занепадала. Для тієї пори характерні низький освітній рівень духовенства, симонія (купівля церковних посад),
зниження рівня монастирського життя, залежність Церкви від
світської влади. Водночас у зіткненні з сильним наступом латинської культури, католицтва та протестантизму народжувалися деякі відмінні особливості руського (українського та білоруського) Православ’я нової доби: активна участь
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у церковно-релігійному житті світського елементу (мирян), а не лише
духовенства; активізація загальної та духовної освіти в межах церковних осередків.
Серед руських (українських та білоруських) магнатів та шляхтичів, які залишилися православними, вирізнялася родина князів
Острозьких у місті Острог на Волині. Найвідоміший з них – князь
Костянтин Острозький – вважався опікуном Православної Церкви в
Польсько-Литовській державі. Він заснував у Острозі академію, яка
на кілька десятиліть стала православним культурно-релігійним центром. Саме в Острозькій друкарні в 1581 році побачила світ Острозька
Біблія – перше друковане видання Святого Письма слов’янською мовою в Україні.
Крім окремих магнатів та частини шляхти, опорою Православ’я
залишалося селянство, міщанство, «біле» (парафіяльне) духовенство,
монастирі. Цілком відчутне посилення релігійних утисків і внутрішні
ускладнення зближували православ’я з народними масами. Належність до «грецької релігії» означала належність до руського (українського) народу. Нова роль Православ’я як національно-релігійного чинника яскраво виявилася наприкінці XVI – на початку XVII столітття
у діяльності православних братств.

5. Ïðàâîñëàâí³ áðàòñòâà
елику роль у підтримці православного церковного життя
відіграли своєрідні організації мирян – церковні братства.
Вони виникли в останній третині XVI століття.
З одного боку, релігійний характер братств, їхня церковність живилися прагненням плекати християнські чесноти
любові, милосердя, взаємодопомоги, а з іншого – братства усвідомлювали кризу церковного устрою, занепад
ієрархії та потребу захисту основ віровчення
та впорядкування церковного життя. Найвизначнішими осередками захисту Православ’я
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були такі установи, як братські школи та братські друкарні. Першими впливовими церковними братствами в українських та білоруських землях Речі Посполитої стали Львівське Успенське та Віленське Святого Духа. Вони перетворилися на центри потужного руху та
згуртували навколо себе й постійно підтримували численні братства
в менших містах.
Діяльність православних братств (найвідомішими з них були
Львівське, Луцьке, Перемишльське, Віленське, Київське) загалом
позитивно вплинула на церковну дисципліну, освіту, видавничу
справу, будівництво храмів тощо. Братства намагалися виборювати
громадянські та релігійні права православних у судах та виборних
представницьких органах влади – сеймиках та сеймах. Проте дуже
ускладнилися стосунки братств із православним єпископатом, владу
якого братства всіляко обмежували.
Доля Православної Церкви (Церкви «східного», або «грецького»,
обряду) стала епіцентром релігійної, політичної та культурно-національної боротьби в XVII столітті.

Питання та завдання
1. Як ви можете охарактеризувати відношення Чингісхана до православної віри?
2. Яку роль відводили литовські князі православній
культурі?
3. Підготуйте повідомлення на тему: «Костянтин
Острозький і Православна Церква».
4. Яку роль у відродженні Православ’я в українських
землях відіграли православні братства?

Òåìà ². ²ç ³ñòîð³¿ Ïðàâîñëàâ’ÿ

§ 5. Православна Церква
від Берестейської унії
до сучасного українського Православ’я

1. Áåðåñòåéñüêà öåðêîâíà óí³ÿ
1596 ðîêó

I

снувало багато причин прийняття в 1596 році церковної унії
(угоди), названої Берестейською від міста Берестов. Польський
король Сигізмунд ІІІ бачив в унії шлях до злиття українського
народу з польським.
Особливого значення набуло при цьому утворення в Москві
у 1586 році патріархату замість існуючої до цього митрополії. Польща побоювалася, що православні українці будуть шукати підтримки в
єдиновірного Патріарха, а через нього і в Московській державі.
У жовтні 1596 року в Берестові зібрався церковний Собор, щоб
урочисто проголосити підписану угоду – унію. Від українського
єпископату, який очолював тоді Київський митрополит Михайло Рогоза, не визнавали унії два єпископи – Гедеон Балабан, єпископ Львівський, і Михайло Копистянський, єпископ Черемиський.
Князь Костянтин Острозький у супроводі війська прибув до Берестова й узяв під свій захист православних, які не бажали приєднуватися до унії.
У Берестові тоді утворилися два Собори: один – це уповноважені
короля, латиські представники Папи, шість православних єпископів
на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою, сенатори, а другий – це
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православні під охороною князя Острозького.
Тут були, крім князя, єпископи Гедеон Балабан
та Михайло Копистянський, екзархи патріархів,
багато архімандритів, ігуменів, священиків.
На уніатському Соборі було проголошено унію (союз) з Римом, яку підписали митрополит і п’ять єпископів; найвищою владою
в Церкві було визнано Папу, але збережено богослужбовий обряд Східної Церкви.
Натомість православні українці, які не забажали приєднуватися до ганебної змови, на
Данило Галицький
своєму Соборі ухвалили: не слухатися ні в чо(1201–1264).
му митрополита та інших єпископів, як відступників Православ’я, та вважати їх позбавДанило Галицький
леними влади; а також не приймати нічого, що
увійшов у вітчизняну
стосується віри, без благословення та згоди
історію як видатний
і мужній борець за
Константинопольського Патріарха.
волю та покровитель
Унія знищила релігійну єдність українПравослав’я.
ського народу, об’єднаного до того упродовж
Ще малолітнім
хлопчиком він володів століть однією православною вірою, а від того
часу розділених на православних та уніатів.
мечем. Молодий
воївник пізнав різні
Після проголошення унії 1596 року польспособи тогочасного ський уряд вважав, що Православна Церква
військового
припинила існувати у Польщі, і почалося пемистецтва. Але крім
реслідування тих, хто не підкорився уніатам.
цього він вирізнявся
Духовна боротьба православних – словом,
своїм духом і
непохитним стоянням молитвою, літературними творами, шкільною
у святому Православ’ї, освітою – не змогла послабити тиску католине піддався спокусам
цтва та унії. І тоді на захист Православної Церкприйняти
ви прийшла нова сила – козацтво.
католицьку віру
Утиски Православної Церкви припинилися лише після смерті Сигізмунда ІІІ. У 1633
році митрополитом Київським було обрано
архімандрита Києво-Печерського монастиря
Петра Могилу.
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2. Êè¿âñüêèé ìèòðîïîëèò
Ïåòðî Ìîãèëà

Ì

итрополит Петро Могила, син молдавського володаря Симеона Могили, був однією з найвизначніших постатей історії Православної Церкви в Україні. Будучи
високоосвіченою людиною, він цілком присвятив себе
служінню Богу.
У 1627 році Петро Могила прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі та за свої виняткові здібності удостоївся того ж року
бути обраним архімандритом цієї ж святої обителі. Очоливши у 1633
році Київську митрополію, він приділяв увагу впорядкуванню церковного життя, яке занепало за часів утисків. У 1640 році відбувся
Собор, який підтвердив соборний устрій Української Православної
Церкви.
Петро Могила відновив канонічні церковні зв’язки зі Сходом, зокрема з Константинопольським Патріархом.
У 1631 році Петро Могила
заснував богословсько-філософську школу і невдовзі після того
об’єднав її зі школою Богоявленського братства. Об’єднана
школа згодом на честь її засновника дістала назву Києво-Могилянської колегії, а з часом – академії. Петро Могила вивів її на
рівень найкращих вищих шкіл

Митрополит Петро Могила
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Герб Петра Могили з книги
«Дорофей авва. Поученія».
м. Київ. Друкарня
Києво-Печерської лаври. 1628 рік

Заходу. Упродовж XVII-XVIIІ
століть Києво-Могилянська
академія була осередком освіти не тільки для українців, але й для всіх православних слов’ян. Завдяки праці та досвіду її професорів та учнів розквітла православна
богословська наука. До скарбниці православної літератури ввійшов
твір «Православне сповідання віри» – ґрунтовний виклад православної
віри.
У 1640 році в Києві на Соборі «Православне сповідання віри» було
затверджене та схвалене східними православними патріархами, які
визначили його як одну з найавторитетніших духовних праць. Її авторами була група видатних богословів на чолі з Петром Могилою.
Митрополит дбав про упорядкування та видання богослужбових
книг. Особливо цінні його «Требник» і «Служебник», де збережено
особливості стародавніх богослужбових чинів.
Зусиллями Петра Могили було також реставровано собор Софії
Київської, який на той час перебував у занедбаному стані.
Саме за Петра Могили – енергійного адміністратора, видатного
богослова та просвітителя – Київська митрополія стала найбільш самостійною та авторитетною за всю історію свого існування.
Протягом свого 14-річного митрополичого правління Петро Могила зробив настільки багато, що, за словами видатного історика Михайла Грушевського, «залишив нестерпну печать свого духа на всю
дальшу історію Української Православної Церкви».
Заслуги митрополита Петра Могили отримали найвище визнання Української Православної Церкви й Вселенського Православ’я: на початку нинішнього тисячоліття він був канонізований
серед святих подвижників віри та християнського благочестя як святитель.
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3. Óêðà¿íñüêå Ïðàâîñëàâ’ÿ
ïåð³îäó íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè
е за Петра Могили Київська митрополія намагалася зберегти лояльність до польської влади, а також не втратити
зв’язків з одновірною Росією. Тому вище духовенство почало стримано ставитися до козацького руху, який уже в 30–
40-х роках ХVІІ століття набув соціально загостреного
спрямування.
Наступник Петра Могили митрополит Сильвестр Косів урочисто
вітав вступ Богдана Хмельницького до Києва в 1648 році. Але так
само він вихваляв хоробрість польських жовнірів Потоцького, які незабаром окупували Київ. Проте Визвольна війна українського народу
1648–1654 років під проводом Хмельницького усвідомлювалася широкими масами перш за все як «війна за віру». Українська православна
ієрархія та духовенство підтримували боротьбу Богдана Хмельницького і брали в ній активну участь.
До того ж рядове духовенство (парафіяльне та чернецтва), пов’язане
з народним життям економічно, соціально і культурно, було речником
національно-демократичних вимог.
Хмельницький ставився до Православної Церкви з пошаною, але
не втручався в її внутрішні справи.
Між державою та Церквою були
встановлені дружні стосунки. Цер-

Богдан Хмельницький.
Репродукція старовинної гравюри
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ква була звільнена від податків, монастирям та церквам наділялися
великі земельні ділянки.
У ході національно-визвольної війни українського народу гетьманом було підписано Переяславську угоду. Після Переяславської ради
виникли нові складності й проблеми. Тодішній митрополит Київський Сильвестр Косів і значна частина духовенства неприхильно
поставилися до переходу в підпорядкування російському Патріархові.
Наступні митрополити також переважно орієнтувалися на Польщу,
підтримуючи в часи Руїни, яка настала після Богдана Хмельницького,
то одного, то іншого гетьмана.
У 1685 році на Соборі в Києві митрополитом було обрано Гедеона-Святополка Четвертинського. Гетьман Іван Самойлович надіслав
Патріархові Московському Якиму та царям Іванові й Петрові листи, в яких просив затвердити цей вибір і надати привілеї Київській
митрополії. Посвячення Гедеона відбулося в Москві в 1685 році. Так
Київська митрополія відійшла до Московського патріархату.
Православна Церква виявилася важливим чинником національно-культурного й державного відродження України в середині
XVII століття, під час розквіту козацької держави.

4. Ïðàâîñëàâ’ÿ çà ÷àñ³â
Ïåòðà Âåëèêîãî

Ó

Петра І був своєрідний погляд на Церкву. Головним у її
житті Петро вважав служіння на «благопідданців». Сенсом існування Церкви, підкреслював він, повинен бути
вплив на суспільну мораль. Тому він вимагав, щоб православний народ сумлінно виконував свої релігійні обов’язки.
Цар навіть видав указ, в якому приписувалося суворо карати тих,
хто не відвідує церкву в святкові та недільні дні, не з’являється
на сповідь.
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У петровські часи, в 1700 році помер Патріарх Адріан. Його
обов’язки протягом 20 років виконував видатний український і російський церковний діяч Стефан Яворський. У 1702 році він був призначений екзархом та блюстителем всеросійського патріаршого престолу. А в 1721 році Петро затвердив «Духовний регламент», у якому
проголошувалося, що замість Патріарха, якому належала абсолютна
церковна влада, запроваджується колективне управління – так званий
«Духовний колегіум». А вже рік потому на чолі Церкви був поставлений «Святійший урядовий Синод».
Президентом Синоду знову був призначений Стефан Яворський.
Ця установа керувалася регламентом, розробленим Феофаном Прокоповичем – також вихідцем із України. В подальшому Синод складався
з декількох церковних ієрархів, що були підпорядковані обер-прокуророві, тобто високопоставленому світському чиновникові, як правило, військовому. Першим обер-прокурором Синоду став полковник І. Болтін.
За наступників
Петра І Православна
Церква стала «відомством православного
сповідання». На всіх
паперах Синоду стояла його абревіатура –
ВПС. Майно Церкви
потрапило під держав-

Місто Суздаль
з його святинями
є одним з головних
духовних центрів
східнослов’янського
Православ’я
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ний контроль. Вона позбавилася більшості своїх володінь. Так під час
царювання Петра І Церква втратила самостійність. Російська держава
стала імперією, але не «о двох главах», як Візантія, а з одним – світським главою – царем.
Після Петра І формальним і фактичним главою Церкви став
цар, імператор – «хранитель догматів панівної віри й охоронець
правовір’я та всякого в Церкві святій благочестя». Так було зазначено у «Зводі законів Російської імперії», виданому в XIX столітті.
Велика роль у тому «Зводі» віддавалася Православ’ю. Царі неодмінно повинні були бути православними. Православ’я приймали також їхні дружини, представниці європейських династій, котрі
сповідували здебільшого католицизм.
Російська держава довірила Церкві найважливішу місію – виховувати людину з ранніх літ. Цьому сприяли церковноприходські
школи та єпархіальні училища, проведення уроків Закону Божого в
гімназіях та інших середніх навчальних закладах. В армії, на флоті
було власне військове духовенство.
Православ’я відроджувалося і зміцнювалося, давало вагомі наслідки у створенні могутньої розвинутої цивілізованої країни.

5. Ïðàâîñëàâ’ÿ â Óêðà¿í³
ó ÕV²²²-Õ²Õ ñòîë³òòÿõ

Ç

а часів імператриці Єлизавети, загалом прихильної до українців, Київській кафедрі в 1743 році був повернутий статус
митрополії, зміцнилася система церковного суду та управління. В Україні в цей період відновлюють свою діяльність
православні храми та монастирі. У 1756 році Київська митрополія об’єднувала 1141 парафію; у 1768 році діяло близько 1300
церков. У 1743 році тут було 20 чоловічих та 12 жіночих монастирів;
у 1766 році – 36 чоловічих та жіночих монастирів.
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Серйозні зміни в устрої Православної Церкви на українських землях відбулися за Катерини II. Скасування Гетьманщини в 1764 році
негативно вплинуло на розвиток церковного життя.
Внаслідок першого поділу Польщі в 1772 році частина парафій та монастирів Київської митрополії відійшла до новостворених
Могилівської та Псковської єпархій. Нові єпархії (Слов’янська та
Херсонська) були утворені наприкінці XVIII століття на Півдні, відвойованому в Туреччини. Роздроблену Київську єпархію разом з іншими привели у відповідність до адміністративних меж Київської губернії. Внаслідок другого й третього поділів Польщі до Росії відійшли
Правобережна Україна, Західна Волинь, а до Австрії – Південна Буковина, Східна Галичина та Закарпаття. Істотно змінилася й географія
Київської єпархії. З 1797 року вона формувалася лише з парафій, розташованих на правому березі Дніпра. Більшість територій були новоприєднаними, і на них розгорнулося відновлення Православ’я.
У 1786 році почалася секуляризація церковних земель в Україні.
Ті церковні інституції (наприклад, монастирі), які не потрапили до
«штату» і не могли розраховувати на державне утримання, часто були
приречені на ліквідацію.

Питання та завдання
1. Яке історичне значення Берестейської унії
для православної віри?
2. Охарактеризуйте діяльність Петра Могили
у розвитку богословських наук.
3. Як розвивалася православна культура за часів
Хмельниччини?
4. Яке завдання ставила держава перед Церквою
у ХV столітті?
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§ 6. Сучасне українське Православ’я

1. Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà
â íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ äåðæàâè

Ó

радянський період Православ’я в Україні, втім як і в інших
республіках колишнього СРСР, зазнало величезних втрат і лиха. Проголошена на державному рівні ідеологія і політика
атеїзму супроводжувалася тотальним знищенням святих храмів і монастирів або ж перетворенням їх на зерносховища,
клуби, колгоспні комори. Священики, ченці та найбільш активні віруючі миряни піддавалися нещадним гонінням, арештам, ув’язненням,
засланням у сталінсько-беріївські
концтабори та фізичному знищенню. Найвищого апогею ненависть
до Церкви досягла наприкінці 30-х
років минулого століття, коли радянська атеїстична влада поставила
за мету остаточно витіснити релігію
з життя народу і замінити її на більшовицьку комуністичну ідеологію
з відповідними атрибутами, гаслами
та символами.

Образ святих новомучеників,
що постраждали від безбожної влади
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Фрагменти ікони Святих новомучеників:
катування більшовиками ченців;
розстріл останнього російського царя
Миколи ІІ та його родини;
вигнання ченців та оскверніння святих
мощей преподобного Сергія Радонезького

Перша хвиля гонінь влади проти
Церкви пов’язана з прийняттям головного юридичного документа, який започаткував політику свідомого, планомірного
знищення християнства в Україні і Росії.
Це – Декрет про відокремлення Церкви
від держави і школи від Церкви, названий
«Декретом про свободу совісті». В його
розробці безпосередню участь узяв Ленін,
чиє ставлення до релігії відоме: достатньо
пригадати один з його класичних висловів
про те, що «войовничий матеріалізм неможливий без войовничого атеїзму».
Молода радянська влада взагалі не
координувала свої дії з Православною
Церквою, відмовляючись від будь-якого
діалогу з нею. Спотворення ж на місцях
юридичного поняття відділення Церкви
від держави спричиняло численні несанкціоновані акції і протиправні дії з боку
представників влади. Ніяким демократичним засадам у цьому процесі не залишалось місця.
За приблизними підрахунками істориків, перша хвиля гонінь за один 1918
рік забрала у розстрілах понад 16 тисяч життів священиків і вірян. Загальна ж кількість жертв перевищує 19 тисяч.
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Майже всі сутички та арешти
духовенства і віруючих у той
час закінчувались «революційними» розстрілами.
Другий період охоплює
1921–1936 роки. Політична, економічна і культурна
розруха, до якої більшовики
призвели країну внаслідок
своєї політики, спричинила
небачені за всю історію країни голодомори. 16 березня
1922 року Ленін направив до
Політбюро ВКП(б) таємного
листа, в якому запропонував
«провести виїмку церковних
коштовностей з шаленою та
нещадною рішучістю, не зупиняючись перед знищенням
будь-якого опору». При цьому він наполягав: «Чим більше представників реакційного духовенства нам вдасться
з цього приводу розстріляти –
тим краще». У цей період було
піддано репресіям понад 10 тисяч архієреїв і священиків, з
яких майже 2 тисячі – кожний
п’ятий – розстріляні. Хоча на
відміну від самосудів перших
післяжовтневих років більшовики тепер намагалися продемонструвати світові видимість
законності і правопорядку через показові процеси.

Погляд крізь час:
православна церква в селі Кримки,
якою вона була за радянських часів
(на знімку вгорі)
і якою є тепер після відродження
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5 грудня 1936 року була прийнята Конституція, більш відома як
«сталінська». На словах вона декларувала демократичні свободи, що
створювало ілюзію щасливого життя. Проте влада вимушена була
констатувати, що попри арешти, закриття храмів і монастирів, Церква зберегла половину усіх своїх парафій і навіть посилила духовний
вплив на населення.
Тепер владі було зрозуміло, наскільки нещадною мусила б бути
нова хвиля репресій проти духовенства, на яке тепер чекали не арешти і навіть не концтабори, а тільки масові розстріли. Так в історії
Церкви розпочалася найстрашніша хвиля репресій проти духовенства.
Вже у липні 1937-го Політбюро прийняло спеціальне рішення про
проведення масових репресій, а на його підставі Нарком НКВС Микола Єжов підписав наказ, згідно з яким з 5 серпня 1937 року по всіх
республіках, краях і областях колишнього Радянського Союзу розпочиналась безпрецедентна репресивна операція, яку передбачалося завершити за чотири місяці, тобто до кінця 1937 року. Особлива увага у
цьому документі приділялась Україні, де рівень релігійної свідомості
людей завжди був високим порівняно з іншими регіонами.
За даними урядової комісії з реабілітації жертв політичних репресій, у 1937 році було заарештовано 136 900 православних священнослужителів, із них розстріляно – 85 300. Наступного року було заарештовано 28 300 представників православного духовенства і майже
усі вони – 21 500 чоловік – розстріляні.
Таким був реальний розвиток історичних подій у державно-церковних стосунках після жовтня 1917 року. Із близько 80 тисяч православних храмів у 1928 році залишилось менше половини, у 1932 році
їх кількість становила 28 тисяч, а на початок 1938 року 95 % діючих
церков були закриті або просто знищені.
Православній Церкві, її духовенству і пастві доведеться пережити
ще одну хвилю сталінських репресій у 40-х роках, потім настане час
нещадних хрущовських гонінь, які триватимуть і у часи Брежнєва.
Проте саме в той жахливий час Православна Церква народила величезний сонм святих мучеників за віру, які не злякалися арештів,
а пішли на тортури й смерть, не зрікшись Христа, священницького
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сану і віри своїх предків. Незважаючи на жорстокі переслідування,
заборону церковних традицій і свят, повсюдне закриття храмів, насмішки над віруючими, в свідомості людей не загасало християнське благочестя і подвижництво, що з особливою силою проявилося
в житті людей, які вже в наш час канонізовані Церквою як святі: преподобні Лаврентій Чернігівський, Кукша Одеський, Амфілохій Почаївський та інші. У багатьох єпархіях УПЦ, на підставі ретельного
вивчення архівних документів колишніх карних органів – ГПУ, НКВС,
КДБ – святими мучениками прославлені сотні священиків, монахів і
благочестивих мирян, які були замордовані або розстріляні за віру.
Наприклад, у Черкаській єпархії канонізовано понад 140 страждальців-новомучеників, серед яких є вихідці з Кіровоградщини.
З офіційним проголошенням державної незалежності України Українська Православна Церква теж набула самостійності і фактично є
автономною. Вона володіє всіма правами незалежно ні від кого визначати пріоритети внутрішньої політики та зовнішніх стосунків, здійснювати кадрові призначення, розпоряджатися фінансовими надходженнями від пожертвувань віруючих, відбудовувати храми й монастирі. Самостійність та незалежність УПЦ в управлінні поширюється
абсолютно на всі сфери її діяльності: канонічну, богослужбову, господарську, духовно-освiтню тощо.
Собор українських архієреїв, скликаний 27 травня 1992 році у Харкові
під головуванням митрополита Харківського Никодима, обрав Предстоятелем Української Православної Церкви митрополита Володимира (Сабодана).
Слід зазначити, що тоді ж частина
українського духовенства за підтримки певних політичних сил не визнала

Предстоятель Української Православної
Церкви митрополит Володимир
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Предстоятель УПЦ митрополит Володимир (у центрі)
під час свого перебування
в Чигирині, де він освятив
новозбудований храм
на честь Казанської ікони
Божої Матері.
25 липня 2004 року

рішень Харківського Собору і проголосила про створення власної
організації під назвою «Українська Православна Церква Київського
патріархату» (УПЦ-КП), започаткувавши тим самим глибокий розкол
у сучасному українському Православ’ї. Цей розкол посилився й тим,
що на своїх правах почала наполягати Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ), яка виникла в ході національно-визвольної
боротьби 1917–1920 років, але до середині 30-х років була знищена
органами НКВС, проте продовжила існування в українській діаспорі
за кордоном.
Обидві ці організації – УПЦ-КП і УАПЦ – до сьогодні не визнані
Вселенським Православ’ям і не перебувають з ним в канонічному
спілкуванні та єдності. Натомість соборний та молитовно-канонiчний зв’язок УПЦ зі Вселенським Православ’ям надає можливість
Предстоятелю Української Православної Церкви брати повноправну
участь в Архієрейських Соборах, вільно говорити від імені багатомільйонної пастви вірян та захищати їх інтереси на всіх рівнях.
Подолання наслідків розколу, що виник на тлі політичного протистояння, залишається болючою проблемою в житті українського Православ’я. Церква наполегливо шукає шляхи взаєморозуміння
і примирення не на підставі політичних гасел, а неухильного дотримання непорушних церковних канонів, які дозволяють будь-які суперечливі питання вирішувати соборно, шляхом діалогу, а не захоплення
храмів, погроз, навішування ярликів та безпідставних обвинувачень.
Так само Українська Православна Церква глибоко зацікавлена
в подоланні розколу з уніатами, який призвів до того, що значна частина українців, які належать до Української Греко-Католицької Церкви,
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нині знаходяться в канонічній єдності не зі Вселенським Православ’ям, а з Ватиканом.
На сьогоднішній день Українська Православна Церква є найпотужнішою і найвпливовішою релігійною організацією серед усіх
конфесій, які представлені в Україні. УПЦ складають 35 єпархій:
в них несуть послух 10 митрополитів, 16 архієпископів, 15 єпископів,
8 700 священнослужителів, якi опікуються 10 650 парафіями. В УПЦ
діє 161 монастир i три лаври. До системи духовної освіти УПЦ входять 18 навчальних закладів.

2. ²ñòîð³ÿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
íà Ê³ðîâîãðàäùèí³

Ç

аснування міста Єлисаветград (нині Кіровоград) пов’язується
з будівництвом фортеці Святої Єлисавети, що була закладена 18 червня 1754 року. Місто Єлисаветград з самого початку
свого існування і до 1756 року належало за своїми церковними справами до кафедри київських митрополитів, до якої
на той час відносилась і вся так звана Нова Сербія. За постановою
Священного Синоду від 26 червня 1756 року Нова Сербія і парафії
фортеці Святої Єлисавети з ближніми козацькими слободами були
зараховані до Переяславської єпархії. 27 серпня 1757 року до неї ж
були зараховані дві протопопії Київської єпархії – Криловська і Новомиргородська. У фортеці Святої Єлисавети була утворена протопопія
Єлисаветградська на чолі з протоієреєм Іоанном Орловським. У 1764
році у цих трьох округах було 57 церков, а в 1775 році їх число зросло
до 81, крім того, було 7 каплиць у Молдавському гусарському полку. Згодом Єлисаветградський повіт входив до складу Словенської,
Катеринославської, Вознесенської та Херсонської єпархій. Перше
вікарство (тобто повноважне представництво) було відкрите за архієпископа Інокентія (Борисова) в 1853 році. Вікарний єпископ став
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Керуючий архієрей Кіровоградської єпархії Владика Пантелеймон разом
з духовенством під час освячення Свято-Успенського храму
в селищі Олександрівка

іменуватися Одеським. Архієпископ Херсонський і Одеський Платон
(Городецький) дістав дозвіл на відкриття в єпархії другого вікарства.
Другий вікаріат був відкритий 26 січня 1880 року, і другий вікарний
єпископ вже іменувався Єлисаветградським. Місце його перебування
було в Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі на Великому Фонтані. З початком Першої світової війни, а потім – страшної
смути обривається документальний літопис церковного життя. Священнослужителі піддавалися жахливим репресіям і фізичному знищенню. Так сталося, зокрема, у жовтні 1919 року з протоієреєм Миколаєм, який служив у селі Іскрівка нинішнього Петрівського району
і був духовним сином протоієрея Іоанна Кронштадтського. Нетлінні
мощі отця Миколая піднято і виставлено нині у Хресто-Воздвиженському храмі села Іскрівка. Після звільнення міста Одеса від німецькофашистських загарбників відновлює свою роботу єпархіальне управління. А у січні 1947 року у межах однієї Кіровоградської області була
вперше утворена Кіровоградська єпархія.
Рівно через рік, у січні 1948 року, Кіровоградська єпархія перейшла у нові адміністративно-територіальні межі: до її складу була
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включена і Миколаївська область. Першим єпископом Кіровоградським і Миколаївським став Феодосій (Ковернинський), який перейшов на Кіровоградську кафедру з Чернівецької єпархії. У 1992 році
Кіровоградсько-Миколаївська єпархія була розділена на дві: Кіровоградсько-Новомиргородську (з 27 грудня 1994 року – Кіровоградсько-Олександрійська) і Миколаївсько-Вознесенську.
В адміністративному порядку Кіровоградська єпархія поділена
на 14 благочинних округів і налічує 192 парафії. Діє також СвятоБогоявленський монастир – у селі Диківка Знам’янського району.
Його було відкрито за рішенням Священного Синоду у липні 1996
року на базі православного храму. Настоятелька монастиря ігуменя
Феофанія вклала чимало праці і зусиль в улаштування життя першого на Кіровоградщині жіночого монастиря. Нині будуються пекарня,
швейна та іконна майстерні. У монастирі 19 насельниць та 5 трудниць. Монастир став центром високої духовності. Сюди приїжджають чимало паломників з різних куточків України.
Керуючим архієреєм Кіровоградської єпархії нині є єпископ Кіровоградський і Олександрійський Пантелеймон.

Питання та завдання
1. Чому радянська влада проголосила політику
войовничого атеїзму?
2. Хто такі новомученики за віру?
3. У чому є головна відмінність УПЦ
від неканонічних церков, що існують в Україні?
4. Розкажіть про історію місцевого храму або долю
священика, віруючої людини, яка вам відома.

Òåìà ²².
Ñâÿòå Ïèñàííÿ.
Ñòàðèé Çàâ³ò

§ 7. Джерела знань про Бога

1. Ñòâîðåííÿ Á³áë³¿

Ñ

початку священних книг не було, а християнське вчення передавалося усно як переказ, тобто словом і прикладом, від однієї людини до іншої, від предків до нащадків.
Головним джерелом знань про Бога та дороговказом
у житті християнина є Святе Письмо. Всі книги Святого
Письма зібрані в одну велику книгу – Біблію, яка є головним джерелом християнського віровчення.
Біблія (від грецького ta biblia – «книга») – священна книга християнства та іудаїзму. Інші назви Біблії – Писання, Святе Письмо
тощо. Створювалася вона від ХІІ століття до нашої ери до ІІ століття
нашої ери, тобто впродовж майже півтори тисячі років в процесі відбору, редагування, канонізації релігійних текстів, які визнано Бого-
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натхненними – сакрально відкритими людям Самим Богом. Саме через Біблію та біблійних пророків Бог звертався до людей.
Залишаючись сакральною (Божественною) за своїм походженням,
Біблія не належить якомусь одному або кільком авторам. Писали її
сотні відомих і невідомих людей, переписувачів, перекладачів, яким
Бог явив Своє невмируще слово.
Біблію невипадково називають і вважають Книгою Книг. Це найпоширеніша книга, яка видавалася найбільшими тиражами за всю
історію книгодрукування. Вона визнана неперевершеною пам’яткою
світової історії та культури.
Біблія складається з двох великих частин: Старого та Нового Завіту, тобто дохристиянської й початку християнської доби.
У 419 році на Карфагенському церковному Соборі було остаточно упорядковано той текст Біблії, яким християни користуються
донині. До неї, крім Старого Завіту, а також чотирьох євангелій –
від апостолів Матвія, Луки, Марка та Іоанна увійшли Діяння святих апостолів, Пророцтва про майбутнє пришестя Ісуса Христа –
Одкровення Іоанна Богослова (Апокаліпсис), 21 Послання апостолів своїм учням.
Слово «євангеліє» у перекладі з грецької означає дослівно «блага
звістка». За переказом, євангелісти Матвій та Іоанн були безпосередніми учнями Христа, а Марко та Лука – сподвижниками Його учнів.
Ці книги стали основою Нового Завіту.
До цієї святої книги християни звертаються щоденно, намагаючись звіряти з нею свої власні вчинки, думки, прагнення, бажання.
Є багато випадків, коли невіруючі люди бралися її читати, щоб заперечити біблійне вчення, яке вона містить, а закінчували тим, що ставали її щирими шанувальниками й віруючими. Так сталося
навіть з багатьма вченими.
Біблійні сюжети й оповідання стали основою численних творів мистецтва – живопису, літератури,
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музичних шедеврів, скульптури тощо, а крилаті вислови з Біблії набули самостійного життя: біблійне походження багатьох із них навіть
забулося, а їх мудрість живе у віках.

Крилаті слова біблійного походження:
Адамове ребро
Берегти як зіницю ока
Блудний син
Вавилонське стовпотворіння
Вигнання з раю
Всесвітній потоп
Голуб миру
Древо пізнання добра і зла
Єрихонська труба
Земля обітована
Золоте теля
Камінь спотикання
Корінь зла
Манна небесна
Нести свій хрест
Не хлібом єдиним
Ноїв ковчег
Око за око, зуб за зуб
Перекуємо мечі на рала
Провідна зірка
Продати за 30 монет
Страшний суд
Умивати руки
Хліб насущний
Хома невіруючий
Хто взяв меч, від меча загине
Хто не працює, той не їсть
Час збирати каміння
Що посієш, те й пожнеш
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Вавилонської вежі
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2. Ñòðóêòóðà Á³áë³¿

Ç

авіт – слово багатозначне. Це й «заповідання» – дане Богом
учням, а водночас це й взаємна «угода» Бога і людей. Угода
з Богом, завіт Господа, за яким люди отримують спасіння.
Старий Завіт описує період біблійної історії від створення світу та гріхопадіння перших людей Адама та Єви до
Різдва Христового, а Новий Завіт розповідає про події, які безпосередньо пов’язані з місією Христа на землі. Більшість книг Старого
Завіту було написано у VІІ–ІІІ століттях до Різдва Христового, а на
початку ІІ століття до Старого Завіту були приєднані книги Нового
Завіту.
Незважаючи на те, що в написанні Біблії брали участь різні люди
в різний час, ця священна книга є неподільним духовним витвором,
а не збіркою різних повчань та повчальних історій. Святий Іоанн Златоуст пояснює слово «Біблія» як збірне поняття: «Біблія – це багато
книг, які утворюють одну-єдину». Але загальною ідеєю Святої Книги
є спасіння людства.
Окрім поділу на Старий та Новий Завіт, структурно Біблія ділиться на окремі книги. Погляд на біблійний канон, склад і кількість книг, визнаних святими отцями Церкви, у різних напрямах
християнства неоднакові. Православні видання Біблії налічують
77 книг.
Біблія містить різні за змістом і формою твори, які засвідчують
різноманітність способів пізнання, осмислення дійсності, формування світоглядних засад, спроб зазирнути в майбутнє людства. Вчені
вважають, що абсолютна більшість оповідей, які містить Біблія,
мають під собою реальне, правдиве підґрунтя, що підтверджується численними археологічними та історичними даними. Наприклад,
учені довели реальність існування на горі Арарат решток Ноєва
ковчега, міст Содом і Гоморра, велетня Голіафа, вже не кажучи
про беззаперечність доказів подій, що відбувалися в добу Нового
Завіту.
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3. Ïåðåêëàäè Á³áë³¿
іблія перекладена майже всіма мовами світу. При посиланні
на Біблію зазначають не сторінку, а книгу, розділ і вірш, наприклад: Еккл. 2, 5 (книга Екклезіаст, розділ 2, вірш 5).
На українську землю Біблія прийшла з Візантії. У Київській Русі вона поширювалася в перекладі старослов’янською
мовою, здійсненому в ІХ столітті солунськими братами рівноапостольними Кирилом та Мефодієм. У ХІІ столітті було завершено переклад інших її частин.
Попри те, що в Україні було розвинуте книгодрукування, Біблію аж
до ХІХ століття переписували вручну. Таких рукописних варіантів Біблії
існує кілька тисяч. Серед найвідоміших – Остромирове,
а також Реймське Євангеліє,
привезене дочкою Ярослава
Мудрого Анною в містечко
Реймс для вінчання з французьким королем Генріхом І.
З друкованих перекладів
Біблії першим в Україні
було видання Івана Федорова «Львівський апостол»
у 1574 році. А «Острозьку
Біблію» вважають першим
церковнослов’янським перекладом, який здійснено
в 1581 році.
Титульна сторінка давньоруського видання Святого
Письма – Острозька Біблія
1581 року
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Українською мовою Біблію вперше було перекладено в другій
половині ХІХ століття, що є заслугою Кирило-Мефодіївського товариства. Над перекладом книги працювали Маркіян Шашкевич, Іван
Нечуй-Левицький, Михайло Максимович. Помітний доробок у цій
царині належить Пантелеймону Кулішу, якого Іван Франко критикував за перекладацьку неточність.
У 1903 році в Україні вийшов Старий Завіт, а через рік – увесь
текст Біблії. Через кілька десятків років за переклад Святого Письма
взявся Іван Огієнко (митрополит Іларіон), який у липні 1940 року завершив його. Повністю Біблію українською мовою було видруковано
в 1962 році.
Біблія потрібна народам, які говорять на різних мовах світу, тому
в 1988 році ця священна книга перекладена на 1907 мов світу. Крім
того, тексти Біблії збережені також на касетах, платівках, сучасних
цифрових носіях, які потрібні для сліпих та неграмотних людей.

4. Îñíîâí³ ³äå¿ òà ìîòèâè Á³áë³¿ –
äæåðåëà õðèñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ

Ë

ейтмотив Біблії – це священна історія світу та людства, освячена постійною присутністю Бога-Творця та Його участю
в долі кожного народу і кожної людини. Основою людського
життя як індивідуального, так і народного, за Біблією, є узгодженість волі людської з волею Бога, правильне вшанування Творця та поклоніння Йому.
Головною ідеєю Старого Завіту є обітниця про спасіння людства
від прокляття, яке сталося через порушення угоди, укладеної Богом
з Адамом та Євою.
Старозавітний закон, який ґрунтується на десяти біблійних заповідях, був даний давньоєврейському народові через пророка Мойсея
на горі Синай. Синайське законодавство, що являло собою систему
об’єднання приписів, стало засадою культурно-релігійної та етичної
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І промовив Господь
до Мойсея: «Витеши собі
дві кам’яні таблиці, як перші,
і Я напишу на цих таблицях
слова, що були на перших
таблицях…» (Вих. 34, 1)

традиції іудаїзму, а в переосмисленому вигляді –
християнства.
В основі історичних
книг Старого Завіту лежать
реальні події, які відбувалися в І тисячолітті до нашої
ери. Книги пророків подані у вигляді авторських творів та поширені
у І тисячолітті до нашої ери. Пророки – це релігійні й моральні вчителі. Змістом пророчої проповіді є провіщення майбутнього духовного оновлення, яке прийде через тривалі випробування.
Повчально-поетичні твори Біблії нечисленні, але різноманітні
за жанром й оригінальні за проблематикою. Вони дають приклад осмислення місця людини в житті та її стосунків з Богом.

Питання та завдання
1. Що є головним джерелом християнського
віровчення?
2. Охарактеризуйте структуру Біблії.
3. Хто й коли перекладав Біблію?
4. Дайте відповідь, спираючись на біблійне вчення:
«Що є основою людського життя?».
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§ 8. Сюжети Старого Завіту

1. Êíèãè Ñòàðîãî Çàâ³òó

Â

итоки найдавніших текстів Старого Завіту сягають ХІІІ століття до нашої ери, тобто дописемних часів давньоєврейської
культури, а найпізніші писані тексти датуються ІІІ-ІІ століттями до нашої ери.
Усі книги Старого Завіту за змістом поділяються на такі
групи книг:
– П’ятикнижжя пророка Мойсея: 1) Буття; 2) Вихід; 3) Левіт;
4) Числа; 5) Повторення закону
(Второзаконня);
– книги історичні, які розповідають про історію релігії та життя
єврейського народу, який зберіг
віру в Бога: 1) Книга Ісуса Навіна;
2) Книга Суддів (з нею разом книга Рут); 3) Чотири книги Царств;
4) Перша і Друга книги Параліпоменон (доповнень); 5) Перша і Друга книги Єздри та Книга Неєміє;
6) Книга Естер;
– книги пророчі, що містять
пророкування майбутнього. Це кни-

Свята земля
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Кумранський список.
Ці списки були знайдені
археологами в 40-х роках минулого століття
і є копією священних
біблійних текстів. Написані давньоєврейською,
арамійською, давньогрецькою та іншими
мовами. Розшифрування
цих текстів, найдавніші
з яких відносяться
до ІІ століття до нашої
ери, стали науковою
сенсацією. Вважається,
що вони належали
секті есеїв, члени якої
мешкали в пустельних місцях, зберігаючи
непорушність святих
текстів

82

ги «великих» пророків: 1) Ісаї, 2) Перша та Друга книги Єремії; 3) Єзекиїля;
4) Книги «малих» пророків Даниїла, Осії,
Іоіля, Амоса, Овдії, Іони, Михея, Наума, Авакума, Софонії, Агія, Захарії, Малахії;
– книги повчальні або поетичні, що
містять учення про віру: 1) Книга Іова;
2) Книга Екклезіястова; 3) Пісня над Піснями; 4) Приповісті Соломона; 5) Книга
Псалмів; 6) Неканонічні Премудрості Соломонові.
Визначення книг Старого Завіту, коли
вони об’єднані й записані під однією цифрою, пов’язане із кількістю літер у єврейському алфавіті. Єврейські священики
розташували ці книги так, щоб їх було 22 –
відповідно до кількості букв єврейського
алфавіту, хоча їх було і більше.
22 книги біблійних текстів вважаються
канонічними, тобто такими, що не підлягають подальшому виправленню або редагуванням (канон – зразок, правильний
список). Вони писалися давньоєврейською
мовою в різний час, а близько 164 року до
Різдва Христового, після повернення євреїв
із Вавилонського полону, були остаточно
зібрані, перевірені й розміщені в Єрусалимському храмі. Так був складений канон
книг Старого Завіту.
У Православній Церкві склалася інша
традиція. По-перше, рахують кожну книгу
окремо, без скорочень. По-друге, крім 22 канонічних книг до Старого Завіту включають і неканонічні книги. У книгах Старого
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Завіту, який ще називають Законом суворої правди, йдеться про створення світу, перших людей, початок історії людства, про вигнання
людини з раю, Всесвітній потоп, історію єврейського народу. Містить він пророцтва про Месію. У більшості оповідей реальність тісно переплетена з міфологією.
Людина розглядається як сфера боротьби добрих і лихих сил.
У зв’язку з цим виникли поняття «рай» і «пекло». Рай – вічна пристань душі праведників і святих після їх смерті. У Старому Завіті він
постає закритим садом країни Едем.

2. Ñòâîðåííÿ ñâ³òó òà ëþäèíè.
«Ø³ñòîäí³â»

×

и задумувалися ви про те, як з’явилася в цьому великому
прекрасному світі людина? Питання про походження світу
та людини є найзагадковішим до цього часу. Людина – особливе створіння, яке наділене розумом, мовою та свободою.
З покоління в покоління вона прагнула пояснити і відкрити
все, що бачить, що оточує її. Всі народи світу намагалися пояснити
появу людини.
Багато поколінь учених, дослідників прагнуть дати відповідь на
це питання, але жодна із версій походження людини не є повністю
доведеною. У більшості міфів і релігій земля і людина виникли за
достатньо загальною моделлю. Жителі тихоокеанських островів, ацтеки зберегли у своїй пам’яті версію створення світу, схожу на ту, що
міститься в Біблії.
Книга Буття Старого Завіту розповідає про послідовність створення світу лаконічно, поетичною мовою. Цей текст є джерелом роздумів та дискусій. Від створення світу велося перше літочислення
(5508 років від Різдва Христового).
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3. Ñòâîðåííÿ íåâèäèìîãî
³ âèäèìîãî ñâ³òó
к стверджує Біблія, спочатку Бог з нічого створив небо, тобто
духовний невидимий світ та ангелів. Ангели – це безтілесні
і безсмертні духи, обдаровані розумом, волею і могутністю.
Вони відрізняються один від одного за рівнем досконалості
й за родом свого служіння.
Подібно тому, як на землі існує своя ієрархія посад, звань, рангів
тощо, згідно з чим одні люди підкоряються іншим, є також ієрархія
небесних служителів, де кожний з ангелів виконує своє призначення.
Звідси, крім ангелів, є також вищі небесні чини: архангели, херувими,
серафими та інші.
Від початку всі ангели були створені добрими, бо Сам Бог є найдосконалішим Добром і Любов’ю. Проте один найвищий і наймогутніший ангел на ім’я Денниця загордився своєю могутністю й силою
і не захотів любити Бога та виконувати Його волю. Він сам забажав
стати як Бог. І тоді на небі відбулася велика битва: Денниця разом зі
своїми прибічниками протистав силам добра, на чолі яких виступив
архангел Михаїл. Він вигукнув: «Хто рівний Богу? Ніхто, крім Бога!»
Денниця був скинутий з неба й проклятий Богом, він став темним
і злим духом – дияволом, сатаною. Слово «диявол» означає «наклепник», а слово «сатана» – «противник» Бога і всього доброго. Цей злий
дух спокусив і потяг за собою багатьох інших ангелів, які також стали
злими духами й називаються бісами.
Усі сили злоби були скинуті в «пекло» – так називається місце темряви, вічного прокляття, де й перебувають дотепер злі духи.
Там вони мучаться в злобі, визнаючи своє безсилля перед Богом.
Вони намагаються підступністю і хитрощами спокусити кожну
людину, навіюючи їй облудні думки і злі бажання, аби погубити
її. Так безсмертна душа людини опинилася в центрі боротьби світлих і темних сил. Злом називається все, що робиться проти Бога,
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порушує Його святу
волю.
Слово «ангел» українською мовою означає
«вісник». Бог посилає
їх сповіщати людям
Свою волю. Кожному
християнинові при хрещенні Бог дає ангелаохоронця, який невидимо охороняє людину
впродовж усього її земного життя, не залишає
її душу й після смерті.
Після створення неба, невидимого ангельського світу Бог створив з нічого, одним
Своїм словом, землю,
тобто речовину (матерію), з якої поступово виник увесь наш видимий (матеріальний)
світ: видиме небо, земля, і все, що на них.
Бог міг би створити ввесь світ за одну
мить, та оскільки Він
із самого початку хотів,
Архангел Михаїл.
З іконостаса Троїцького
собору Троїце-Сергієвої
лаври. 1425–1427 роки
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Світ Божий навколо нас

щоб цей світ жив і розвивався поступово, то й створив його не відразу, а протягом певних періодів часу, які в Біблії названі «днями». Зрозуміло, що «дні» творіння не були сучасними звичайними днями,
коли доба містить 24 години. Адже наш день залежить від руху Землі
навколо Сонця, а в перші три «дні» творіння не було ще й самого Сонця, отже, не могло бути і теперішніх днів.
«У Господа один день, як тисяча років, і тисяча років, як один
день» (2 Пет. 3, 8) – так говорить Біблія.
Святі отці Церкви вважають сьомий «день» світу таким, що триває і дотепер, але після загального воскресіння мертвих, яке станеться після Другого пришестя на землю Ісуса Христа, настане вічний
восьмий «день», тобто вічне майбутнє життя.
«На початку створив Бог небо та землю» (Бут. 1, 1).
«На початку» єврейською означає, що до цього була вічність.
«Створив» – означає зробив із нічого.
Про небо далі нічого не говориться, бо воно було закінчене остаточно, впорядковане.
«Земля ж була безвидна і порожня, і темрява над безоднею, і Дух
Божий носився над водою» (Бут. 1, 2).
Під «землею» тут розуміють первісну, ще не впорядковану речовину – матерію, з якої Господь Бог за шість «днів» упорядкував чи
утворив видимий світ – всесвіт. Ця неупорядкована речовина називається безоднею, як неозорий і нічим не обмежений простір, і водою,
як водоподібна чи пароподібна речовина.
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«Темрява над безоднею» – вся ця хаотична маса була занурена
в морок через цілковиту відсутність світла.
«І Дух Божий носився над водою»: тут вже початок творчої дії
Божої. У творенні світу однаковою мірою брали участь усі три Особи
Пресвятої Трійці: Отець, Син і Святий Дух як Триєдиний Бог, Єдиносущний і Неподільний.
Неможливе було б і створення самого світу, якби спочатку не було
добровільного бажання Сина Божого принести хресну жертву для
спасіння світу: «Ним і для Нього створене все… і Він є раніше усього, і все Ним стоїть. І Він є глава тіла Церкви; Він – початок, первісток
із мертвих» (Колос. 1,16-20). І сказав Бог: «Нехай буде світло!» І сталося світло. І назвав Бог світло днем, а темряву ніччю. І був вечір,
і був ранок – це був перший «день» світу.
Прообразом шестиденного тижня є шість «днів» створення світу
і сьомий «день» відпочинку від усіх своїх справ.
Відповідно до Біблії, всесвіт був створений Богом і містить у собі
духовний та матеріальний світ. Біблія твердить, що матеріальний світ
змінювався протягом перших шести «днів» від простого до складного
під дією творчого слова Божого. До сьомого «дня» процес творення
у фізичному плані припинився.
Згідно з більшістю богословських систем час ніколи не починався
і ніколи не закінчиться.

Питання та завдання
1. Яка книга Старого Завіту розповідає про етапи
створення світу?
2. Складіть схему груп книг Старого Завіту.
3. Розкажіть, в якій послідовності Господь створив
світ.
4. Поясніть терміни «ангел», «диявол», «сатана».

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 9 . Творення світу та людини

1. Ïåðøèé «äåíü» òâîðåííÿ ñâ³òó

Ï

ершою дією світобудови Божої було створення світла: «І сказав Бог: «Нехай буде світло!». І стало світло. І побачив Бог
світло, що воно добре, і відокремив Бог світло від темряви.
І назвав Бог світло днем, а темряву ніччю. І був вечір, і був
ранок: день перший (Бут. 1, 3-5).
Світло за своєю природою цілком незалежне від сонця (вогонь,
електричний струм). Воно лише згодом зосередилось, та й то не все,
в небесних світилах. Джерелом світла дня нашого світу є сонце,
але воно може виникати й по-іншому. Якщо первісне світло могло
з’являтися раніше за сонце і могло бути таким, як світло нинішнього
північного сяйва, то могли бути і моменти, коли це світло досягало
найбільшого блиску, а потім знову послаблювалося і майже згасало.
Таким чином, за біблійним виразом, були дні і ночі, могли бути вечір
і ранок, перш ніж виникло
сонце, яке і стало мірилом
для визначення часу доби.
Наукою встановлено,
що первинною основою
матерії є енергія, а первинним видом енергії є світлова енергія. Отже, стає
зрозуміло, чому на початку формування матерії
Бог створив Світло.
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2. Äðóãèé òà òðåò³é «äí³»
òâîðåííÿ ñâ³òó

Í

а другий «день», як пише Біблія, Бог створив твердь – той
неосяжний простір, який простягається над нами й оточує
землю, тобто видиме нами небо. «І сказав Бог: нехай буде
твердь посеред води, і нехай відокремить вона воду від
води. І сталося так. І створив Бог твердь, і відокремив Бог
воду, яка під твердю, від води, яка над твердю. І назвав Бог твердь небом. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок: день другий»
(Бут. 1, 6-8).
Походження тверді можна уявити так. Невимірно величезна маса
первісно водянистої речовини розпалася, за волею Божою, на безліч
окремих куль, які почали обертатися навколо своїх осей і помчали
кожна по своїй окремій орбіті. Простір, що утворився між цими кулями, став твердю, бо в цьому просторі рух новостворених світів стверджено Богом визначеними і незмінними законами тяжіння, завдяки
чому вони не стикаються один з одним і зовсім не заважають один
одному у своєму русі. Вода над твердю – це новостворені водянисті
кулі, які потім зміцніли з четвертого «дня» творення, засяяли та заіскрились угорі на небі; а вода під твердю – це наша планета Земля. Все
це тоді називалося водою,
тому що на другий «день»
творення ще не набуло міцності в будові та формі.
На третій «день» Бог
зібрав воду, яка під небом,
в одне місце й утворилася
суша. І назвав Бог сушу землею, а зібрання вод морями.
І повелів землі проростити зелень, траву і дерева.
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І вкрилася земля травою
й усілякими рослинами та
деревами.
Далі земля набула такого упорядкування, що
на ній стало виникати різноманітне життя. «І сказав
Бог: нехай збереться вода,
яка під небом, в одне місце,
і нехай буде суша. І сталося так. І сказав Бог: нехай
проростить земля зелень,
траву, що насіння розсіває (за родом і за подобою її), і дерево плодюче, що приносить плід, за родом своїм, в якому насіння його на землі.
І сталося так… І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок:
день третій» (Бут. 1, 9-13).
Відділення води від суші на третій «день» не слід уявляти просто,
так би мовити як відцідження води від твердих землистих частинок.
Води ще не було в тому вигляді й хімічному стані, як ми тепер її знаємо.
Речовина, яка згущувалася й охолоджувалася, в одних місцях піднімалася, в інших опускалася; узвишшя оголювалися від води та робилися сушею, а заглибини та западини заповнювалися водою і утворювали море.
На землі не було ще ніякого життя, тільки голі мертві скелі похмуро дивилися на водойми. Та коли відбулося відокремлення сухоТворення морських глибин
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долу від води та утворилися необхідні умови для життя, то, за словом
Божим, з’явились і перші початки його у вигляді рослинності. Науці
відомі залишки тієї рослинності, й вона вражає незвичайними розмірами. Наша папороть у первісні часи була величезним деревом, ниточки теперішнього моху тоді сягали значної товщини. Рослинність
була велика за розмірами, але бідна за формами й барвами, буяла
лише зелень: ані квіточки, ані бодай якогось плоду не зустрічалося
в пластах кам’яновугільного періоду.

3. ×åòâåðòèé òà ï’ÿòèé «äí³»
òâîðåííÿ ñâ³òó

Í

а четвертий «день» світу, за велінням Божим, засяяли над
землею світила небесні: сонце, місяць і зірки. З тих пір
і стали визначатися проміжки часу – теперішні дні, місяці
й роки.
Після утворення землі йде впорядкування світил небесних. «І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і для знамень, і часів, і днів, і років; і нехай будуть
вони світильниками на тверді небесній, щоб світити на землю. І сталося так. І створив Бог два світила великі: світило більше, для керування днем, і світило менше, для керування ніччю, і зірки і поставив
їх Бог на тверді небесній. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був
ранок: день четвертий» (Бут. 1, 14-19).
Як можна уявити походження світил небесних? За всією внутрішньою й основною матерією світила небесні існували вже й до четвертого біблійного «дня»: це була саме та вода над твердю, з якої утворилося безліч кулястих тіл на другий «день» творення. На четвертий же
«день» деякі з цих тіл були так збудовані, що первісне світло зосередилося в них найвищою мірою і почало діяти з величезною потужністю –
самоосвітлювальні тіла, чи світила, такі, як сонце та інші зірки.
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Інші ж кулясті тіла залишилися темними, але пристосованими Творцем відбивати світло, яке ллється
на них від зірок, світил, що
випромінюють світло, – це
планети, які на нічному
небі блимають, відбиваючи

світло; наприклад Марс,
Венера, Юпітер.
На п’ятий «день», за
словом Божим, вода породила душу живу, тобто
у воді з’явились слимаки,
комахи, плазуни та риба, а
над землею, по тверді небесній, полетіли птахи.
«І сказав Бог: нехай
вода породить плазунів, душу живу; і птахів, що літають над землею
під небесною твердю. [І сталося так]. І створив Бог риб великих [… ]
І побачив Бог, що це добре. І благословив їх Бог, кажучи: плодіться й
розмножуйтеся, і наповнюйте води в морях, і птахи нехай розмножуються на землі. І був вечір, і був ранок: день п’ятий» (Бут. 1, 20-23).
Творче веління Боже, звичайно, творить усіх тварин із стихій.
З появою тварин у природу вводиться нове, вище начало життя –
з’являються істоти, які вільно рухаються.
Даруючи новоствореним тваринам можливість розмножуватися, Бог дає їм здатність відтворювати нові особини, кожну за родом
своїм.
Небо прикрашалося світилами, на землі розвивалися велетенські
рослини, але не було ще на землі живих істот, які могли б насолод-
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жуватися дарами природи. Для
їх життя не було ще належних
умов, бо повітря було насичене
шкідливими випаровуваннями,
які могли сприяти лише розвиткові рослинності. Атмосфера
містила в собі ще стільки побічних домішок, переважно вуглекислого газу, що це унеможливлювало життя тварин. Потрібно
було очистити атмосферу від шкідливих для життя речовин. Це завдання виконала гігантська рослинність під впливом сонця, яке засяяло на
четвертий «день». Вуглекислий газ є одним з найсуттєвіших елементів
рослинного життя, і оскільки ним було перенасичено атмосферу, то
створена рослинність почала швидко розвиватися, поглинаючи вуглекислий газ і очищаючи від нього атмосферу.

4. Øîñòèé «äåíü» òâîðåííÿ ñâ³òó

Í

а шостий, останній, «день» творення було створено тварин,
які живуть на землі, і людину.
Для створення риб і плазунів Господь звертався до води.
Саме так вчинив і для створення чотириногих. Він звертається
тепер до землі, подібно тому, як звертався до неї для створення рослинності. Це слід розуміти так, що Господь дав землі силу,
яка живить, а не так, як вважають деякі природознавці, нібито земля,
що зігрівалася теплом сонячного проміння, сама породила тварин.
У різноманітному світі природи немає ані найменшого натяку на те,
що якийсь вид тварин міг перейти в інший. Наприклад, травоїдна
тварина – у хижу. Тим більше протиприродно уявляти походження
самого тваринного життя з неорганічних речовин (газів, мінералів
тощо).
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Згідно з природничо-науковими дослідженнями можна уявити
собі історію шостого «дня» творення так. Вода і повітря наповнювалися життям, але без живих істот залишалася ще третина нашої планети – суходіл, що має найліпші умови для існування. Та ось настав
період і його заселення.
«І сказав Бог: нехай виростить земля живу душу за родом її, тварин і плазунів, і земних звірів за родом їх. І стало так. І створив Бог
звірів земних за родом їх, і худобу за родом її, і всіх плазунів земних
за родом їх. І побачив Бог, що це добре» (Бут. 1, 24-25).
Спочатку з’явилися на землі великі тварини, які нині вже не існують, – динотерії, мастодонти і мамонти (прадавні слони з величезними незграбними формами), згодом – більш досконалі тварини і,
насамкінець, їх теперішні види – леви, тигри, ведмеді, олені, велика
рогата худоба тощо.
Розглядаючи цю поступову появу і зміну видів, наука мимоволі
ставить питання: як утворилися ці види? Чи вони являють собою незмінювані форми, що отримали свій початок у творчо-утворювальному акті, чи утворювалися поступово один з іншого, і всі – з одного
первинного виду?

Виникнення тваринного світу на землі
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Світ живих істот мав
вигляд розлогого дерева, коріння якого являли собою найпростіші,
а верхні гілки – вищі
тварини. Але це дерево
було не повне, не викінчене, бракувало ще квітки, яка б вивершувала
і прикрашала його верхівку, не було ще людини –
вінця творіння.
Та ось з’явилась і вона. «І сказав Бог: створімо людину за образом Нашим [і] за подобою Нашою, і хай панують
вони над рибами морськими, і над птахами небесними, [і над звірами], і над худобою, і над усією землею, і над усіма плазунами, що повзають по землі. І Бог створив людину за образом Своїм, за образом
Божим Він її створив; чоловіка та жінку створив їх».
Тут утретє відбувся в повному розумінні творчий акт (бара), оскільки людина у своїй сутності має дещо таке, чого не було у створеній до
неї природі, а саме: духу, що відрізняє її від усіх інших істот.
Так закінчилась історія утворення світу. «І побачив Бог усе, що
створив. І ось, дуже добре воно. І був вечір, і був ранок: день шостий»
(Бут. 1, 31).
«І звершив Бог до сьомого дня діла Свої, які Він творив, і спочив
у день сьомий від усіх діл Своїх, які творив. І благословив Бог день
сьомий, і освятив його» (Бут. 2, 2-3).
Насамкінець створив Бог людину – чоловіка і жінку, за образом
і подобою Своєю, тобто за духом схожими на Себе.
У наступний після того період, тобто на сьомий «день» світу,
який, за вченням святих отців Церкви, триває й донині, Бог перестав творити. Він благословив і освятив цей «день» і назвав його
суботою, тобто «спокоєм»; і заповів, щоб люди теж спочивали у кожен 7-й день від своїх земних повсякденних справ і присвятили його
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служінню Богу і ближнім, тобто зробив цей
день святом.
По закінченню творення Бог дозволив
світу жити та розвиватися за встановленим
Ним планом і законами
(чи, як заведено казати,
за «законами природи»), але в той же час
Він безперестанно турбується про все створене, подаючи кожному
творінню те, що йому необхідно для життя. Така турбота Божа про
світ називається «Провидінням Божим».

Питання та завдання
1. Розкажіть, в які дні Господь створив світ.
Як ви вважаєте, є ці дні, як відрізки часу, рівні
сьогоднішнім дням? Обґрунтуйте відповідь.
2. Поясніть походження «тверді».
3. Які події відбувалися, коли суходіл відокремився
від води?
4. Опишіть, якою була земля до появи людини.
5. Чому Біблія говорить, що Господь вирішив
створити людину за образом та подобою Своєю?
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§ 10. Життя перших людей у раю

1. Ãð³õîïàä³ííÿ Àäàìà òà ªâè

²

створив Бог людину з праху земного, тобто з речовини, з якої
було створено ввесь матеріальний світ.
Бог дав першій людині ім’я Адам, що означає «взятий із землі». Для нього Бог створив на землі рай, тобто чудовий сад,
і поселив у ньому Адама, щоб той обробляв його, доглядав та
насолоджувався любов’ю свого Небесного Батька.
За Біблією, в раю росли різноманітні чудові дерева, серед яких
було два особливих: одне називалося деревом життя, інше – деревом
пізнання добра і зла. Плоди дерева життя мали здатність оберігати
людину від хвороб та смерті. Про дерево ж пізнання добра і зла Бог
заповідав, тобто повелів людині: «Від усякого дерева у саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж, бо в день, у який ти
скуштуєш від нього, смертю помреш».
За велінням Божим Адам дав імена всім звірам і птахам небесним,
та не знайшов серед них собі друга й помічника, подібного собі. Тоді
Бог навів на Адама міцний сон, і коли він заснув, узяв одне із ребер
його і закрив те місце плоттю. І створив Бог з ребра, взятого в людини, жінку. Адам назвав її Євою, тобто матір’ю людей.
Бог благословив перших людей у раю і сказав їм: «Плодіться
і розмножуйтеся, наповнюйте землю і володійте нею».
Прекрасний сад, в якому Бог оселив Адама і Єву, знаходився
в Азії, між річками Тигр та Євфрат. Життя перших людей було сповнене радощів і щастя. Совість створених Богом людей була спокійна, серце було чисте, розум – світлий. Не боялися вони ні хвороб,
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ні смерті, не мали потреби в одязі. Нічого їм не бракувало, їжею для
них були плоди райських дерев.
Між тваринами теж не було ворожнечі – сильніші не чіпали слабших, жили разом і споживали траву й рослини. Ніхто з них не боявся
людей, і всі любили і слухались їх.
Та найвище блаженство Адама і Єви було в безпосередньому спілкуванні з Богом. Він являвся їм у раю видимим чином як батько до дітей.
Бог створив людей, як і ангелів, для того, щоб вони любили Бога
й одне одного і насолоджувалися великою радістю в любові Божій.
Як і ангелам, Він дав їм повну свободу, без якої не може бути любові,
яка, у свою чергу, засвідчується радісним, без будь-якого примусу, виконанням бажань того, кого любиш.
Адам і Єва жили вільно, насолоджуючись райською свободою.
Але Господь обмежив цю свободу лише одним завітом: не їсти плодів
з дерева пізнання добра і зла. Виконуючи це веління Боже, вони могли
так засвідчити свою любов до Нього. Спочатку Адам і Єва з любов’ю
і радістю слухали Бога. І були в раю в усьому воля Божа і Божий лад
(Бут. 2, 10-14; 2, 25).

2. Ãð³õîïàä³ííÿ òà éîãî íàñë³äêè
иявол заздрив райському щастю перших людей і пройнявся
наміром позбавити їх цього щастя. Задля цього він увійшов
у змія і сховався у гіллі дерева пізнання добра і зла. І коли Єва
проходила повз нього, диявол почав нашіптувати їй, щоб вона
скуштувала плодів від забороненого дерева.
Він лукаво запитав у Єви: «Чи правда, що Бог не дозволив вам
куштувати плоди з жодного дерева у раю?»
«Ні, – відповіла змієві Єва, – плоди з усіх дерев ми можемо їсти,
тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог, не їжте і не доторкайтесь до них, щоб вам не вмерти».
Та диявол почав брехати, щоб спокусити Єву. Він сказав: «Ні, ви
не помрете; але знає Бог, що коли ви скуштуєте, то самі будете, мов
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Гріхопадіння Адама та Єви

боги, і будете знати добро і зло». Спокусливі диявольські слова змія
подіяли на Єву. Вона подивилася на дерево і побачила, що воно приємне для очей, гарне для їжі й жадане, бо дає знання; і закортіло
їй пізнати добро і зло. Вона зірвала плоди із забороненого дерева
і стала їсти не лише сама, але потім дала й своєму чоловікові, і він
теж їв.
Люди піддалися спокусі диявола, порушили заповідь Божу і тим
самим впали у гріх. Так сталося перше гріхопадіння людей.
Гріхопадіння наших прабатьків називається первородним гріхом,
що став початком всіх наступних гріхів усього людства, яке бере свій
початок від Адама та Єви.
Коли перші люди вчинили гріх, їм стало страшно, як це буває з усіма, хто чинить зло. Вони миттю помітили, що на них не було ніякого
одягу, й почали соромитись цього. Щоб приховати свою наготу, вони
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зшили собі одяг
з листя у вигляді
широких поясів.
Гріх настільки
змінив людей, що
коли вони почули
голос Бога в раю,
то від страху та
сорому сховалися між деревами,
одразу забувши,
що від усюдисущого і всевідаючого Бога неможливо щось і десь
сховати. Так будь-який гріх віддаляє людей від Бога.
Але Господь, з милосердя Свого, став закликати їх до каяття, тобто щоб люди зрозуміли свій гріх, визнали його перед люблячим їх
Небесним Батьком і попросили прощення.
Господь запитав: «Адаме, де ти?»
На що Адам відповів: «Голос Твій я почув у раю, і злякався, бо я
голий, і сховався».
Бог знову запитав: «Хто сказав тобі, що ти голий? Чи не їв ти
плодів із дерева, з якого я заборонив тобі їсти?»
Адам сказав: «Жінка, яку Ти мені дав, вона дала мені плід від дерева, і я їв».
Так Адам став перекладати провину на Єву і навіть на Бога, що
Той дав йому жінку.
І сказав Господь Єві: «Що ти зробила?»
Та Єва замість каяття відповіла: «Змій спокусив мене, і я їла».
Тоді Господь сповістив про наслідки вчиненого ними гріха. Єві
Бог сказав: «У муках народжуватимеш дітей і повинна підкорюватися
своєму чоловікові». Адамові ж сказав так: «За твій гріх земля не буде
плодючою, як раніше. Терня й осот вона буде родити тобі. У поті чола
твого ти їстимеш хліб (тобто здобуватимеш їжу важкою працею), доки
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не повернешся у землю, з якої тебе взято (тобто поки не помреш).
Бо прах ти і в прах повернешся».
А дияволові, який ховався у змієві, головному винуватцеві людського гріха, сказав: «За те, що ти зробив це, проклятий ти!» І сказав,
що між ним і людьми буде боротьба, а саме: «Сім’я жінки зітне тобі
голову, а ти будеш жалити його у п’яту», потаємно сховавши в цих
словах надію на те, що від жінки вийде Нащадок – Спаситель світу,
який народиться від Діви, переможе диявола і врятує людей, та для
цього Сам повинен постраждати.
Щоб люди не забули цієї обітниці Божої, Бог навчив їх приносити
жертви. Для цього Він звелів заколювати теля, ягня чи цапа і спалювати їх з молитвою про прощення гріхів і з вірою в прийдешнього Спасителя. Тут же, в раю, і було принесено першу жертву за гріх людей.
І зробив Бог Адамові і Єві одежу зі шкур тварин та одягнув їх.
Оскільки люди стали грішними, то не могли вже більше жити в раю,
і Господь вигнав їх звідти. А при вході у рай поставив херувима з вогненним мечем, щоб охороняти шлях до дерева життя.
Первородний гріх Адама і Єви з усіма його гіркими наслідками
перейшов на всі покоління людей, які народилися від них і після них,
тобто на все людство. Ось чому кожна людина народжується грішною
і підлягає всім наслідкам гріха: скорботам, хворобам і смерті.

Питання та завдання
1. Які завдання були довірені Адаму,
коли він жив у раю?
2. Як називають два особливих дерева в раю?
3. Розкажіть, як жили перші люди в раю. Чим їхні
заняття відрізняються від занять людей, які нині
живуть на землі?
4. Хто спонукав перших людей не слухати Бога?
5. Як наказав Господь Адама та Єву?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 11. Релігійний і моральний зміст
основних біблійних оповідань

1. Êà¿í òà Àâåëü
ісля вигнання з раю в Адама і Єви почали народжуватися діти: сини і дочки (Бут. 4, 1-2; 5, 4). Першого сина вони
назвали Каїном, а другого Авелем. Каїн обробляв землю,
Авель пас отари. Обидва приносили жертву Богові, щоб дим
від неї піднімався до неба.
Біблія свідчить про те, що Авель був добрим і лагідним, він приносив жертву від чистого серця, з любов’ю і вірою в обітованого Спасителя, і Бог прийняв жертву Авеля. Каїн же, навпаки, за своєю натурою
був злим і жорстоким, він приносив жертву тільки з необхідності, за
звичаєм, без любові та страху Божого. Господь не прийняв його жертви, через що дим
від його жертви не
піднімався вгору,
а стелився по землі.
Каїн став заздрити своєму братові, і одного разу,
покликавши Авеля
в поле, вбив його.
Бог звернувся до
Каїна, чекаючи від
нього покаяння за
скоєний злочин.

Ï
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«Де брат твій Авель?» – запитав Він його.
На що Каїн зухвало відповів: «Не знаю; хіба я сторож братові
моєму?»
Тоді Бог сказав йому: «Що ти вчинив? Голос крові брата твого
волає до Мене від землі. За це ти будеш проклятий і поневірятимешся
по землі».

2. Âñåñâ³òí³é ïîòîï
ід дітей Адама і Єви рід людський швидко розмножився.
Люди в той час жили довго, до 900 років і більше. Від Сифа
(ще одного сина Адама та Єви) пішли благочестиві й добрі
люди – «сини Божі», а від Каїна – нечестиві та злі – «сини
людські».
Спочатку нащадки Сифа жили окремо від своїх родичів, які
пішли від Каїна, зберігаючи віру в Бога. Але згодом почали брати собі
за дружин дочок з нащадків Каїна, переймати від них погані
звички, розбещуватися і забувати Істинного Бога. Це розбещення дійшло до того,
що з усіх людей на землі залишився вірним Богу лише один нащадок Сифа –
праведний Ной зі своєю родиною. Споглядаючи такий відступ від істини й благочестя, милосердний Господь знову дав їм
час на покаяння та виправлення – сто
двадцять років. Проте люди стали ще
гіршими.
Тоді Господь вирішив очистити землю водою від нечестивого людського роду, а праведного Ноя зберегти на землі
Будівництво Ноєва ковчега
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для подальшого розмноження людей.
Бог з’явився Ноєві і сказав: «Кінець
усякій плоті прийшов перед лице Моє,
бо земля наповнилась від них злочинами; і ось, Я знищу
їх з землі. […] Я наведу на землю потоп
водний, щоб знищити всяку плоть, що є
на землі».
Він повелів Ноєві
побудувати ковчег, тобто велике судно, подібне до будинку, в якому
могли б розміститися його сім’я і тварини. І дав йому для цього точні
розміри та вказівки щодо будівництва ковчегу. Ной з вірою прийняв
повеління Боже.
Коли ковчег було збудовано, Ной увійшов туди зі своєю дружиною, трьома синами та їхніми дружинами і, за наказом Божим, узяв із
собою всіх тварин і птахів, які не можуть жити у воді, чистих (тобто
яких можна приносити у жертву) по сім пар, а нечистих – по одній
парі, щоб зберегти їх рід для майбутнього розосередження по всій
землі.
Коли настав час Божої кари, води потопу ринули на землю – «розверзлись усі джерела великої безодні, і вікна небесні розкрилися»,
тобто сталася велика повінь з морів та океанів, і злива з неба продовжувалася сорок діб. І піднялася вода на землі й затопила найвищі
гори, і потопила всіх людей і тварин, тож ніхто вже не міг врятуватись, окрім тих, хто був у ковчезі.
Після ста п’ятдесяти днів безперервного потопу вода стала поступово спадати. На сьомий місяць ковчег зупинився на горах Араратських (Вірменія). У перший день десятого місяця з’явилися гірські
вершини.
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До кінця року вода увійшла у свої береги.
Ной відчинив віконечко ковчега і випустив ворона, щоб дізнатися,
чи зійшла вода з землі, але ворон літав і повертався знов, сідаючи на
дах ковчега.
Потім Ной випустив голуба, який полетів і не знайшов місця для
життя, тому що вода була ще на поверхні всієї землі, і повернувся назад у ковчег. Почекавши сім днів, Ной знову випустив голуба з ковчега.
Цього разу той повернувся вже надвечір і приніс у дзьобі свіжий оливковий листочок. І Ной зрозумів, що вода зійшла з землі, і на ній знову
з’явилася зелень. Почекавши ще сім днів, Ной знову випустив голуба,
і голуб вже не повернувся до нього. І відкрив Ной покрівлю ковчега
і побачив, що земля вже висохла. Тоді, за велінням Божим, Ной вийшов
із ковчега з усією родиною і випустив усіх тварин, які були з ним.
І спорудив Ной жертовник, тобто місце для жертвоприношень,
і за своє спасіння приніс подячну жертву Богу від усіх чистих тварин
і птахів. Бог милостиво прийняв жертву і благословив Ноя та синів
його й обіцяв, що більше ніколи не буде такого потопу для знищення
усього живого на землі за гріхи людей, тобто ніколи не буде Всесвітнього потопу. Як на знамення Свого завіту, Господь указав на веселку
в хмарах, яка з тих пір і служить вічним нагадуванням людям про цю
Божу обіцянку (Бут. 4, 17-24; 6, 1-22; 7; 8; 9; 1-17).

3. Æèòòÿ Íîÿ, éîãî ä³òåé òà íàùàäê³â
ини Ноя, які вийшли з ним з ковчега, мали імена: Сим, Хам
і Яфет. Ной прожив 950 років, він був останній, хто досяг такої
глибокої старості. Після нього сили людські стали слабнути,
і люди могли доживати тільки до 400 років. Але й при такому
усе ще довголітньому віці швидко розмножувалися.
Нащадки Сима називаються семітами. До них належить, насамперед, народ єврейський. У ньому одному зберігалася віра в істинного
Бога. Нащадки Яфета називаються яфетидами. До них належать народи, що населяють Європу, які прийняли від євреїв віру в Істинного
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Бога. Нащадки Хама називаються хамітами. До них належать ханаанські племена, що спочатку населяли Палестину, багато народів Африки та інших країн. Хаміти завжди були підлеглими інших народів,
а деякі й до цих пір залишаються дикунами (Бут. 9, 18-29; 10).
Нащадки Ноя, розмножившись, тривалий час жили разом в одній
країні, неподалік від гір Араратських, і розмовляли однією мовою.
Коли людський рід став численним, то злих вчинків і чвар між ними
побільшало. І побачили люди, що незабаром вони змушені будуть
розійтися по всьому світу.
Та перш ніж розійтися, нащадки Хама задумали побудувати місто
і в ньому вежу висотою аж до небес. Вони виготовили чимало цегли
і стали до роботи.
Цей гордий замір людей був небажаний Богу. Аби зло остаточно
не згубило їх, Господь змішав мову будівельників так, що вони почали розмовляти різними мовами і перестали розуміти одне одного. Тоді
люди були змушені залишити розпочату будову і розійтися по світу.
Нащадки Яфета пішли на захід і розселились у Європі. Симові нащадки залишились в Азії. Хамові нащадки пішли в Африку, але частина їх також залишилася в Азії.
Недобудоване місто отримало назву Вавилон, тобто змішання.
Уся ж країна, де було це місто, стала називатися землею Вавилонською, а також Халдейською. Люди, які розселились по землі, посту-
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пово почали забувати свій рід, з часом утворилися окремі самостійні
народи чи нації зі своїми звичаями і мовою.
Господь помітив, що люди дедалі більше переймають одне від одного злі вчинки, а не добрі. Тому вчинив змішання мов і розділив людей на окремі народи, дав кожному народові окреме завдання і мету
в житті (Бут. 11).
Коли люди розійшлися по світу, вони почали забувати Істинного
Бога, Творця світу. Головною причиною цього були гріхи, які віддаляють людей від Бога і затьмарюють розум. Праведників ставало
дедалі менше, і нікому було навчати людей істинної віри в Бога. Тоді
серед людей з’явилася неправильна віра (марновір’я). Люди бачили навколо себе багато дивного і незрозумілого, і замість Бога почали шанувати сонце, місяць, зірки, вогонь, воду і всіляких тварин,
робити їхні зображення, поклонятися їм, приносити жертви і будувати їм храми чи капища. Такі зображення лжебогів називаються
ідолами чи кумирами, а народи, які поклонялись їм, ідолопоклонниками чи язичниками (поганцями). Так на землі з’явилось ідолопоклоніння. З часом майже всі люди стали язичниками. Тільки в Азії,
в потомстві Сима, була праведна людина на ім’я Авраам, яка залишалася вірною Богу.

Питання та завдання
1. Хто здійснив перше братовбивство?
Як це сталось?
2. Як звали третього сина Адама та Єви?
3. Які, згідно з Біблією, причини Всесвітнього потопу?
4. Що ви знаєте про нащадків Ноя?
5. На основі біблійних оповідань поясніть,
як створювалися окремі народи та нації.

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 12. Сторінками Старого Завіту

1. Æèòòÿ Àâðààìà
òà ÿâëåííÿ éîìó Áîãà
враам жив у країні Халдейській, неподалік від Вавилона. Він
був нащадком Сима й з усією своєю родиною зберіг істинну
віру в Бога. Авраам був багатий, мав багато худоби, срібла
і золота, і багато слуг; але не мав дітей і дуже журився цим.
Бог обрав Авраама для всього людства, щоб зберегти істинну віру через його нащадків. А щоб уберегти його і його потомство від рідного йому язичницького народу, одного разу Господь явився Авраамові й сказав: «Вийди із землі твоєї і з дому батька твого у
землю, яку Я покажу
тобі. Я породжу від
тебе великий народ
і благословлю тебе
і звеличу ім’я твоє.
І благословляться в
тобі усі племена земні». Тобто в цьому
народі з часом народиться обіцяний першим людям Спаситель світу, Який благословить усі народи
землі.
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Авраамові було на той час сімдесят п’ять років. Він послухався
Господа, узяв дружину свою Сарру, племінника Лота і все майно, що
вони надбали, всіх слуг своїх і переселився в землю, яку вказав йому
Господь. Земля ця називалася Ханаанською і була досить родючою.
Тут Господь знову явився Авраамові й сказав: «Всю землю, яку ти
бачиш, Я дам тобі і твоєму потомству». Авраам спорудив жертовник
і приніс Богові подячну жертву. Після цього земля Ханаанська стала називатися Обітованою, тобто обіцяною, адже Бог обіцяв дати її
Авраамові та його потомству. А тепер вона називається Палестиною.
Знаходиться ця земля на східному березі Середземного моря, і посередині неї протікає річка Йордан. Коли Авраамові й Лотові стада так
розмножилися, що їм стало вже тісно вкупі, і між їхніми пастухами
зчинялися постійні суперечки, тоді вони вирішили розійтися.
Одного дня була спека. Авраам сидів у тіні дуба, біля входу у свій
намет, і побачив, що навпроти нього стоять три подорожніх. Авраам
любив приймати подорожніх людей. Він відразу ж підвівся й побіг
назустріч їм, вклонився до землі й запросив їх до себе відпочити під
деревом та підкріпитися їжею.
Подорожні завітали до нього. За тодішнім звичаєм, їм обмили
ноги. Авраам подав хліб, приготований його дружиною Саррою, подав масло, молоко і ніжне смажене теля, пригощаючи їх. І вони їли.
І сказали вони йому: «Де Сарра, дружина твоя?»
Він відповів: «Тут, у наметі».
І сказав один з них: «Через рік Я знову буду в тебе, і в Сарри, дружини твоєї, народиться син».
Сарра, стоячи позаду біля входу у намет, почула ці слова. Вона
засміялася про себе і подумала: «Чи ж мені мати таку втіху, коли
я вже стара?»
Але подорожній мовив: «Чому Сарра засміялася? Хіба є щось неможливе для Господа? У призначений день Я буду в тебе, і в Сарри
народиться син».
Сарра злякалась і сказала: «Я не сміялась».
Та Він сказав їй: «Ні, ти засміялась».
Авраам же ще раніше зрозумів, що перед ним не звичайні подорожні, а що з ним розмовляє Сам Бог. Авраамові в той час було
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99 років, а Саррі – 89 (Бут. 18, 1-16). Через рік після явлення Бога
Авраамові у вигляді трьох подорожніх у нього і його дружини Сарри
народився син, якого назвали Ісааком.

2. Æåðòâîïðèíîøåííÿ Àâðààìà
оли Ісаак виріс, Бог побажав піднести віру Авраама й навчити через нього всіх людей любові до Бога та послуху волі
Божій.
Господь явився Авраамові й сказав: «Візьми сина твого
єдиного Ісаака, якого ти любиш, іди в землю Моріа і принеси
його в жертву на горі, яку Я тобі вкажу».
Авраам послухався. Боляче було йому за свого сина, якого любив
більше ніж самого себе. Та Бога він любив понад усе і вірив Йому
безмежно, і знав, що Бог ніколи і нічого поганого не бажатиме. Він
устав рано, осідлав віслюка, взяв із собою сина Ісаака і двох слуг, взяв
також дров і вогню для жертовного спалення та вирушив у путь.
На третій день дороги вони прийшли до гори, яку вказав Господь.
Авраам залишив слуг та осла під горою, взяв вогонь і ніж, а дрова
поклав на плечі Ісаакові та пішов з ним на гору.
Коли вони йшли удвох на гору, Ісаак запитав
Авраама: «Батьку мій!
У нас є вогонь і дрова,
а де ж агнець (ягня) для
жертвування?» Авраам
відповів: «Господь побачить Собі агнця».
Обидва разом ішли
далі й прийшли на вершину гори, на місце, вказане Господом. Там Авраам спорудив жертов-
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ник, розклав дрова, зв’язав сина свого Ісаака і поклав його на жертовник поверх дров. Він уже підняв ніж, щоб заколоти свого сина.
Та Господь покликав його з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!
Не піднімай руки твоєї на отрока і не роби з ним нічого. Бо тепер
Я знаю, що ти боїшся Бога, тому що не пошкодував єдиного твого
сина для Мене».
І побачив Авраам неподалік барана, який заплутався в кущах,
і приніс його в жертву замість Ісаака.
За таку самовіддану, непохитну віру, любов і послух Бог благословив Авраама й обіцяв, що в нього буде потомства так багато, як зірок на
небі та як піску на березі моря, і що в його потомстві отримають благословення всі народи землі, тобто з його роду вийде Спаситель світу.

3. Çàãèáåëü Ñîäîìà ³ Ãîìîððè
дучи від Авраама, Бог відкрив йому, що Він зруйнує сусідні
міста Содом і Гоморра, бо вони стали нечестивими містами
на землі. А в Содомі жив племінник Авраама – праведний
Лот. Авраам благав Господа, щоб Він помилував ці міста,
якщо там знайдеться п’ятдесят праведників.
І Господь відповів: «Якщо Я знайду в місті Содом п’ятдесят праведників, то заради них помилую все місто».
Авраам знову спитав: «Може виявитися, що до п’ятдесяти праведників не вистачить п’яти?»
На що Господь відповів: «Не зруйную, якщо знайду там сорок
п’ять праведників».
Авраам же продовжував розмовляти з Господом і благати Його,
усе зменшуючи кількість можливих праведників, поки не дійшов
до десяти. І тоді знову звернувся до Господа: «Хай не прогнівається
Владика, що я ще скажу: може виявитись, що там знайдеться десять
праведників?» Бог сказав: «Не зруйную і заради десяти».
Та в цих нещасних містах жителі були такими злими і розбещеними,
що там не знайшлося і десяти праведних людей. Ці нечестивці хотіли
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За переказами, саме тут,
у районі Мертвого моря,
багатого на сіль, відбулося
покарання нечестивих міст
Содом і Гоморра, а також
перетворення дружини Лота
на соляний стовп

навіть поглумитися над двома
ангелами, які прийшли врятувати праведного Лота. Вони вже ладні були виламати двері, але ангели
уразили їх сліпотою і вивели Лота з його родиною – дружиною та двома
дочками – за місто. Вони повеліли їм тікати і не озиратися, щоб не загинути.
І тоді наслав Господь на Содом і Гоморру зливу із сірки та вогню
і знищив ці міста і всіх людей у них. І спустошив усю цю місцевість
так, що в тій долині, де знаходилися міста, утворилося солоне озеро, відоме тепер під назвою Мертвого моря, в якому не може жити
ніщо живе. Лотова ж дружина, тікаючи з міста, озирнулася на Содом
і вмить перетворилася на соляний стовп.

Питання та завдання
1. Що ви знаєте про Авраама?
2. Як звали жінку Авраама та його сина?
3. Яке випробування здійснив Господь для Авраама?
4. За що Господь знищив Содом і Гоморру?
5. Як з’явилися в Содомі праведники? Хто вони були?
6. Як ви гадаєте, чому жінка Лота перетворилася
на соляний стовп?
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§ 13. Сторінками Старого Завіту

1. ²ñàâ ³ ßê³â
іблія оповідає про те, що в Ісаака було двоє синів: Ісав та
Яків. Ісав був майстерним ловцем звірів (мисливцем) і часто
жив у полі. Яків був лагідної та тихої вдачі, жив у наметах
разом з батьком і матір’ю Ревеккою. Ісаак більше любив Ісава, який пригощав його їжею з власно добутої дичини. Ревекка ж більше любила Якова.
Ісавові, як старшому синові, належало первородство, тобто перевага над Яковом у благословенні від батька. Та ось одного разу Ісав
повернувся з поля втомленим і голодним. Яків у цей час варив юшку
з чечевиці (бобів).
І сказав йому Ісав: «Дай мені поїсти». Яків же відповів: «Продай
мені своє первородство», бо йому дуже хотілося, щоб його стосувалося благословення, дане Богом Авраамові, і щоб він міг тим самим
ревно послужити Богу. Ісав відповів: «Ось я вмираю з голоду, що мені
з цього первородства?» Такою відповіддю Ісав висловив своє зневажливе ставлення до благословення Божого.
Яків сказав: «Поклянись», той поклявся і продав своє первородство Якову за юшку з чечевиці. Коли ж Ісаак постарів і осліп, то, відчуваючи, що от-от помре, вирішив благословити Ісава, як старшого
сина. Та завдяки хитрощам Ревекки, замість Ісава він благословив
Якова. Незабаром Ісаак дізнався про свою помилку. Одначе він уже
дав Якову своє благословення, і не міг взяти його назад. З цієї причини Ісав зненавидів брата і навіть хотів убити його, тому Яків мусив
залишити рідну оселю. За порадою батьків він відбув на батьківщину
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своєї матері в Месопотамію, у землю Вавилонську, до її брата Лавана,
щоб перебути в нього, доки уляжеться Ісавів гнів, і при цьому одружитися з однією з Лаванових доньок (Бут. 23; 24; 25; 27).

2. Éîñèô – ïðîîáðàç ²ñóñà Õðèñòà
Якова було дванадцять синів: Рувим, Симеон, Левій, Іуда, Іссахар, Завулон, Дан, Неффалим, Гад, Асир, Йосиф і Веніамін.
Від них згодом пішло дванадцять колін, чи племен, народу
єврейського.
Серед усіх своїх синів Яків найбільше любив Йосифа за
лагідність і послух, тому зшив йому різнобарвний одяг. Брати ж почали заздрити Йосифові та зненавиділи його.
Одного разу Йосиф бачив сон, що він з братами в полі в’яже снопи. І ось його сніп став посередині прямо, а снопи братів оточили його
сніп і схилилися до нього. Іншого разу Йосиф бачив уві сні, що сонце,
місяць та одинадцять зірок поклонилися йому. Коли він розповів про
свої сни, батько зауважив йому: «Що це за сни? Невже я і твоя мати і
брати будемо кланятися тобі?» Брати ще дужче зненавиділи Йосифа.
Невдовзі після цього брати пасли стада далеко від дому, а батько
послав Йосифа навідати їх і дізнатися, чи
здорові брати його і чи
ціла худоба. Коли він
підходив до них, брати ще здаля побачили
Йосифа і стали казати:
«Ось іде сновидець,
вб’ємо його і тоді побачимо, як справдяться
його сни». Але Рувим,
старший із братів, сказав: «Не проливайте
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крові, киньте його ліпше у рів». А сам вирішив потім врятувати Йосифа і повернути батькові. Брати послухалися, вони зняли з Йосифа
різнобарвний одяг і кинули його в глибокий рів, у якому не було води.
У цей час повз них проїжджали купці з товарами в Єгипетську землю.
Один з братів, Іуда, порадив продати Йосифа, і вони продали його за
двадцять срібників. Потім вони взяли Йосифів одяг, вимазали його
кров’ю козла, принесли до батька і сказали: «Ми знайшли цей одяг,
чи не Йосифів він?» Яків упізнав одяг. «Хижий звір розшматував Йосифа!» – з гіркотою вигукнув він. Потім він довго оплакував свого
улюбленого сина і не міг знайти втіхи.
Йосиф, проданий братами за двадцять срібників, був прообразом
Ісуса Христа, проданим Іудою-зрадником за тридцять срібників.

3. Ïðîðîê Ìîéñåé
òà éîãî çåìíà ì³ñ³ÿ
ойсей народився в сім’ї одного єврея, за походженням з
Левієвого коліна. Мати три місяці ховала сина від єгиптян. Та коли далі ховатися було неможливо, вона взяла тростинний кошик, обсмолила його, поклала туди
немовля і залишила кошик в очереті, на березі річки.
А сестра немовляти Маріам спостерігала здалеку, що буде далі.
Фараонова дочка зі служницями прийшла купатися на річку. Побачивши кошик, вона повеліла дістати його. Коли побачила немовля,
яке плакало, їй стало шкода його. Вона сказала: «Це з єврейських дітей». Маріам підійшла до неї і запитала: «Може, пошукати для немовляти годувальницю з євреїв?»
Царівна сказала: «Так, іди і пошукай».
Маріам пішла і привела матір. Царівна сказала їй: «Візьми це немовля і годуй його мені: я платитиму тобі». Та погодилася з великою
радістю.
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Коли немовля підросло, мати привела
його до царівни. Царівна взяла малого до
себе, і він був у неї замість сина. Вона
дала йому ім’я Мойсей, що означає:
«вийнятий з води».
Мойсей виріс при царському дворі і був навчений усякої мудрості єгипетської.
Але він знав, що він єврей,
і любив свій народ. Одного разу Мойсей побачив,
що єгиптянин б’є єврея. Він заступився за
єврея і вбив єгиптянина. Іншого разу
Мойсей побачив,
як єврей б’є свого
с п і в п л е м і н н и ка .
Він хотів було зупинити його, але той зухвало відповів: «Чи не хочеш ти і мене вбити,
як учинив це з єгиптянином?!» Мойсей злякався, зрозумівши, що про
його вчинок довідалися. Тоді Мойсей утік з Єгипту в іншу країну, в
Аравію, в землю Мадіамську. Він оселився у священика, одружився з
його дочкою Сепфорою і пас його отари.
Одного разу Мойсей зайшов з отарою далеко і прибув аж до гори
Хорив. Там він побачив терновий кущ (купину), який горів і не згорав, тобто був охоплений полум’ям, а сам не горів.
Мойсей вирішив підійти ближче і подивитися, чому кущ не згорає.
Тут він почув голос ізсередини куща: «Мойсею! Мойсею! Не підходь
сюди, зніми взуття з ніг твоїх, тому що місце, на якому ти стоїш, –
свята земля. Я Бог Авраама, Ісаака та Якова».
Мойсей закрив обличчя своє, тому що боявся подивитися на Бога.
Господь сказав йому: «Я побачив страждання народу Мого в Єгипті, почув волання його і йду визволити його від тиранії єгиптян і ввести у землю Ханаанську. Іди до фараона і виведи народ Мій з Єгипту».
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При цьому Бог дав
Мойсеєві силу творити чудеса. Оскільки ж
Мойсей заїкався, то
Господь дав йому в помічники брата його
Аарона, який мав говорити замість нього.
Кущ, що не згорав
у вогні та який бачив
Мойсей при явленні
йому Бога, отримав
назву «Неопалима купина». Він відображав собою стан обраного єврейського народу, гнобленого і невмирущого. Він був також прообразом Божої Матері, Яку не опалив вогонь
Божества Сина Божого, коли Він зійшов через Неї з неба на землю,
народившись від Неї (Вих. 2; 3; 4).
З цього часу Господь керував діями Мойсея і давав йому різні чудеса та знамення, щоб він справлявся із завданням звільнення євреїв
з єгипетського полону і виведення їх у землю обітовану.

Питання та завдання
1. Що таке «первородство»?
2. Що було причиною продажу Йосифа братами?
3. Розкажіть про зустріч Мойсея з Господом.
4. Поясніть, що означає «Неопалима купина».

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 14. Сторінками Старого Завіту

1. Îòðèìàííÿ Ìîéñåºì
çàïîâ³äåé Áîæèõ
ід Червоного моря євреї весь час ішли пустелею. Вони зупинилися табором біля гори Синай. Тут Мойсей зійшов на
гору, і Господь сказав йому: «Так скажи синам Ізраїлевим:
якщо будете слухатися голосу Мого, то будете Моїм народом».
Коли Мойсей спустився з гори, він передав народові волю Божу.
Євреї відповіли: «Усе, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні».
Господь повелів
Мойсеєві приготувати народ до третього
дня прийняття Закону Божого. Євреї
постом і молитвою
готувалися до цього дня.
На третій день
щільна хмара вкрила вершину гори Синай. Небо розтинали
блискавки, гримів
грім і гучно лунала
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сурма. Від гори піднімався дим, і вся вона сильно хиталась. І виголосив Господь Свій закон у десяти заповідях.
За велінням Божим Мойсей зійшов на гору і пробув там сорок
днів і сорок ночей без їжі. Бог дав йому дві скрижалі – кам’яні дошки, на яких було написано десять заповідей. Окрім цього Господь дав
Мойсеєві й інші закони – церковні й громадянські. Повелів Він також
зробити скинію, тобто переносний храм Божий.
Зійшовши з гори, Мойсей усі ці закони і все, що відкрив йому
Господь на горі Синай, записав у книги. Так з’явилося Святе Письмо.
Десять заповідей, чи повелінь, які Бог дав Своєму народу, точно вказують, що мусить робити людина і чого їй слід уникати, якщо вона
хоче любити Бога і ближніх.

Ось ці Божі заповіді:
1. Я Господь, Бог твій; нехай не буде в тебе інших богів,
крім Мене.
Ця заповідь велить любити Бога понад усе і, крім Нього, не віддавати нікому Божої пошани. Святих угодників Божих слід також вшановувати, але не так, як Самого Бога, а як людей, більш бажаних Богу,
ніж інших, як молільників і заступників наших перед Ним.
2. Не сотвори собі ідола, і ніякого зображення того,
що на небі вгорі, і що на землі долу, і що у воді нижче землі;
не поклоняйся їм і не служи їм.
Оскільки все у світі створено Богом, то Йому одному слід поклонятися і Його одного слід шанувати як Божество. Робити ідолів
і кланятися їм ніяк не можна. Поклоняючись святій іконі, ми повинні
уявляти собі того, хто зображений на ній, і йому поклонятися, а не
вважати самі ікони за Божество.
3. Не вимовляй ім’я Господа Бога Твого марно.
Не можна святе і велике ім’я Боже вимовляти даремно, в марних
розмовах, а тому божитися і клястися безпідставно ця заповідь забороняє.
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4. Пам’ятай день суботній, щоб святити його!
Шість днів працюй і роби всю працю свою,
а день сьомий – субота (свято) Господу Богу Твоєму.
Шість буденних днів тижня людина повинна трудитися, працювати і взагалі турбуватися про все, що потрібно для її земного життя.
А сьомий день слід присвятити Богу, тобто виділити його для Господа, молитися Йому, читати у славу Божу корисні книги, допомагати бідним, і взагалі заради Господа чинити якомога більше добра, а
не гаяти марно час, тим більше – поводитися зле. У Старому Завіті
так святкувалася субота, а в нас, у Новому Завіті, в пам’ять про Воскресіння Христа з мертвих, святкується неділя.
5. Шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре
і щоб продовжувалися дні твої на землі.
Потрібно любити і шанувати батьків, слухатися їхніх добрих настанов і порад, піклуватися про них, якщо вони недужі, бути опорою
для них у старості. Також слід шанувати інших родичів, старших, добродійників, учителів, духовних отців і начальників; за це Бог обіцяє
продовжити земне життя.
6. Не вбивай.
Під убивством мається на увазі не тільки позбавлення життя себе
чи когось іншого, але якщо і допускаємо інших до вбивства своїм
наказом, порадою, допомогою, згодою. Цією заповіддю забороняється також нестриманість у гніві й образа ближнього усяким лайливим
словом. Ця заповідь наказує жити з усіма в мирі і злагоді, а також
лагідно поводитися з тваринами.
7. Не чини перелюбу.
Цією заповіддю Господь забороняє чоловікові та дружині порушувати взаємну вірність і любов. Неодруженим Бог велить дотримуватися чистих думок і бажань. Обжерливість, пияцтво і взагалі будьяка схильність до надмірності й нестриманості також забороняються
цією заповіддю.
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8. Не кради.
Нічого чужого не бери, не спитавши, ні явно, ні таємно; не обманюй при продажу; у всякій справі розраховуйся чесно; не ховай знайдене; усяку роботу закінчуй в обіцяний термін і виконуй її сумлінно.
9. Не свідчи неправдиво на ближнього свого.
Ця заповідь забороняє говорити неправду, брехати, зводити наклеп, обмовляти людей, осуджувати їх, а також вірити наклепникам.
Ця заповідь наказує завжди чесно дотримуватися свого слова.
10. Не бажай дому ближнього твого, ні поля його,
ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його,
нічого, що у ближнього твого.
Ця заповідь забороняє заздрити і зазіхати на чуже добро, наказує
задовольнятися тим, що маєш. Від заздрощів породжуються погані
бажання, а від недобрих бажань – і всі недобрі, злі вчинки. Кожен мусить знати і виконувати Закон Божий. Той, хто дотримується заповідей, створює собі, крім тимчасового добробуту, вічне спасіння.
У пам’ять Синайського законодавства Мойсеєм було встановлено
свято П’ятдесятниці (Вих. 19, 20, 24, 32-34; Втор. 5).

2. Ïðîðîêè Ñòàðîãî Çàâ³òó
ророками називаються такі святі люди, які за натхненням
Духа Святого пророкували, тобто передрікали, майбутнє,
особливо про майбутнього Спасителя світу; сповіщали волю
Божу, вчили людей істинної віри і благочестя та творили різні знамення та чудеса. Вони закликали євреїв до каяття. Одні
з них проповідували тільки усно, інші ж, крім того, залишили після
себе священні книги, написані ними за натхненням Духа Святого.
З пророків, які жили в Ізраїльському царстві, особливо славетні
Ілля, Єлисей та Іона, а з пророків, які жили в Юдейському царстві, –
Ісая, Єремія, Міхей, Іоіль, Єзекиїль та Даниїл.
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3. Ïðîðîê ²ñàÿ ïðî Ìåñ³þ
дним з найславетніших пророків був Ісая. Він нащадок царя
Давида, родич юдейських царів. Господь закликав його до
пророчого служіння особливим явленням. Ісая бачив Господа,
який сидів на високому престолі. Навколо Нього стояли шестикрилі серафими і виголошували: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! Вся земля повна слави Його!» Один із серафимів узяв кліщами розжарену вуглину з небесного жертовника, торкнувся уст Ісаї
і сказав: «Ось, гріхи твої очищені». Після цього Господь повелів йому
іти викривати невір’я і розпусту юдеїв.
Пророк Ісая передвістив, що Юдейське царство буде зруйноване
ворогами, юдеїв забрано в полон, а згодом вони знову повернуться на
свою батьківщину.
Особливо ясно Ісая передвістив про Христа-Спасителя, що Він
походитиме з роду Давидового, що Спаситель народиться від Діви і
буде не звичайною людиною, а водночас і Богом: «Ось, Діва прийме
в утробі і народить Сина, і наречуть Його – Еммануїл, що значить –
з нами Бог» (Іс. 7, 14).
Він передвістив, що
Спаситель постраждає
і помре за гріхи наші:
«І страждатиме Він за
гріхи наші, і мучимий
буде за беззаконня наші. Ранами Його ми
зцілимося. Його мучитимуть, але Він страждатиме з волі Своєї і не
відкриє вуст Своїх. Як
вівцю, поведуть Його
на заколення, мов ягня,
і, як Агнець, коли стри-
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Іудейська пустеля, з якою пов’язане земне
життя багатьох старозавітних пророків

жуть його, безмовний, так і Він не розкриє
уст Своїх».
Ісая також пророкував, що Спаситель
буде розіп’ятий зі злодіями, буде похований не з ними, а в гробу багатої людини:
«Йому призначили гріб зі злодіями, але
Його поховано у багатого».
Через віру в Христа-Спасителя люди
врятуються від вічної загибелі: «Через
пізнання Його, Він – Праведник – виправдає багатьох, і гріхи їхні на Себе
візьме».
За ясність віщувань про Христа-Спасителя пророка Ісаю називають старозавітним Євангелістом.

Питання та завдання
1. Запишіть у зошит десять заповідей Божих,даних
світу через пророка Мойсея. Як ви розумієте їх?
2. Кого називають пророками?
3. Розкажіть, у чому виявлялося
пророцтво Ісаї про Месію.
4. Поясніть, у чому суть порятунку людей
від вічної загибелі.

Òåìà ²²².
Ñâÿòå Ïèñàííÿ.
Íîâèé Çàâ³ò

§ 15. Нерозривний зв’язок
Старого і Нового Завіту

1. Êóëüì³íàö³éíà ïîä³ÿ
á³áë³éíî¿ ³ñòîð³¿
ормування новозавітного канону було тісно пов’язане
з процесом становлення та поширення християнської
релігії. Нові священні твори були потрібні для правильного розуміння як старозавітних книг, так і нового вчення.
Ця потреба загострювалася в умовах зниження релігійного ентузіазму людей, для яких Ісус і апостоли вже не були сучасниками, а з часом ставали легендою. Це спричинило намагання закріпити письмово й освятити релігійні та моральні здобутки засновників
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і перших провідників християнства. Необхідність захисту християнства перед державою і громадською думкою також потребувала систематизованого, загальноприйнятого та санкціонованого викладу основ віровчення, моралі, культу.
Кульмінаційна подія біблійної історії, зображена в Новому Завіті –
діяльність на землі Ісуса Христа як Божественного Месії (Спасителя). Образ Христа-Месії єднає Новий Завіт із старозавітною традицією месіанських чекань, відображених у творах біблійних пророків.

2. Íîâèé Çàâ³ò. ªâàíãåë³º
овий Завіт, який вважають Законом Божественної любові й
благодаті, написаний давньогрецькою мовою.
Канон Нового Завіту формувався у християнському середовищі протягом І–ІV століть нашої ери шляхом добору загальновживаних текстів, їх порівняння та визначення їхньої
святенності на церковних Соборах. В укладанні канонічного списку
велику роль відіграли такі богослови, як Юстин Філософ (Мученик),
Татіан (ІІ століття до нашої ери), Іриней Ліонський, Тертуліан, Оріген
(ІІІ століття нашої ери), Климент Олександрійський, Євсевій Кесарійський (ІV століття нашої ери). Остаточна редакція була затверджена
Трульським собором (у 691-692 роках). Канонічність Апокаліпсису
нерідко піддавалася сумніву аж до ІХ століття.

Í

27 книг Нового Завіту укладені так:
чотири Євангелія – від Матвія, Марка, Луки, Іоанна Богослова;
історична Книга Діянь (або дій) святих апостолів;
21 Послання святих апостолів (14 з яких пов’язані з іменем апостола Павла, решта – з апостолами Яковом, Іоанном, Іудою);
пророча Книга Одкровення святого Іоанна Богослова,
або Апокаліпсис.
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м. Капернаум.
Храм дванадцяти апостолів

тично засновником християнської теології (система обґрунтувань і захисту
релігійних учень про Бога).
Він уперше чітко сформулював суть християнського
символу віри – віри у спокутну жертву Ісуса Христа,
Його чудесне Воскресіння
та Друге Пришестя. Павло наголосив, що після Христової жертви людина рятується вірою у Христа та Любов’ю до Бога. Апостол Петро
сформулював засади поведінки християн – це пошана до влади, гідне
професійне служіння, доброчесна поведінка, міцний шлюб.
Головними ідеями Апокаліпсису були: неминучість останньої битви Бога з силами зла; торжество Христа і перемога Його над Антихристом; останній Божий Суд; оновлення неба і землі. Прообразом оновленого світу – Небесного Єрусалима – є християнська Церква.

Питання та завдання
1. У чому виявляється нерозривність Старого й Нового Завіту, а в чому є принципова різниця між ними?
2. З яких книг складається новозавітна історія?
3. Чому Церква визнає канонічними лише чотири Євангелія, а не все передання?
4. Що таке апокрифи? Що вам відомо про це?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 16. Сторінками Нового Завіту

1. Ð³çäâî Õðèñòîâå
имський імператор Августин видав указ провести в підпорядкованій йому іудейській землі всенародний перепис населення. Кожен іудей мусив прийти й записатися там, де жили
його давні предки.
Йосип і Марія походили з роду царя
Давида, і тому вирушили
з Назарета, де вони жили,
у місто Вифлеєм, звідки
походив Давид. Прийшовши туди, вони не могли
знайти собі місця в домі,
в якомусь притулку, і тому зупинилися за містом,
у печері, куди пастухи заганяли свої отари, разом ховаючись від негоди. Саме
в цій печері вночі у Пресвятої Діви Марії народилося Немовля – Син Божий, Христос, Спаситель

Ð

Різдво Христове
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світу. Вона повила його пеленами й поклала в ясла, куди
кладуть сіно для овець.
Вифлеємські пастухи першими дізналися про народження Спасителя. У цю ніч
вони пасли своїх овець у полі.
Раптом перед ними з’явився
ангел Божий у дивовижному
сяйві, від чого пастухи злякалися.
«Не бійтеся! – сказав їм
ангел. – Я сповіщаю вам велику радість, яка буде не
лише для вас, але й для всіх
людей: нині народився в місті
Давидовому (тобто Вифлеємі)
Спаситель, Який є Христос
Господь. І от вам знак: ви
знайдете Немовля в пеленах,
Яке лежить у яслах».
Як тільки ангел промовив
ці слова, раптом з’явилися
безліч інших ангелів, що зійшли з небес. Вони славили Бога й піднесено співали: «Слава у вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління».
Коли ангели зникли, пастухи сказали один одному: «Ходімо
у Вифлеєм і подивимось, що ж там сталося, про що сповістив нам
Господь». Вони знайшли печеру і там побачили Марію, Йосипа
і Немовля, Яке лежало у яслах. Вони вклонилися Немовляті й розповіли про те, що бачили й чули від ангелів. Марія ж зберігала
в Своєму серці всі ці слова.
На восьмий день після народження Спасителя Матір Його з Йосипом згідно з законом дали Йому ім’я Ісус, яке було вказане Господом
через ангела.
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2. Ïîêëîí³ííÿ âîëõâ³â
раведний Йосип і Пресвята Матір Божа з Немовлям-Ісусом ще
перебували у Вифлеємі, як з далекої країни зі Сходу (з Персії
або Вавилонії) прийшли в Єрусалим волхви.
Волхвами, або мудрецями, називалися вчені, освічені люди.
Вони займалися спостереженням і вивченням зірок. У той час
люди вірили, що при народженні великої людини на небі з’являється
нова зірка. Багато язичників, навчені іудеями, знали про прихід на землю
Месії – Великого Царя Ізраїльського, Котрий скорить увесь світ. Тому чекали, що коли народиться цей Цар, то на небі з’явиться нова зірка. Волхви ж ці були люди благочестиві, і Господь, зі Своєї ласки, дав їм таке
знамення: на небі з’явилася нова, незвичайна зірка. Побачивши її, волхви відразу зрозуміли, що очікуваний Цар уже народився. Вони зібралися
і пішли в столицю Іудейського царства, Єрусалим, щоб дізнатися там, де
цей Цар народився, і поклонитися Йому.
Цар Ірод, почувши про це, дуже стривожився: він був людиною досить жорстокою і підозрілою. За однією підозрою він страчував своїх
власних дітей. А тепер він особливо злякався, боячись, щоб у нього
не відібрали владу. Ірод зібрав до себе всіх
священиків і книгарів, тобто людей, що вивчали книги Священного Писання, і запитав
їх: «Де треба народитися Христові?»
Вони відповіли: «У Вифлеємі іудейському, тому що так написано в пророка Михея».
Тоді Ірод таємно призвав до себе
волхвів, вивідав у них час появи
зірки, послав їх у Вифлеєм і сказав: «Підіть і там добре довідайтеся

Ï
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Молитовний уклін
Предстоятеля УПЦ
митрополита Володимира місцю Різдва
Христового.
м. Вифлеєм

про Немовля, і коли знайдете Його,
прийдіть і скажіть
мені, щоб і я міг
піти поклонитися
Йому». Насправді ж Ірод задумав убити народженого Царя.
Волхви, вислухавши Ірода, пішли у Вифлеєм. І знову та сама зірка, що вони бачили колись на сході, з’явилася на небі і, рухаючись
небом, йшла перед ними, вказуючи їм шлях. У Вифлеємі зірка зупинилася над тим місцем, де знаходилася народжена Дитина Ісус.
У цей час святий старець Йосип і Пресвята Діва Марія з Дитиною
жили в місті, у будинку, куди вони перейшли з печери, тому що народ
після перепису почав розходитися.
Волхви ввійшли в будинок і побачили маленького Ісуса з Матір’ю Його. Вони поклонилися Йому до землі і піднесли Йому дарунки: золото, ліван (ладан) і смирну (дорогоцінну запашну олію).
Своїми дарунками волхви показали, що народжена Дитина Ісус
є і Цар, і Бог, і людина. Золото вони принесли Йому як Цареві
(у вигляді данини, або податі), ладан як Богові (тому що ладан використовується при богослужінні), а смирну – як людині, що повинна померти (тому що померлих помазували і натирали тоді запашними оліями).
Після цього волхви хотіли повернутися до Єрусалима, де на них
чекав Ірод, але одержали від Бога уві сні веління не робити цього.
Тоді вони пішли прямо додому, але вже іншим шляхом.
Перекази зберегли імена волхвів, які згодом стали християнами.
Це були: Мельхіор, Гаспар і Валтасар. Їх пам’ять Православною Церквою святкується в день Різдва Христового.
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3. Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäíº

Ç

а законом Мойсеєвим, усі єврейські батьки повинні були своїх
первістків, тобто перших синів, на сороковий день після народження приносити в храм для присвячення Богові. При цьому на подяку Богові потрібно було принести жертву. Закон
цей був встановлений у пам’ять звільнення євреїв від рабства
і спасіння єврейських первістків від смерті.
У виконання цього закону Матір Божа з Йосипом принесли дитину Ісуса в храм Єрусалимський, а для жертви взяли з собою двох
пташенят голубиних.
У цей час у Єрусалимі жив старець на ім’я Симеон. Він був людиною праведною і благочестивою, чекаючи пришестя Спасителя. Йому
було сповіщено Духом Святим, що він не помре доти, доки не побачить Живого Христа. Симеон довго чекав виконання обіцянки Божої.
За переказами, він жив близько 300 років. І от, у цей день, за велінням
Духа Святого, він прийшов у храм. І коли Марія з Йосипом принесли
маленького Ісуса, Симеон зустрів Божественну Дитину (слово «стрітення» означає зустріч), узяв Її на руки і, славлячи Бога, сказав: «Нині
відпускаєш раба Твого, Владико, за глаголом Твоїм, з миром, бо бачиМісто Єрусалим.
Церква, яка вирізана зі скелі
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Стрітення Господа нашого
Ісуса Христа.
Ікона середини
XVII століття. м. Ярославль

ли очі мої спасіння Твоє,
яке Ти приготував перед
лицем усіх людей, – світло
в одкровення мов, і славу
людей Твоїх Ізраїлю».
Цими словами Симеон
з радістю говорить: «Тепер
Ти, Владико, відпускаєш
мене, раба Твого (з цього
життя в інше), за словом
Твоїм (тобто відповідно до
Твоєї обіцянки), з миром
(спокійно), тому що очі мої побачили той порятунок, що Ти приготував для всіх людей».
Народженого Господа Симеон називає «Світлом в одкровення (для
просвіти) мов (язичників)», тобто всіх племен і народів, і «славою для
народу свого», тобто Ізраїлю. Є два Ізраїлі: старозавітний і новозавітний. У Старому Завіті це був обраний народ єврейський, або ізраїльський, а в Новому Завіті – це вже весь віруючий світ християнський.
У той час, коли відбулася подія Стрітення, у храмі була благочестива вдова Анна-пророчиця, вісімдесяти чотирьох років, що служила
Богові постом і молитвою день і ніч. Вона, як і праведний Симеон,
теж впізнала Спасителя і, підійшовши, славила Його і говорила про
Нього в Єрусалимі всім, хто чекав пришестя на землю Христа.
Виконавши усе, що вимагав тодішній закон, Божа Матір та Йосип
разом з Божественною Дитиною повернулися додому.
Праведний Симеон називається Богоприємцем, тобто людиною,
яка прийняла Бога на свої руки.

133

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

4. Âòå÷à â ªãèïåò ³ ïîáèòòÿ íåìîâëÿò.
Ïîâåðíåííÿ â Íàçàðåò
оли волхви вже поверталися додому, ангел Господній з’явився уві сні Йосипові і сказав: «Устань, візьми Дитину і Матір
Її й біжи в Єгипет, і будь там доти, доки я тобі не скажу, тому
що Ірод шукає Дитину й хоче вбити Її».
Йосип відразу ж устав, осідлав свого віслюка, нашвидку зібрав необхідні речі, узяв Дитину і Матір Її й у ту ж ніч пішов
у Єгипет. За переказами, Яків, кровний син Йосипа, супроводжував
їх у цьому шляху. А тим часом Ірод з нетерпінням чекав повернення
волхвів. Коли ж вони не повернулися з Вифлеєма, він подумав, що
волхвам було соромно повертатися в Єрусалим, не знайшовши ніякого Немовляти-Царя, і заспокоївся.
Але через 40 днів рознеслася звістка по Єрусалиму, що Марія
приносила в храм Свою новонароджену Дитину і що старець Симеон
приходив у храм зустріти цю Божественну Дитини і пророкував про
Неї як про Христа-Месію.
Тоді Ірод зрозумів, що волхви викрили його злий намір і навмисно
не повернулися до нього. Він страшно розгнівався.
Не знаючи, як відшукати Немовля-Христа, цар Ірод видав жахливий наказ: убити у Вифлеємі та його околицях всіх немовлят від двох
років і молодше. Він сподівався, що серед них буде убитий і Христос.
Так він розраховував за часом появи дивовижної зірки, про яку вивідав у волхвів. Послані Іродом воїни вбили у Вифлеємі й околицях

Ê

Таким є сьогоднішнє місто Назарет
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його чотирнадцять тисяч немовлят. Це були перші страждальці, що
пролили свою кров за Христа.
Після смерті Ірода ангел уві сні знову з’явився Йосипові в Єгипті
і сказав: «Візьми Дитину і Матір Її й повернися в землю Ізраїлеву,
тому що вмерли ті, хто шукав убити Дитину». Йосип виконав веління
і повернувся із сімейством у землю Ізраїлеву. Але довідавшись, що
там царює Архелай, син Ірода, такий же жорстокий, як і сам Ірод,
побоявся туди йти. Одержавши знову уві сні вказівку Божу, Йосип
пішов у Галілею, в своє рідне місто Назарет. Там Йосип і залишився
жити з Дитиною Ісусом і Матір’ю Його.
Дитина ж зростала і зміцнювалася духом, сповнюючись премудрості,
і благодать Божа була на Ній. Із самого раннього дитинства Ісус виявив у Собі незвичайний розум і чудову святість у всіх Своїх вчинках.

Питання та завдання
1. Що змусило праведного Йосипа і Діву Марію
вирушити з Назарета до Вифлеєма?
2. Чому місцем народження Христа стала убога
печера, а не царські палати, як належить цареві?
3. Чому першими, хто дізнався від ангела про
народження Месії-Христа, стали прості пастухи?
4. Якщо Церква засуджує астрологію, чому волхви
керувалися зіркою, яка привела їх до місця,
де народився Христос?
5. Які події передували Стрітенню Господа нашого
Ісуса Христа?
6. Чому святе сімейство, рятуючись від помсти царя
Ірода, змушене було тікати саме до Єгипту,
а не до якоїсь іншої сусідньої країни?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 17. Сторінками Нового Завіту

1. Äèòèíñòâî ²ñóñà Õðèñòà
олина під Назаретом і його схили, особливо навесні, були
вкриті суцільним килимом різноманітних квітів: анемоній,
лілій, тюльпанів та інших. Переспіви й щебетання безлічі
птахів зранку й до вечора звеличували душу кожного жителя,
особливо Ісуса. Він не раз милувався рожевими пеліканами,
горлицями, жайворонками, блакитними шпаками та іншими птахами. Мати навчила сина читати, писати і рахувати. Ісус дуже любив вчитися. Він легко все запам’ятовував,
логічно сприймав і засвоював нові
уроки. Ісус був старанним учнем.
Він вивчав Біблію, Псалми Давида й
Притчі Соломона, захоплювався й зачаровувався книгами пророків іудейських. Коли Ісусові виповнилося сім
років, Він знав усі прочитані книги
напам’ять.
Йосип працював теслею і цією
працею заробляв собі на прожиття.
Ісус допомагав батькові у цій роботі,
а пізніше Сам став гарним теслею. Він
Дім, у якому пройшли 27 років
земного життя Спасителя
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не цурався важкої роботи і старанно її виконував. Святий
апостол Лука пише, що в
Назареті «Дитина росла та зміцнювалася
духом, набираючись
мудрості. І благодать
Божа на ній пробувала» (Лк. 2, 40).
Щороку
батьки Ісуса – Йосип та
Марія – ходили до
Єрусалима до храму
Божого на свято єврейської Пасхи. Коли Ісусу виповнилося 12 років, вони взяли Його
з собою. До 12-річного віку Ісус уже усвідомив Своє призначення на
землі й був високоосвіченою, грамотною, розумною, інтелектуальною, всезнаючою Боголюдиною. Коли закінчилися Пасхальні свята,
Йосип з Марією, як і всі назаретяни, поверталися додому в Назарет,
думаючи, що Ісус йде позаду зі своїми родичами та знайомими. Пройшовши цілий день, вони помітили, що Ісуса немає в дорозі. Вони
занепокоїлися й почали шукати Його серед родичів та паломників, що
поверталися, і не змогли знайти Сина. Тоді Йосип з Марією впродовж
дня повернулися до Єрусалима. Вони шукали Його в місті й аж на
третій день знайшли в храмі Єрусалимському. У храмі Ісус сидів посеред учителів закону, священиків, книжників, слухав їх, розпитував,
відповідав на деякі їх запитання. Вони тлумачили пророцтва, Закон
Божий, говорили про майбутнє Ізраїлю і таке інше. Вчителі помітили
надзвичайний розум і мудрість Ісуса, раділи з того, дивувалися Його
відповідям на запитання.
Марія з Йосипом знайшли Сина. Марія сказала Ісусові: «Дитино,
чому Ти так вчинив нам? Ось Твій батько та я з журбою шукали Тебе»
(Лк. 2, 48). Ісус вибачився й відповів їм, що належить Своєму Небесному Отцеві. Вони зразу й не зрозуміли цих слів, аж потім їм спало
на думку, що ангел Божий раніше говорив їм, що Ісус – Син Божий
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і виконуватиме на землі волю Господню. Ісус попрощався зі своїми
співбесідниками і пішов з батьками до Назарета.

2. Ïðîïîâ³äü ²îàííà Ïðåäòå÷³
оанн, син праведних Захарія й Єлисавети, з юних років продовжував жити в пустелі і там проводив час у пості й молитві. Одяг
він носив з верблюжого волоса і підперізувався шкіряним поясом. А їжею його були акриди (сушені коники) і дикий мед.
Коли Іоанну виповнилося тридцять років, Господь повелів
йому йти в долину річки Йордан і сповістити всім людям про близьке
з’явлення у світ Спасителя й про те, щоб усі приготувалися до Його
зустрічі через покаяння і водохрещення.
Іоанн прийшов у країну йорданську і став проповідувати: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне», тобто прийшов час, коли
повинний був з’явитися очікуваний Спаситель, який буде закликати
всіх у Своє Царство.
Давно вже Бог не посилав єврейському народові пророків. З часу
останнього пророка Малахії пройшло понад чотириста років. Тому,
почувши про пророка Іоанна, що з’явився, про його праведне, суворе
аскетичне життя й проповідь, народ з усіх-усюд збирався послухати
його. Хто вірив словам його і каявся у своїх гріхах, тих Іоанн хрестив
у Йордані, тобто занурював у воду з покладанням руки своєї на голову
того, кого хрестив. Тому Іоанн Предтеча називається Хрестителем.

²
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Предтеча
й Хреститель
Господній Іоанн

Х р е щ е н н я , яке
здійснював Іоанн, означало, що подібно тому, як тіло очищається
водою, так і душа людини, що увірувала в
Істинного Бога через
щиросердне покаяння, очищена буде Христом від усіх гріхів.
Серед тих, що приходили до Іоанна, було
чимало таких людей,
які вважали себе праведними і не хотіли
каятися, а насправді

Іудейська пустеля
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Явлення Христа народові.
Російський художник А. Іванов. Державна Третьяковська галерея. м. Москва

були порочні і злі. Фарисеї пишалися своїм походженням від Авраама, виконанням закону і вважали себе гідними ввійти в царство Месії.
Саддукеї ж взагалі не вірили у воскресіння мертвих і в майбутнє життя. Таким людям Іоанн говорив: «Хто навіяв вам бігти від майбутнього гніву?», тобто хто навчив вас, що ви самотужки можете уникнути
гніву Божого і вічних покарань у майбутньому житті? «Зробіть гідні
плоди покаяння», тобто покажіть добрими справами каяття своє. «І не
думайте говорити в собі: батько в нас Авраам, тому що говорю вам,
що Бог може з цих каменів спорудити дітей Аврааму. Пам’ятайте:
будь-яке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають
у вогонь».
Слухаючи такі слова, народ запитував його: «Що нам робити?»
Іоанн відповідав: «У кого два одяги, віддай один незаможному,
і в кого є їжа, роби те ж саме», тобто насамперед будьте добрими.
А митарям (збирачам податей) Іоанн говорив:
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«Нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею».
Багато хто тоді думав про Іоанна, чи не він і є Христос-Спаситель?
Але Іоанн оголосив, що він не Христос. «Я хрещу вас водою, – говорив він, – але слідом за мною йде Найсильніший за мене», тобто незабаром з’явиться Той, Кого ви очікуєте, – Христос; «Якому я негідний
розв’язати ремінь взуття Його», тобто недостойний бути навіть Його
слугою, знімати з Нього взуття; «Він буде хрестити вас Духом Святим
і вогнем», тобто водохрещення, яке Він дасть, буде обпалювати гріхи
ваші, як вогонь, і подавати вам благодать Духа Святого.
Багато чого ще проповідував святий пророк Іоанн Предтеча, повчаючи народ, який приходив до нього.

3. Õðåùåííÿ ²ñóñà Õðèñòà
той час, коли Іоанн Предтеча проповідував на берегах Йордану і хрестив людей, Ісусові виповнилося тридцять років. Він
також прийшов з Назарета на річку Йордан до Іоанна, щоб
прийняти від нього водохрещення. Іоанн же вважав себе негідним хрестити Ісуса Христа і став утримувати Його, говорячи: «Мені потрібно хреститися від
Тебе, а Ти приходиш до мене». Але
Ісус сказав йому у відповідь: «Залиш
тепер», тобто не утримуй Мене тепер, «тому що так потрібно нам виконати всяку правду» – виконати все
в Законі Божому і показати приклад
людям. Тоді Іоанн скорився і хрестив
Ісуса Христа.

Ó

Хрещення Господа нашого
Ісуса Христа. Богоявлення
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По здійсненні водохрещення, коли Ісус виходив з води, раптом
розкрилися над Ним небеса, і Іоанн побачив Духа Божого, Який
у вигляді голуба спускався на Ісуса, а з неба був чутний голос Бога
Отця: «Цей є Син Мій улюблений, у Якому Моє благовоління».
Тоді Іоанн остаточно переконався, що Ісус і є очікуваний Месія,
Син Божий, Спаситель світу.

4. ²ñóñ Õðèñòîñ ó ïóñòåë³
³ ñïîêóøàííÿ Éîãî äèÿâîëîì
ісля Свого водохрещення Господь Ісус Христос усамітнився в пустелі, щоб там, на самоті, молитвою і постом приготуватися до виконання Своєї великої справи, для якої Він
і прийшов на землю. Сорок днів і сорок ночей був Він у дикій пустелі, зі звірами, не вживаючи ніякої їжі.
Там приступив до Христа диявол і намагався хитрими запитаннями й підступними шляхами спокусити Його на гріх, як будь-яку людину. Диявол сказав Ісусові Христу: «Навіщо Ти мучиш Себе голодом?
Якщо Ти Син Божий, скажи, щоб камені ці зробилися хлібами».
Спаситель же відповів:
«У Священному Писанні
(у Біблії) сказано: не від хліба
одного залежить життя людини, але від усякого слова,
що виходить з уст Божих».

Ï

Христос у пустелі.
Художник І. Крамськой.
Державна Третьяковська
галерея. м. Москва
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Тоді диявол повів Ісуса Христа в Єрусалим, поставив Його на дах
храму і сказав: «Якщо Ти Син Божий, стрибни звідси вниз (бо якщо Ти
справді Бог, то небезпеки для Тебе немає), тому що в Писанні сказано:
ангелам Своїм заповість про Тебе зберегти Тебе, і на руках понесуть
Тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою Твоєю» (Пс. 90, 11-12).
Але Христос сказав йому: «У Писанні сказано також, не спокушай
Господа Бога Твого», тобто де не потрібно, не вимагай і не очікуй
ніяких див.
Після цього диявол знову взяв Його і звів на високу гору, і там
у мить ока показав Йому всі царства світу, в усьому їхньому блиску
і величі, і сказав: «Усе це дам Тобі, тому що влада над ними віддана
мені; і я кому хочу даю її. Отже, якщо Ти вклонишся мені, то усе це
буде Твоє».
На це Ісус сказав йому: «Відійди від Мене, сатано, бо сказано в Писанні: Господові Богові твоєму поклоняйся і Йому одному служи».
Тоді осоромлений диявол відступив від Христа до часу, і негайно
ангели Божі з’явилися і стали служити Христу. Так Спаситель, перемігши спокуси від диявола, показав цим, що Він прийшов звільнити
людей від влади диявола без будь-яких поступок злу.

Питання та завдання
1. Чим вирізнявся юний Христос від інших дітей?
2. Чому Іоанн Предтеча усамітнився в пустелі перед
тим, як вийти на проповідь покаяння?
3. Чому свято Хрещення Ісуса Христа називають
також святом Богоявлення?
4. Який духовний сенс має сорокаденний піст Ісуса
Христа в пустелі?
5. Чому диявол не одержав над Христом ніякої влади,
спокушаючи Його в пустелі?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 18. Сторінками Нового Завіту

1. Ïåðøå ÷óäî ²ñóñà Õðèñòà
місті Канні, неподалік Назарета, гуляло весілля. Туди був
запрошений Ісус із Пречистою Матір’ю й учнями. Під час
весільного бенкету не вистачило вина.
Матір Божа помітила це і сказала Ісусові: «У них немає
вина».
Але Ісус відповів: «Ще не прийшов час Мій».
З цієї відповіді Марія зрозуміла, що ще не прийшов час, щоб виявити Йому Свою Божественну силу. Але
Вона знала любов Свого Сина до людей і
була впевнена, що Він неодмінно допоможе
нужденним, і тому сказала слугам: «Що скаже Він вам, те й зробіть».
У будинку знаходилося шість великих
кам’яних посудин, у які наливалася вода для
обмивання. Ісус Христос звелів наповнити
цей посуд водою. І коли наповнили його до
краю, сказав слугам: «Тепер почерпніть і несіть до розпорядника бенкету».
Слуги почерпнули і принесли до розпорядника. Розпорядник спробував і побачив,
що це найкраще вино. Тоді він покликав на-

Ó

Православна церква Дива в Канні Галілейській
(церква Весілля)
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Кам’яний посуд – гідріа –
встановлений у пам’ять про перше диво,
яке звершив Ісус на очах багатьох людей
На знімку внизу: головний вхід
до храму Дива в Канні Галілейській

реченого і сказав: «Усяка людина спершу подає
гарне вино, а потім гірше, ти ж зберіг гарне вино
дотепер». Так говорив розпорядник
тому, що ще не знав, звідки це вино.
Знали тільки слуги, які черпали воду.
Так Спаситель поклав початок чудесам Своїм і виявив славу Свою, і увірували в Нього учні Його.
Звернімо увагу на те, що Своє перше чудо Ісус Христос робить за клопотанням Своєї Матері. З цього ми можемо бачити, що Її молитви за нас
мають величезну силу.

2. Çö³ëåííÿ ñèíà öàðåäâîðöÿ
оли Ісус Христос прийшов у Галілею, то мешканці цього
краю з вірою прийняли Його, тому що багато з них бачили
чудеса, які Він робив у Єрусалимі під час свята єврейської
Пасхи. Христос прийшов у Канну, де колись перетворив воду
у вино. Сюди до Нього з Капернаума прийшов один царедворець (службовець при царському дворі) і просив Спасителя прийти до
нього і зцілити сина, що був при смерті.
Ісус Христос сказав йому: «Піди, син твій здоровий».
Царедворець повірив слову Спасителя й пішов додому. Дорогою зустріли його слуги і сказали, що син одужав. Він запитав у них:
«О котрій годині стало йому легше?»
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Слуги відповіли йому: «Учора, о сьомій годині, гарячка залишила
його».
У цю саме годину Спаситель сказав йому: «Син твій здоровий».
Царедворець і весь будинок його увірували в Ісуса Христа.

3. Çö³ëåííÿ ðîçñëàáëåíîãî
ïðè îâå÷³é êóïàëüí³

Ç

Галілеї Ісус Христос знову прийшов до Єрусалима на іудейське свято. Поблизу храму, біля овечих воріт, через які проганяли овець для жертвування, була купальня з п’ятьма критими
ходами, або галереями. Купальня ця з галереями називалася
Віфездою, що значить «дім милосердя». У галереях, біля купальні, лежало багато хворих, сліпих, кульгавих. Усі вони очікували
руху води, тому що ангел сходив часом у купальню й збурював воду.
І той, хто перший входив у воду після її збурення, ставав здоровим
(зцілявся), якою б не страждав хворобою.
Ісус Христос відвідав цей дім милосердя. Там Він побачив одного
розслабленого, котрий був хворий тридцять вісім років. Ісус Христос
запитав його: «Чи хочеш бути здоровим?»
Хворий відповів: «Так, Господи, але я не маю людини, яка б опустила мене в купальню, коли збуриться вода; коли ж я приходжу, інший
уже сходить раніше мене».
Краєвид Галілеї
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Ісус Христос сказав йому: «Устань, візьми ліжко своє і ходи».
Хворий негайно видужав, узяв ліжко і пішов. Це було в суботу.
Тому іудеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, ти не маєш права
нести ліжко».
Зцілений відповідав їм: «Той, Хто мене зцілив, велів мені взяти
ліжко і йти».
«Хто сказав тобі це?» – запитали вони.
Але він не міг їм відповісти, тому що не знав Ісуса Христа. Христос же, зціливши його, сховався в натовпі.
У Євангелії є багато подібних прикладів. До будинку, де знаходився Христос, принесли паралізовану людину, прикуту до ліжка. Але біля
будинку був такий натовп нужденних, що
до дверей неможливо було підійти. Тоді
люди піднялися на дах, розібрали його
і зверху опустили хворого прямо в ліжку
в кімнату. Спаситель, побачивши таку віру простих людей, сказав хворому: «Прощаються тобі гріхи твої. Встань, візьми
постіль свою та йди додому». Хворий
встав, взяв ліжко своє, на якому
лежав прикутий невиліковною хворобою, і пішов
додому, прославляючи Бога за велике зцілення.
Одного разу в Капернаумі до Ісуса підійшов римський сотник з проханням зцілити свого хворого
слугу. Христос пообіцяв

Зцілення хворого
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прийти до хворого, щоб зцілити його, але сотник сказав: «Я недостойний, щоб Ти увійшов у мій будинок, але скажи тільки слово
і вилікується мій слуга». Здивувавшись вірі язичників, Ісус Христос
сказав: «Йди, і буде тобі по вірі твоїй». Слуга одужав у той же час.
З цього прикладу ми бачимо, що Ісус не відмовляв нікому: ні іудеям,
ні язичникам, що жили поруч, ні римлянам, які володіли цією територією.

Питання та завдання
1. Чому Христос уперше з’явив Свою чудесну силу
під час весільного бенкету?
2. Чому іудеї гнівалися на Христа, коли Той робив
Свої дива в суботу? Що вони говорили при цьому?
3. Чи розрізняв Христос, коли допомагав нужденним
і хворим, іудеїв і язичників?
4. Якою силою Христос зцілював людей? Якою силою
це намагаються робити сьогоднішні так звані
«народні цілителі» та екстрасенси?

Òåìà ²²². Ñâÿòå Ïèñàííÿ. Íîâèé Çàâ³ò

§ 19. Сторінками Нового Завіту

1. ×óäåñíå íàñè÷åííÿ íàðîäó
ï’ÿòüìà õë³áàìè
езабаром після смерті Іоанна Хрестителя Ісус Христос разом з учнями човном вирушив на іншу сторону озера. Народ
пішки біг за Ним берегом. Коли човен зупинився, на березі
вже зібралася безліч народу. Ісус Христос, побачивши такий
величезний натовп нужденних, змилувався над ними, тому
що вони були як вівці, які не мають пастиря. Він вийшов на берег
і багато і довго розмовляв з народом про Царство Небесне і зціляв багато хворих, немічних. Народ з такою увагою слухав Його, що навіть
не зважав на час. Нарешті день став хилитися до вечора.
Учні підійшли до Ісуса і сказали: «Вчителю, місце тут пустельне,
а час пізній; відпусти народ, щоб вони пішли в найближчі села купити собі хліба, щоб чогось їсти».
Але Господь відповів учням: «Не потрібно їм іти; ви дайте їм їсти».
Апостол Филип сказав Йому: «Їм і на двісті динарів буде замало
хліба, щоб кожному дісталося хоча б потроху».
Ісус же сказав: «Скільки у вас хліба?».
Коли вони дізналися, апостол Андрій
сказав: «Тут в одного хлопчика є п’ять ячмінних хлібів і дві риби, але що це для такої кількості народу?!»

Í

«Народ з такою увагою слухав його,
що навіть не зважав на час»
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Тоді Ісус Христос сказав: «Принесіть їх сюди», – і велів учням
розсадити народ рядами по сто і по п’ятдесят чоловік. Потім Ісус узяв
п’ять хлібів і дві риби і, подивившись на небо, благословив їх, розламав і дав учням, а учні роздавали народу. Усі їли й наситилися.
Коли ж усі наситилися, Ісус Христос сказав учням Своїм: «Зберіть
шматки, що залишилися, щоб нічого не пропало».
Учні пішли, зібрали і наповнили шматками, що залишилися, дванадцять коробів повних, а тих, що їли, було близько п’яти тисяч чоловік, не рахуючи жінок і дітей.
Іншого разу Господь сімома хлібами і кількома рибами наситив
4000 чоловік, теж не рахуючи жінок і дітей.

2. Âîñêðåñ³ííÿ ñèíà íà¿íñüêî¿ âäîâè
дного разу Ісус Христос йшов з Капернаума в місто Наїн.
За Ним йшли учні і безліч народу. Коли Він підходив до міських воріт, у цей час з них виносили померлого юнака, єдиного сина нещасної вдови. Жінка йшла і гірко плакала, і багато
народу йшло разом з нею з міста до цвинтаря. Побачивши її,
Господь зглянувся над стражданнями матері і сказав їй: «Не плач».
Потім підійшов і доторкнувся до одру, на якому лежав померлий
(в іудеїв померлих загортали в полотнину і несли на одрі або носилках для поховання в печерах). Похоронна процесія зупинилася. Тоді
Господь сказав померлому: «Юначе! Тобі кажу, встань!» Мертвий
піднявся, сів і став говорити. І віддав Ісус Христос воскреслого юнака
матері його. Побачивши це диво, всі, хто стояв
поруч, були обійняті страхом. Вони славили
Бога і говорили: «Великий Пророк повстав
між нами! Бог відвідав народ Свій!»

Î

Господь сказав померлому: «Юначе!
Тобі кажу, встань!»
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3. Õîä³ííÿ ²ñóñà Õðèñòà âîäàìè
ісля чудесного насичення народу п’ятьма хлібами Ісус Христос велів учням Своїм відправитися в човні на іншу сторону
Галілейського озера, до Віфсаїди Галілейської. Сам же, відпустивши народ, зійшов на гору помолитися.
Настала ніч. Човен з учнями був уже на середині озера,
а його дуже било хвилями, тому що дув сильний зустрічний вітер.
Перед світанком Ісус Христос, дізнавшись про те, що Його учням загрожує небезпека, пішов до них по воді. Вони ж, побачивши Його,
подумали, що це примара, і від страху закричали.
Але Ісус негайно заговорив з ними: «Заспокойтеся, це Я, не бійтеся».
Тоді апостол Петро вигукнув: «Господи! Якщо це Ти, то скажи
й мені прийти до Тебе по воді».
Господь сказав: «Йди».
Петро вийшов з човна і пішов по воді,
щоб підійти до Ісуса. Але, побачивши сильний вітер і великі хвилі, злякався, від страху зникла віра, він став тонути і закричав:
«Господи! Врятуй мене!».
Ісус Христос відразу ж простягнув йому
руку Свою, підтримав його і сказав: «Маловірний! Навіщо ти засумнівався?» І коли
вони ввійшли в човен, вітер затих.
Учні підійшли, поклонилися Ісусові
й сказали: «Воістину Ти є Син Божий!».

Ï

Човен, який був знайдений біля селища
Генасар на Галілейському озері.
За переказами, учні Ісуса частіше за все брали
човен саме тут
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4. Ïðèáîðêóâàííÿ áóð³
дного разу Ісус разом зі Своїми учнями переправлявся човнем через Галілейське озеро. Поруч пливли й інші човни. Під
час плавання Ісус, утомившись, заснув на кормі. Tим часом
піднялася страшна буря. Хвилі били в човен так сильно, що
він наповнився водою. Учні злякалися, розбудили Вчителя
й кажуть Йому:
«Господи, рятуй нас! Гинемо!»
Ісус встав, заборонив бушувати вітрові та наказав бурі й хвилям
вщухнути. І відразу вітер ущух і озеро заспокоїлось. Запанувала велика тиша.
Потім, подивившись на учнів, Ісус сказав їм: «Чому ви такі боягузи? Де ж ваша віра?». Цей приклад навчає християн у всьому покладатися на милість Божу і віру в Господа нашого Ісуса Христа. Вірний
Господові не має права боятися ніяких природних або життєвих бур
(негараздів), з вірою в Бога приборкуючи їх.

Î

Питання та завдання
1. У чому виявилася Божественна сила Ісуса, коли
Він нагодував кількома хлібами й рибами тисячі
людей?
2. Чи можливі випадки чудесного воскресіння
померлих людей у наші дні? Що вам відомо про це?
3. Чому Христос докоряв Своїм учням, коли
ті злякалися бурі? Чому вони не могли самі
приборкати стихію?
4. Які ще євангельські оповідання про чудеса
Спасителя вам відомі? Розкажіть про них.

Òåìà ²²². Ñâÿòå Ïèñàííÿ. Íîâèé Çàâ³ò

§ 20. Божественна проповідь Ісуса

1. Íàã³ðíà ïðîïîâ³äü
ісля обрання апостолів Ісус Христос зійшов з ними з вершини
гори і став на рівному місці. Тут чекали Його численні учні
і натовп народу, який зібрався з усіх кінців єврейської землі та
з сусідніх з нею місць. Вони прийшли послухати Його й одержати зцілення від хвороб своїх. Усі прагнули доторкнутися до
Спасителя, тому що від Нього виходила сила і зціляла всіх.
Бачачи перед Собою
цих людей, Ісус Христос, оточений учнями,
зійшов на узвишшя
гори і там сів,
щоб повчати
народ.

Ï
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Вид на Єрусалим

Спочатку Господь указав, якими повинні бути Його учні, тобто
всі християни. Як вони повинні виконувати Закон Божий, щоб одержати блаженне (тобто найвищою мірою радісне, щасливе), вічне
життя в Царстві Небесному. Для того Він дав дев’ять заповідей блаженств.
Так, серед ясного весняного дня, при тихому віянні прохолоди
з Галілейського озера, на схилах гори, вкритої зеленню й квітами,
Господь дає людям новозавітний закон любові. У Старому Завіті Господь дав закон, як ми вже знаємо, у спекотній пустелі, на горі Синай.
Тоді грізна, темна хмара закривала вершину гори, гримів грім, блискали блискавки і лунав трубний звук. Ніхто не смів наблизитися до
гори, крім пророка Мойсея, якому Господь вручив десять заповідей
закону.
Тепер же Господь сидів, оточений величезним людським натовпом. Старозавітний закон був законом строгої правди, а новозавітний закон Христовий – це вже закон Божественної любові
і благодаті, що дає людям силу виконувати Закон Божий. Сам Ісус
Христос сказав: «Я прийшов не порушити закон, але виконати»
(Мф. 5, 17).
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Ось ця Божественна проповідь:

1. Блаженні вбогі духом, бо їх є Царство Небесне.
2. Блаженні засмучені, бо вони втішаться.
3. Блаженні сумирні, бо вони успадкують землю.
4. Блаженні голодні і спраглі на правду, 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 їх є Царство Небесне.
9. Блаженні ви, коли будуть паплюжити вас і гнати і всіляко
неправедно ганити за Мене. Радійте і тіштеся, бо нагорода
ваша велика на небесах! Бо так гнали всіх пророків,
що були перед вами (Лк. 6, 20-49).
Ісус Христос, Господь і Спаситель наш, як люблячий Батько, указує нам шляхи або справи, через які люди можуть ввійти в Царство
Небесне, Царство Боже. Усім, хто буде виконувати Його настанови
або заповіді, Христос обіцяє, як Цар неба і землі, вічне блаженство в
майбутньому вічному житті. Тому таких людей Він називає блаженними, тобто найбільш щасливими.
1. Блаженні вбогі духом (смиренні), бо їх є (тобто дане їм буде)
Царство Небесне.
Вбогі духом – це такі люди, які щиросердно почувають і усвідомлюють свої гріхи і недоліки. Пам’ятають вони, що без допомоги Божої нічого доброго самі зробити не можуть, а тому нічим і ніколи не
хизуються: ні перед Богом, ні перед людьми. Це – люди смиренні.
2. Блаженні засмучені (про гріхи свої), бо вони втішаться.
Засмучені в даному разі – це люди, які плачуть про свої гріхи
й недоліки, усвідомлюючи власну провину перед Богом. Господь простить їм гріхи. Він дає їм ще тут, на землі, розраду, а на небі вічну
радість.
3. Блаженні сумирні, бо вони успадкують (одержать у володіння) землю.
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Тут маються на увазі люди, які терпляче, без ремствування на долю, витерплюють усілякі нещастя, смиренно витерплюють неприємності й образи від людей, ні на
кого на гніваючись і не ображаючись. Вони
одержать у володіння небесні оселі, тобто
нову (оновлену) землю в Царстві Небесному.
4. Блаженні голодні і спраглі на правду
(бажаючі правди), бо вони наситяться.
Це такі люди, які завжди прагнуть до
правди, як голодні до хліба. Вони молять
Бога, щоб Він очистив їх від гріхів і допоміг їм жити праведно (бажають виправдатися перед Богом). Бажання таких людей
виповниться, вони наситяться, тобто будуть
виправдані.
5. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
Милостиві – це люди, які мають добре серце – милосердні, жалісливі до всіх,
готові завжди допомогти нужденним, чим
тільки можуть. Такі люди самі будуть помилувані Богом.
6. Блаженні чисті серцем, бо вони
Бога побачать.
Чисті серцем – це люди, які не лише бережуться від дурних справ, але й душу свою
намагаються зробити чистою, тобто зберігають її від дурних думок і бажань. Вони і тут
близькі до Бога (душею завжди відчувають
Його), а в Царстві Небесному будуть вічно
знаходитися з Богом, бачити Його.
7. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
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Миротворці – це люди, які не люблять ніяких чвар, сварок. Самі
намагаються жити з усіма мирно і дружньо й інших мирити між собою. Вони уподібнюються Синові Божому, Який прийшов на землю,
щоб примирити грішну людину з правосуддям Божим. Такі люди будуть названі синами, тобто дітьми Божими, і будуть особливо близькі
до Бога.
8. Блаженні гнані за правду, бо їх є Царство Небесне.
Гнані за правду – це люди, які настільки люблять жити по правді,
тобто за Законом Божим, по справедливості, терплять і переносять за цю
правду всякі гоніння, страждання і нещастя, але нічим не зраджують їй.
Вони за це теж одержать у нагороду за своє терпіння Царство Небесне.
9. Блаженні ви, коли будуть паплюжити вас і гнати і всіляко
неправедно ганити за Мене. Радійте і тіштеся, бо нагорода ваша
велика на небесах.
Тут Господь говорить наступне: якщо вас будуть паплюжити (знущатися з вас, сварити, безчестити), пригноблювати, обмовляти, несправедливо обвинувачувати, і все це ви будете терпіти за свою віру
в Христа, то не засмучуйтеся, а радійте й веселітеся, тому що на вас
очікує велика, найбільша нагорода на небесах, тобто особливо високий ступінь вічного блаженства.

2. Íàéãîëîâí³øà çàïîâ³äü ²ñóñà –
ëþáîâ äî Áîãà ³ áëèæíüîãî
агато разів різні люди запитували Христа, що є найголовнішим в Його вченні, щоб одержати вічне життя в Царстві Божому. Одні запитували про це для того, щоб дізнатися правду, а інші – щоб знайти проти Нього обвинувачення.
Якось іудейський законник (тобто людина, що займалася ретельним вивченням Закону Божого), бажаючи випробувати Ісуса
Христа, запитав Його: «Вчителю! Яка найбільша заповідь у законі?»
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Ісус Христос відповів йому: «Перша з усіх заповідей: «Слухай,
Ізраїлю! Господь Бог наш є Господь єдиний!» Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм,
і всією силою твоєю. Це перша заповідь.
А друга подібна до неї: «Люби ближнього твого, як себе самого».
Нема іншої заповіді більшої за ці» (Мк. 12, 29-31).
Це значить, що все, чому вчить Закон Божий, про що говорили
пророки, все це містять у собі ці дві найголовніші заповіді. Так, наприклад, якщо ми щиро, нелицемірно любимо ближнього, то не можемо скривдити, обдурити, тим більше вбити його або позаздрити
йому, і взагалі не можемо побажати чогось поганого йому, а навпаки,
піклуємося про нього і готові жертвувати для нього всім.

3. Áëàãîñëîâåííÿ ä³òåé
агато хто приходив і приносив до Ісуса
Христа своїх дітей, щоб Він доторкнувся
до них, поклав на них руки з молитвою,
благословив їх. Учні ж Христові не допускали їх, думаючи, що не
варто через дітей турбувати
Вчителя, дошкуляти Йому.
Але Ісус Христос, побачивши це, покликав учнів
і сказав їм: «Пустіть дітей
і не забороняйте їм приходити до Мене, бо таких є
Царство Небесне. Істинно
Архієрейське
благословення дітей
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говорю вам: хто не прийме Царства Божого, як дитя, той не ввійде
в нього».
І, обійнявши дітей, Ісус Христос поклав на них руки і з радістю
благословив їх.
З цього ми повинні зрозуміти, що безвинність, незлобність, простота і доброта душі – душевні якості, які властиві насамперед дітям,
вводять людину в Царство Небесне.
З іншого боку, це вимагає від дітей дотримуватися християнських заповідей, жити за законом совісті й Христового вчення, бути
в усьому слухняними, чемними, ввічливими, старанними в навчанні.
Діти з християнським вихованням неухильно відвідують храм Божий,
залучаються до церковних Таїнств, вивчають слово Боже, цураються
гріховних розваг і звичок.

Питання та завдання
1. Що означає фраза: «Оплакувати свої гріхи»?
Чим цей плач відрізняється від плачу від образ?
2. Яким чином можна здобути чистоту серця,
про яку каже Господь в Своїй нагірній проповіді?
3. Що значить бути гнаним заради правди?
Про яку правду тут йдеться?
4. Чому Господь назвав любов до Бога і ближнього
Своєю найголовнішою заповіддю?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 21. Божественна проповідь Ісуса

1. Ïðèò÷à ïðî ñ³âà÷à
сус Христос багато повчав притчами, тобто образними оповіданнями, з яких уважний слухач повинен був зробити належний висновок. Так, знаходячись у Капернаумі, прийшов на берег Галілейського озера. До Нього зібралася безліч народу. Він
ввійшов у човен, а народ стояв на березі, і з човна почав повчати
народ притчами.
Ісус Христос сказав: «От вийшов сівач сіяти. Коли він сіяв, то одне
насіння упало при дорозі і було потоптано, і птахи поклювали його.
Інше ж насіння упало на кам’янисте місце, де було мало землі;
воно зійшло, але незабаром засохло, тому що не мало кореня і вологи.
Інше упало в терен (дика, бур’яниста трава), і терен заглушив
його.
Інше ж упало в гарну добру землю, воно виросло і принесло рясний плід».
Потім, коли учні запитали Ісуса Христа: «Що значить ця притча?»,
Він їм пояснив:

²

160

Òåìà ²²². Ñâÿòå Ïèñàííÿ. Íîâèé Çàâ³ò
Насіння є слово Боже (Євангеліє).
Сівач – це той, хто сіє (проповідує) слово Боже.
Земля – серце людське.
Земля при дорозі, куди упало насіння, означає неуважних людей, до серця яких слово Боже не має доступу. Диявол без зайвих зусиль викрадає і несе його від них, щоб вони не увірували і не врятувалися.
Кам’янисте місце означає людей непостійних і легкодухих. Вони
охоче слухають слово Боже, але воно не закріплюється в їхній душі,
і вони при першій спокусі, скорботі або гонінні на слово Боже відпадають від віри.
Терен означає людей, у яких життєві турботи, багатство і різні
хиби заглушають у душі слово Боже.
Гарна ж, родюча земля означає людей з добрим серцем. Вони
уважні до слова Божого, зберігають його в добрій душі своїй і з
терпінням намагаються виконувати все, чому воно вчить. Плоди
їх – це добрі справи, за які вони удостоюються Царства Небесного.

2. Ïðèò÷à ïðî áàãàòîãî ³ Ëàçàðÿ
им людям, які люблять багатство, а бідним не допомагають,
Ісус Христос сказав таку притчу.
«Якась людина була дуже заможною, вдягалася в порфіру (верхній одяг з дорогої червоної матерії) і віссон (тонкий білий одяг) і бенкетувала щодня весело. Був також один
жебрак, на ім’я Лазар, що лежав біля воріт будинку багатія, вкритий
струпами. Він бажав насититися хоча б тими крихтами, що падали
зі столу багатія, і пси приходили і лизали струпи його.
Умер жебрак і був віднесений ангелами на лоно Авраама (тобто
місце блаженства праведних, в рай). Вмер і багатий, і поховали його.
І от, знаходячись у пеклі, він підняв очі свої і побачив вдалині
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Авраама і Лазаря з ним і почав волати: «Аврааме! Умилосердься наді
мною і пошли Лазаря, щоб він омочив кінець пальця свого у воді
і охолодив язик мій, тому що я мучуся в цьому полум’ї».
Але Авраам сказав йому: «Чадо! Згадай, як на землі ти блаженствував, а Лазар страждав; нині ж тут він втішається, а ти страждаєш.
Крім того, між вами і нами є завелика прірва, яку не можна перейти
ні вам ні нам».
У цій притчі Господь ясно показав: якщо багатий витрачає своє
багатство тільки на своє задоволення, а бідним не допомагає, не думає про душу свою та її вічну долю, то буде засуджений і не одержить
блаженства в майбутньому житті. Ті ж, що терпляче, без ремствувань
витерплюють страждання, одержать вічне блаженне життя в Царстві
Небесному.

3. Ïðèò÷à ïðî ìèòàðÿ ³ ôàðèñåÿ
астерігаючи усіх нас, щоб ми не пишалися, не хвалилися, вважаючи себе праведними і кращими за інших, але зі смиренністю, бачачи свої гріхи, журилися про них, нікого не засуджуючи, Ісус Христос сказав наступну притчу.
«Два чоловіки ввійшли в храм помолитися. Один був фарисей, а інший митар.
Фарисей, ставши вперед, молився так: «Боже! Дякую тобі, що я не
такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, безпутні або як оцей митар. Тримаю піст двічі на тиждень. Жертвую десяту частину з усього,
що здобуваю».
Митар же стояв поодаль. Він не смів навіть очей своїх підняти
до неба, але, ударяючи себе в груди, говорив: «Боже, милостивий будь
до мене, грішника!».
Ісус Христос сказав: «Кажу вам, що митар пішов з храму більш
виправданим, ніж фарисей. Тому що всякий, хто піднімає сам себе,
принижений буде, а принижуючий себе підніметься».
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4. Ïðèò÷à ïðî áëóäíîãî ñèíà
о Ісуса Христа приходили митарі й грішники, щоб слухати
Його. Горді фарисеї і книгарі, вчителі єврейського народу
нарікали за це на Христа і говорили: «Він приймає грішників
і їсть з ними». На це Ісус Христос відповів притчею, в якій показав, що Бог з радістю і любов’ю приймає кожного грішника,
який розкаявся.
«В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Батько! Дай мені частину маєтку, що мені належить». Батько
виконав його прохання. І от молодший син, зібравши все, пішов у далеку країну і там, живучи розпутно, розтратив усе своє майно. Коли ж він усе прогуляв, настав великий голод у тій країні, і він почав
бідувати. І він пішов і пристав (тобто приєднався) до одного з жителів
тієї країни, а той послав його на поля свої пасти свиней. З голоду він
радий був харчуватися тим, що їли свині, але ніхто не давав йому.
Тоді він згадав про батька, покаявся у вчинку своєму і подумав:
«Скільки найманців (працівників) у батька мого їдять хліб з надлишком, а я вмираю з голоду! Встану, піду до батька мого, і скажу йому:
«Я згрішив проти неба і перед тобою, і вже негідний називатися сином твоїм; прийми мене хоча б в найманці твої».
Так він і зробив. Встав і пішов додому, до батька свого. І коли він був ще
далеко, батько побачив його здалеку
й сам побіг назустріч синові, упав йому
на шию, цілував його.
Син же почав говорити: «Отче!
Я згрішив проти неба і перед тобою,
Євангельські теми вплинули на творчість багатьох світових митців.
Репродукція картини Рембрандта
«Повернення блудного сина»
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Репродукція картини сучасного художника Іллі Глазунова
«Повернення блудного сина»
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і вже негідний називатися сином твоїм». А батько сказав слугам своїм:
«Принесіть кращий одяг і одягніть його; дайте йому перстень на руку
і взуття на ноги; і заколіть відгодоване теля; станемо їсти і веселитися! Тому що цей син мій був мертвий і ожив; пропадав і найшовся».
І почали веселитися».
У цій притчі під батьком розуміється Бог, а під блудним сином –
розкаюваний грішник. На блудного сина схожа кожна людина, що душею своєю віддаляється від Бога і вдається до свавільного, грішного життя; своїми гріхами вона губить свою душу і всі дари (життя,
здоров’я, силу, здібності), які одержала від Бога. Коли ж грішник, отямившись, приносить Богові щире покаяння, зі смиренністю і з надією
на Його милосердя, то Господь, як Батько милосердний, радується
з ангелами Своїми поверненню грішника, прощає йому його беззаконня (гріхи), які б великі вони не були, і повертає йому Свої милості
і щедроти.

Питання та завдання
1. Чому Господь повчав народ здебільшого притчами?
2. Які ще євангельські притчі вам відомі?
Перекажіть їх зміст.
3. Вдивіться уважно в репродукцію картини Іллі
Глазунова «Повернення блудного сина» і поміркуйте над тим, що хотів нею сказати художник. Що
ви на ній бачите і яке вона має відношення до євангельської притчі про блудного сина? Порівняйте її
з однойменною картиною Рембрандта.
4. Напишіть невеликий твір на тему: «Як я розумію
євангельську притчу про блудного сина стосовно
сьогодення?»

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 22. Страждання і смерть Ісуса

1. Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíº
об підтримати віру в учнях Своїх, коли вони побачать Його
страждаючим на хресті, Ісус Христос показав їм Свою Божественну славу. Незадовго до Своїх страждань Він узяв
трьох учнів – Петра, Якова й Іоанна, і з ними зійшов на
високу гору помолитися. Згідно з давнім церковним переказом, це була прекрасна гора Фавор, вкрита багатою рослинністю
з підошви до вершини.
Доки Спаситель молився, учні від утоми поснули. Коли ж прокинулися, то побачили, що Ісус Христос змінився: обличчя Його засяяло, мов сонце, а одяг Його став білим, як сніг. У цей час з’явилися
до Нього у славі небесній два пророки – Мойсей та Ілля і розмовляли

Свята гора Фавор – свідок дива
Преображення Господнього
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з Ним про майбутні страждання і смерть, які Йому належало перетерпіти в Єрусалимі. Надзвичайна радість наповнила при цьому серця
учнів. Коли ж вони побачили, що Мойсей та Ілля відходять від Ісуса
Христа, Петро вигукнув: «Господи! Добре нам тут бути; якщо хочеш,
зробимо тут три кущі (тобто намети): одну Тобі, одну Мойсеєві й одну
для Іллі», більш не знаючи, що сказати. Раптом світла хмара осінила
їх, і вони почули з хмари голос Бога Отця: «Це є Син Мій Улюблений,
у Якому Моє благовоління; Його слухайте!»
Учні в страху упали на землю. Ісус Христос підійшов до них, доторкнувся і сказав: «Встаньте і не бійтеся». Учні встали і побачили
Ісуса Христа в звичному вигляді.
Коли ж вони сходили з гори, Ісус Христос велів нікому не розповідати про те, що вони бачили, доки Він не воскресне з мертвих.

2. Âõ³ä ²ñóñà äî ªðóñàëèìà
езабаром після того,
як Господь воскресив
з мертвих Лазаря, за
шість днів до єврейської
Пасхи, Ісус урочисто
увійшов до Єрусалима, щоб показати, що Він є Істинний ХристосЦар і добровільно йде на смерть.
Дізнавшись про це, безліч народу,
що зібрався звідусіль до свята,
вийшло назустріч. Багато людей
знімали з себе верхню одежу й постилали її Йому по дорозі; інші
зрізали пальмові гілки, несли
в руках і кидали Ісусові під ноги. І весь народ, що супроводжував і зустрічав Його, вітав цей
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урочистий вхід Спасителя словами:
«Осанна Синові Давидову! Благословенний Той, Хто йде в ім’я Господнє
(тобто гідний хвали, Хто йде від імені
Господа, від Бога посланий). Цар Ізраїлю! Осанна у вишніх!»
Увійшовши в храм, Христос знову,
як і в перший рік Свого навчання, вигнав з нього всіх торговців, говорячи:
«Написано: дім Мій домом молитви
наречеться для всіх народів, а ви зробили його вертепом розбійників».
Сліпі й кульгаві обступили Його в храмі, і Він усіх зцілив. Народ,
бачачи чудеса Ісуса Христа, ще більше став прославляти Його. Навіть
малі діти, що були в храмі, вигукували: «Осанна Синові Давидову!»

3. Çðàäà ²óäè
а четвертий день після Свого входу в Єрусалим Ісус сказав
учням Своїм: «Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син
Людський відданий буде на розп’яття».
У цей день – за нашим численням це була середа – первосвященики, книжники й старійшини народу зібралися
в первосвященика Каяфи і радились між собою, як їм погубити Ісуса
Христа. На цій раді вони вирішили взяти Його хитрістю й вбити, але
тільки не у свято (тоді збирається багато народу), щоб не зробити заворушень у народі.
Один із дванадцяти апостолів Христових, Іуда Іскаріотський, був
дуже жадібний до грошей; і вчення, яке проповідував Христос, не
виправило душі його. Він прийшов до первосвящеників і сказав: «Що
ви дасте мені, якщо я вам зраджу Його?»
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Вони порадилися між собою і запропонували йому тридцять срібників. Відтоді Іуда шукав зручного випадку, щоб зрадити Ісуса Христа не при народі.

4. Òàºìíà âå÷åðÿ
а п’ятий день після входу Господа в Єрусалим Ісус Христос, знаючи, що Він буде зраджений у цю ніч, прийшов із
дванадцятьма апостолами Своїми в приготовлену світлицю.
Умивши ноги учням, Він сказав їм: «Чи розумієте ви, що Я
зробив вам? От, ви називаєте Мене Вчителем і Господом,
і правильно називаєте. Отже, якщо Я, Господь і Вчитель ваш, умив
ноги вам, то і ви повинні робити так само. Я дав вам приклад, щоб
і ви робили те ж, що Я зробив вам». Тобто цим прикладом Господь
показав не тільки Свою любов до учнів Своїх, але й навчив їх смиренності, готовності служити всім людям.
Після вкушання старозавітної єврейської Пасхи Христос установив на цій вечері Таїнство святого причастя. Тому і називається
вона Таємною вечерею. Під виглядом хліба і вина Спаситель дав
Своїм учням те саме
Тіло і ту саму Кров,
що на другий день
після цього Він віддав на страждання
і смерть за наші гріхи. Яким чином хліб
і вино стали Тілом і
Кров’ю Господа – це
глибока сакральна
таїна, незбагненна
навіть для ангелів,
через що і називається Таїнством.
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5. Õðåñíèé øëÿõ
³ ñìåðòü ²ñóñà Õðèñòà íà Ãîëãîô³
ісля того, як Ісус був засуджений на розп’яття, Він відданий
був воїнам. Ті, узявши Його, били з наругою й знущаннями.
Коли ж насміялися над Ним, вони зняли з Нього багряницю й одягли у власний одяг. Засуджені на розп’яття повинні
були нести хрест свій, тому воїни поклали на плечі Спасителя хрест Його і повели на місце, призначене для страти. Цим місцем
був пагорб, що називався Голгофою, або лобним місцем.
Розп’яття на хресті було найганебнішою, найжорстокішою і найболючішою стратою. Такою смертю страчували в ті часи тільки розбійників, убивць, заколотників і злочинних рабів. Муки розіп’ятої
людини неможливо описати. Смерть на хресті була настільки повільною, що багато хто мучилися на хрестах по декілька днів. Навіть виконавці страти – зазвичай люди жорстокі – не могли холоднокровно
дивитися на страждання розіп’ятих. За єврейським законом, повішений на древі вважався проклятим. Начальники іудейські хотіли навіки зганьбити Ісуса Христа, присудивши Його до такої смерті.
Коли все було підготовлено, кати розіп’яли Ісуса Христа. Це сталося о шостій годині дня. Коли ж розпинали Його, Він молився за
Своїх мучителів, говорячи: «Отче! Прости їм, бо вони не знають, що
роблять».
Поруч з Ісусом розіп’яли двох лиходіїв (розбійників). Один з них,
що був зліва від Спасителя, лихословив Його і говорив: «Якщо Ти
Христос, врятуй Себе і нас». Інший же розбійник, навпаки, вгамовував його і говорив: «Хіба ти не боїшся Бога, коли і сам засуджений на те ж (тобто на такі ж страждання і смерть)? Але ми засуджені
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Таємна вечеря, омовіння ніг учням, молитва
у Гефсиманському саду й ув’язнення Ісуса Христа.
Ікона. Друга половина XV століття. Новгородська школа
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справедливо, тому й по справах наших страждаємо, а Він нічого поганого не зробив». Сказавши це, він звернувся до Ісуса: «Пом’яни мене
(згадай про мене), Господи, коли прийдеш у Царство Твоє!»
Милосердний Спаситель прийняв щиросердне каяття цього грішника, який показав таку віру в Нього, і відповів розсудливому розбійникові: «Істинно говорю тобі, сьогодні ж будеш зі Мною в раю».
Після цього Він голосно вимовив: «Отче! У руки Твої віддаю дух
Мій!». І, схиливши голову, помер.
Настав вечір п’ятниці. У цей вечір усім євреям належало споживати Пасху. Іудеям не хотілося залишати на хрестах тіла розіп’ятих до
суботи, тому що святкова субота вважалася великим днем. Тому вони
просили в Пілата дозволу перебити гомілки розіп’ятим, щоб ті скоріше вмерли і можна було їх зняти з хрестів. Пілат дозволив. Воїни прийшли і перебили гомілки розбійникам. Коли вони підійшли до Ісуса,
то побачили, що Він вже вмер, і тому не перебили в Нього гомілок.
Але один з воїнів, щоб не залишалося ніякого сумніву в Його смерті,
простромив списом Йому ребра, і з рани потекла кров і вода.

Питання та завдання
1. Який духовний сенс має свято Преображення?
2. Чому натовп людей вийшов назустріч Спасителю,
коли Він входив у Єрусалим?
3. Що значить в переносному смислі вираз
«бути Іудою»?
4. Чому для Ісуса була обрана хресна смерть?

Òåìà ²²². Ñâÿòå Ïèñàííÿ. Íîâèé Çàâ³ò

§ 23. Смертю смерть подолав

1. Âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà Õðèñòà
а третій день після Своїх страждань і смерті, уночі, Господь
Ісус Христос силою Свого Божества ожив, тобто Воскрес
з мертвих. Таке диво міг здійснити тільки Бог. Він вийшов
із труни, не відваливши каменя,
не порушивши печатки,
якою члени синедріону
затаврували вхід до печери, і невидимий для варти.
З цього моменту воїни, самі
не знаючи того, охороняли
порожню труну.
Раптом стався великий
землетрус; з небес зійшов
ангел Господній. Він відвалив камінь від дверей труни Господньої і сів на ньому. Вигляд, мов блискавка,
і одяг його білий, мов сніг.
Вартові затремтіли і від
страху розбіглися.
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Вхід до храму Гробу Господнього
в Єрусалимі
Камінь миропомазання.
Кам’яна плита, на якій лежало тіло
Спасителя після зняття його з хреста
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У цей день (перший день
тижня), на світанку, Марія
Магдалина, Марія Іаковлева, Іоанна, Саломія й інші
жінки, взявши приготовлене запашне миро, пішли до
труни Ісуса Христа, щоб за
єврейським звичаєм намастити тіло Його, тому що вони
не встигли цього зробити при
похованні. Жінок цих Церква
іменує мироносицями.
Марія Магдалина, випередивши інших жінок-мироносиць, перша прийшла
до труни. Побачивши, що
камінь вже був відвалений,
Марія відразу ж побігла до
Петра й Іоанна зі словами:
«Віднесли Господа з труни і
не знаємо, де поклали Його».
Почувши про це, Петро й Іоанн негайно побігли до труни. У цей час підійшли до
труни інші жінки, які йшли
разом з Марією Магдалиною. Вони побачили, що камінь був дійсно відвалений
від труни. І коли зупинилися,
раптом побачили ангела, що
сидів у невимовному сяйві на
камені. Ангел, звертаючись
до них, сказав: «Не бійтеся,
тому що знаю, що ви шукаєте
Ісуса розіп’ятого. Його немає
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тут: Він Воскрес, як сказав, ще будучи з вами. Підійдіть, подивітеся
місце, де лежав Господь. А потім підіть скоріше і скажіть учням Його,
що Він Воскрес з мертвих».
Коли жінки ще стояли в здивуванні, перед ними з’явилися два дивовижних ангели. Жінки зо страху схилили обличчя свої до землі.
Ангели сказали їм: «Навіщо ви шукаєте живого між мертвими? Його
немає тут: Він Воскрес; згадайте, як Він говорив вам, коли був ще
в Галілеї, що синові людському слід бути відданим в руки грішних
людей, і бути розіп’ятим, і в третій день Воскреснути».
Тоді жінки згадали слова Господа. Вийшовши ж, вони в трепеті
і страху побігли від труни. А потім зі страхом і великою радістю пішли
сповістити радісну звістку учням Його. Дорогою же нікому нічого не
сказали, тому що боялися. Прийшовши ж до учнів, жінки розповіли
про все, що бачили й чули.

2. Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíº
аближалося свято єврейської П’ятдесятниці, і учні Христові
повернулися з Галілеї в Єрусалим. У сороковий день після
Воскресіння Ісуса Христа вони зібралися разом. Ісус Христос з’явився їм і розмовляв з ними, говорячи: «Так написано
і так належало постраждати Христу і Воскреснути з мертвих
у третій день; і бути проповідуване в ім’я Його покаянню і прощенню
гріхів у всіх народах, починаючи з Єрусалима. Ви ж свідки цьому.
Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє (вчення Христове)
усім людям. Той, хто буде вірувати і хреститися, врятований буде;
а хто не буде вірувати, засуджений буде».
Потім Спаситель сказав учням, що незабаром пошле на них Святого Духа; а до того часу велів їм не розходитися з Єрусалима. Він сказав: «Я пошлю обітницю Отця Мого на вас; ви ж залишайтеся в місті
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Ісуса Христа

Єрусалим, поки не одягнетеся вишньою силою; тому що
Іоанн хрестив водою, а ви
через кілька днів будете хрещені Духом Святим».
Розмовляючи з учнями,
Спаситель вивів їх з міста у
бік Віфанії, на гору Елеонську. Там, піднявши руки
Свої, Ісус благословив учнів Своїх; і коли благословляв, став віддалятися від
них і підноситися на небо, і
швидка хмара сховала Його
з виду.
Так Господь і Спаситель наш Ісус Христос Вознісся Божественним і людським єством Своїм на небеса і сів справа від Отця Свого
Небесного, тобто Його людська душа і тіло прийняли славу неподільно з Божеством Його, а Божеством Своїм Він завжди був і буде на небі
і скрізь.
Після цього учні Ісуса Христа повернулися в Єрусалим з великою радістю і залишалися там усі разом, чекаючи на зішестя Святого Духа. Усі вони перебували в молитві, прославляючи Бога. З ними
були деякі жінки і Пресвята Матір Господа Ісуса Христа.
Відійшовши на небо, Ісус Христос, за даною Ним обітницею, відтоді невидимо завжди знаходиться на землі серед віруючих у Нього
і знову прийде на землю видимим чином, щоб судити живих і мертвих, які тоді неодмінно воскреснуть. Після цього настане життя майбутнього століття, тобто інше, вічне життя, яке для істинно віруючих і благочестивих людей буде цілком блаженним, а для невіруючих
і грішників – вічним покаранням.
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3. Ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñòîë³â
ісля Вознесіння Ісуса Христа на небо настав десятий день:
це був п’ятдесятий день після Воскресіння Христового.
У євреїв тоді було велике свято П’ятдесятниці в пам’ять
Синайського законодавства. Усі апостоли, разом з Божою
Матір’ю й іншими учнями Христовими та вірянами знаходилися в Єрусалимі. Раптом над тією світлицею, де вони перебували,
зробився шум з неба, мовби від сильного вітру. І з’явилися вогненні
язики й зупинилися по одному на кожному з них. Усі учні сповнилися
Духа Святого і почали славити Бога на різних мовах, яких до цього
навіть і не знали. Так Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на
апостолів у вигляді вогненних язиків на ознаку того, що Він дав апостолам здатність і силу
для проповіді Христового вчення всім народам;
зійшов же у вигляді вогню на ознаку того, що
має силу обпалювати гріхи й очищати, освячувати
й зігрівати душі.
З нагоди свята П’ятдесятниці в Єрусалимі
зібралося багато євреїв,
що прийшли з різних
країн. Почувши шум,
величезна юрба народу
зібралася біля будинку,
де були учні Христові.

Ï

Зішестя Святого Духа
на апостолів
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Єрусалим – місто міст –
з його великими
святинями залишається
в наші дні головним
центром паломництва
християн з усього світу
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Усі дивувалися і запитували один
одного: «Чи не всі вони галілеяни?
Як же ми чуємо кожен свою мову, у
якій народилися? Як вони можуть
говорити нашими мовами про великі справи Божі?»
Тоді апостол Петро сказав, що
на них зійшов Дух Святий, як це
було сказано пророком Іоілем, і що
Ісус Христос, Якого іудеї розіпнули, Воскрес з мертвих, вознісся на
небо і вилив на них Святого Духа.
Закінчуючи проповідь, апостол
Петро сказав: «Отже, твердо знай,
весь народ ізраїльський, що Бог дав
Спасителем і Христом Цього Ісуса,
Якого ви розіп’яли».
Проповідь Петра настільки
вплинула на тих, хто слухав її, що
досить багато увірували в Ісуса
Христа. Вони почали запитувати
Петра й інших апостолів: «Що ж
нам робити?» Петро відповів їм:
«Покайтеся і хрестітеся в ім’я Ісуса
Христа для прощення гріхів; тоді і
ви одержите дари Святого Духа».
Тих, хто увірував у Христа і забажав негайно прийняли водохрещення, в цей день виявилося близько трьох тисяч чоловік. Так на грішній землі з’явилося Царство Боже,
тобто свята Церква Христова.
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Зі дня Зішестя Святого Духа з ласки Божої християнська віра почала швидко поширюватися; кількість віруючих у Господа Ісуса Христа
неухильно зростала. Навчені Святим Духом, апостоли розпочали активну проповідь про Ісуса Христа, Сина Божого, про Його страждання за нас і Воскресіння з мертвих. Господь допомагав їм великими
чудесами, що відбувалися через апостолів ім’ям Господа Ісуса Христа. Спочатку апостоли проповідували євреям, а потім розійшлися різними країнами й землями для проповіді всім народам. Для здійснення
Таїнств і проповіді християнського вчення апостоли через покладання рук висвячували єпископів, пресвітерів (священиків) і дияконів.
Та благодать Святого Духа, що видимим чином з’явилася апостолам
у вигляді вогненних язиків, тепер подається в нашій святій Православній Церкві невидимо – у її святих Таїнствах, через спадкоємцівапостолів – пастирів Церкви – єпископів і священиків.

Питання та завдання
1. Що значить, що Христос «смертю смерть подолав»?
2. Чому з Воскресінням Христовим смерть більше не
має влади над людиною? Як зрозуміти ці слова відносно того, що люди на землі все одно вмирають?
3. Опишіть подію Вознесіння Ісуса Христа.
4. Чому Святий Дух уперше з’явився апостолам у вигляді вогненних язиків?
5. Для чого апостолам була дана здібність розмовляти іншими мовами, яких вони до цього не знали?
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§ 24. Беззаперечні докази
євангельської правди

1. Òóðèíñüêà Ïëàùàíèöÿ
дним з беззаперечних доказів історичності Ісуса Христа, того,
що Він дійсно жив серед людей
і дивним чином Воскрес після
Своєї мученицької смерті, є Туринська Плащаниця – рядно,
в яке, згідно з євангельським оповіданням, було загорнуто Тіло Спасителя
й покладено в печеру для поховання.
З перших століть християнства існувало безліч легенд про нерукотворний
образ Ісуса Христа. Були широко відомі Житіє святої Вероніки – благочестивої єрусалимської жінки, яка подала на
шляху до Голгофи Ісусові свою хустку, якою Він витирав піт і кров. У цю
мить на ній чудесним чином відбився
Його образ; Історія

Î

Туринська Плащаниця,
якою її побачили вперше після фотографування на плівку
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Зображення обличчя Христа,
написане за уявленнями художника (вгорі)
і зроблене на підставі реставрації
Туринської Плащаниці за сучасними
комп’ютерними технологіями (внизу)

про царя Едеси Абгаре V Великого, якому
Ісус послав плат зі Своїм нерукотворним
образом і тим зцілив від прокази. В усіх
подібних легендах завжди говорилося про
образ Спасителя і ніде не згадувалося про
похоронні ритуальні тканини.
Достовірній історії Плащаниці понад
650 років. У 1353 році граф Жоффруа де
Шарні представив на загальний огляд лляне полотнище довжиною 4 метри і шириною 1 метр із малопомітним на ньому
зображенням оголеного тіла в двох проекціях – спереду і зі спини. За твердженням
графа, це полотнище було нічим іншим,
як справжньою похоронною матерією Ісуса Христа – тією самою, у яку загорнув
розіп’ятого Вчителя Йосип Аримафейський і яка, відповідно до Євангелія, була
виявлена в гробниці апостолами Петром
і Іоанном, коли ті прийшли до гробу.
Реліквія була поміщена в спеціально вибудованій церкві в Лиреї –
володіннях де Шарні біля Парижа. А з 1578 року і донині Плащаниця зберігається в спеціальному ковчезі в соборі Джованні Батисту
в італійському містечку Турин.
Як художній здобуток, в 1898 році Плащаниця була виставлена
у Парижі й не викликала особливого інтересу. Перед закриттям виставки археолог і фотограф-аматор Секондо Піа вперше сфотографував образ Туринської Плащаниці і раптово побачив, що зображення на тканині
є негативним, тобто випромінювало якесь світло.
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Несподіване відкриття Піа
спричинило приголомшуюче
враження. Відбиток, зроблений з цього негатива, дозволив роздивитись не лише
в обличчі, але й у фігурі такі
деталі, які до цього було неможливим побачити.
З тих пір учені всього світу вже понад століття намагаються і не можуть розгадати
таємницю загадкового полотнища. На матерії дослідники
не знайшли барвників. Звідси дійшли висновку, що зображення на тканині, подібно зображенню на негативі,
могло з’явитися під впливом
дуже сильного потоку світла, коли звичайна тканина
сама стає мовби негативом.
Але ніхто, навіть в умовах сучасних лабораторій,
не зміг відтворити
нічого подібного
до зображення на
Плащаниці. Деякі

Поклоніння святій Плащаниці
у храмі в Страсну п’ятницю
напередодні
Великодня
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Поховання Христа

вчені стверджують,
що для одержання
такого зображення
необхідний більший потік світла
усередині Плащаниці, ніж під час
ядерного вибуху в
Хіросимі, але при
цьому тканина повинна бути збережена.
Полотнище було ретельно вивчене, переглянута під мікроскопом ледь не кожна ворсинка. Вчені знайшли разючі факти: на тканині зберігся пилок рослин, що виростають тільки в Палестині;
сама тканина виготовлена давно втраченим способом, що застосовувався на початку нашої ери на Близькому Сході; усі рани на
тілі цілком відповідають євангельським описам страждань і смерті
Ісуса Христа і не могли бути ні в якої іншої людини (сліди від
тернового вінця, пробиті списом ребра). Це лише дещо з того, про
що дізналися вчені і весь християнський світ про Плащаницю. Виникла ціла наука – синологія (від грецького «синдон» – Плащаниця).
За свою історію Плащаниця побувала в декількох пожежах, що
залишили на ній свої сліди. Востаннє вона була у вогні в 1997 році.
Тоді з закритого куленепробивного саркофага її дивом удалося витягти одному італійському пожежнику, який після цього став національним героєм.
У 1997 році точну копію Туринської Плащаниці (усього таких
копій у світі лише п’ять) відомий американський учений Джон Джексон передав у Московський центр по вивченню Плащаниці, де трудяться православні фізики, математики, біохіміки, мистецтвознавці
і вчені інших спеціальностей.
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2. Ñõîäæåííÿ Áëàãîäàòíîãî Âîãíþ
осподь наш Ісус Христос постраждав і помер на хресті, був
похований і Воскрес у третій день після Своєї кончини. Свята
Гробниця – печера, у якій знаходилося тіло Спасителя протягом трьох днів, була висічена в невеликій скелі, розташованій
неподалік від Голгофи. У гробниці було два приміщення: те,
що було власне похоронною камерою, з ложем – аркосалієм, і вхідне
приміщення перед ним. У IV столітті за наказом святої рівноапостольної Єлени над місцем Голгофи і святої Гробниці був споруджений
чудовий храм – Базиліка, причому і сама Голгофа, і свята Гробниця
були збережені під його склепіннями.
Безпосередньо над похоронною печерою Спасителя здавна знаходиться
спеціальна каплиця – Кувуклія. Слово
«кувуклія» означає «царська опочивальня». Для позначення гробниці це слово
застосовується в єдиному на землі місці – у храмі Гробу Господнього. Тут Він
Воскрес з мертвих, відкриваючи нам
усім шлях до Воскресіння.
Сучасна Кувуклія являє собою каплицю розміром близько восьми метрів
завдовжки й шести метрів завширшки,
розташовується під склепінням храму
Гробу Господнього. А от храм Гробу Господнього – це величезний архітектурний
комплекс, що включає Голгофу з місцем
Розп’яття, ротонду – архітектурну споруду з величезним куполом, під яким
безпосередньо розташована Кувуклія,
Кафолікон, або соборний храм, що є кафедральним для Патріархів Єрусалим-

Ã
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Предстоятель УПЦ
Блаженнійший митрополит
Володимир за Божественною літургією у Кувуклії
(печері) Гробу Господнього.
Храм Воскресіння.
м. Єрусалим

ських, підземний храм
Знайдення Животворящого Хреста, храм Святої
Рівноапостольної Єлени.
Здавна відомо про диво сходження Благодатного Вогню на Гробі Господньому. Цей Вогонь має
унікальну властивість: він
не обпалює перші хвилини. Цим величезним дивом Господь аж донині
свідчить про Своє Воскресіння. Першим свідком сходження Благодатного Вогню на Гробі Господньому став апостол Петро. Прибігши до Гробу після звістки про
Воскресіння Спасителя, він, крім похоронних завіс, як ми читаємо в
Євангелії, побачив усередині Гробу, в якому був похований Христос,
дивовижне сяйво.
Як раніше, так і тепер, щоб побачити диво сходження Благодатного Вогню, люди збираються до Гробу Господнього ще з Великої
п’ятниці; багато хто залишаються тут відразу ж після Хресного ходу,
який здійснюється в пам’ять подій цього дня. Саме сходження Благодатного Вогню відбувається у Велику суботу вдень. Храм Гробу Господнього заповнений настільки щільно, що люди в суботу вранці стають упритул один до одного навіть у найвіддаленіших куточках храму. Ті ж, хто не потрапив усередину храму, заповнюють площу і всю
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Диво cходження Благодатного Вогню
в Єрусалимі біля Гробу Господнього.
Фото Вадима Онищенка. м. Ізраїль
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найближчу територію. За скромними підрахунками, місткість храму
Гробу Господнього – близько 20 тисяч чоловік, площа біля храму і
найближчі околиці храму вміщають ще близько 50 тисяч чоловік.
У Велику суботу і храм, і площа
перед храмом, і найближчі околиці заповнені людьми, які очікують
сходження Благодатного Вогню.
У 1579 році сталося так, що
у Велику суботу Православного
Патріарха зі священнослужителями навіть не пустили в храм Гробу
Господнього. Вони стояли перед
закритими дверима храму із зовнішньої сторони. Вірменські священнослужителі ввійшли в Кувуклію і розпочали молитовні заклики
до Господа про сходження Вогню. Але їхні молитви не були почуті. Православні священики, що
стояли за закритими дверима храму, також зверталися до Господа
з молитвами. Раптом всі почули
страшний шум, і колона, що знаходиться зліва від закритих дверей храму, тріснула, з неї вийшов
Вогонь і запалив свічки в руках в
Єрусалимського Патріарха. З великою радістю православне священство ввійшло в храм (турки негайно вигнали вірменських священиків з Кувуклії) і всі почали слави-
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Єрусалимський храм Воскресіння в очікуванні дива
сходження Благодатного Вогню

ти Господа. Сліди сходження Вогню дотепер можна бачити на одній
з колон, розташованих зліва від входу.
Відтоді ніхто більше не робив спроб одержувати Благодатний Вогонь в обхід Єрусалимського Православного Патріарха. Представники інших християнських віросповідань обов’язково присутні у храмі
у Велику суботу, але одержують Вогонь тільки з рук Православного
Патріарха.
У наш час сходження Благодатного Вогню відбувається у Велику
суботу в проміжку від 13-ї до 15-ї години за єрусалимським часом.
У всьому величезному архітектурному комплексі храму Гробу Господнього гасяться всі свічки і лампади. Після цього відбувається процедура перевірки Кувуклії на наявність джерел вогню й опечатування
входу в Кувуклію великою восковою печаткою. Свої особисті печатки
ставлять представники мерії Єрусалима, турецької варти, ізраїльської
поліції та ін.
Потім присутні стають свідком чудесного явища. Спочатку зрідка, а потім усе сильніше й сильніше весь повітряний простір храму
пронизують спалахи світла. Вони мають блакитнуватий колір, їхня
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яскравість і розміри хвилеподібно
наростають. Патріарх зупиняється перед самим входом у Кувуклію,
його ретельно перевіряють, знімають святкові ризи, залишають лише
в одному білому підризнику. При
цьому іноді Патріарха обшукують.
Хоча це і не здійснюється щоразу
в обов’язковому порядку, але представники влади можуть скористатися цим правом, що нерідко здійснювалося в минулому.
Для одержання Вогню в Кувуклію входять двоє – Єрусалимський
Патріарх і представник вірменської церкви. Надалі представник
вірменської церкви залишається
в боковому вівтарі ангела і бачить
усі дії Патріарха, контролюючи,
щоб не було ніякого обману. З огляду на майже двотисячорічну
зацікавленість нехристиянських
учасників цього великого дива у
викритті і зриві хоча б одного сходження Благодатного Вогню, версія
про підробку може викликати тільки посмішку в людей, що живуть у
Єрусалимі. Навіть араби-мусульмани, які вважають за необхідне принести Благодатний Вогонь додому,
будь-яке міркування про підробку
вважають безглуздим. У них є легенда, що в рік, коли не зійде Благодатний Вогонь, настане кінець
світу.
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Сходження Благодатного Вогню залишається абсолютно непоясненим з погляду сучасної науки. Благодатний Вогонь абсолютно не пече
і не обпікає, при тому, що поширюється жар. У храмі Гробу Господнього понад десять тисяч вірян протягом двох-трьох хвилин запалюють близько двадцяти тисяч пучків свічок (більшість із прочан запалюють відразу по декілька пучків свічок).
Природно, що прочани з палаючими пучками свічок у цю мить
перебувають в емоційному захваті. Але ні звисаючих деталей одягу (хусток, поясів), ні довгого волосся жінок Вогонь не підпалює!
Вік більшості прочан, як правило, більший за середній, майже добу
вони проводять у храмі, але теплових ударів і непритомностей не
спостерігається. За всю історію сходження Вогню не було жодної
пожежі.
Диво сходження Благодатного Вогню спостерігається тільки напередодні Православного Великодня, за Православним календарем
і тільки милістю Божою за молитвами Православного Патріарха. Цей
Вогонь сходить тільки на свічки Православного Патріарха, що є беззаперечним свідченням безсумнівної істинності і Божественної благодаті Святого Православ’я – на відміну від безлічі інших конфесій,
які лише іменують себе християнськими.

Питання та завдання
1. Що є беззаперечним доказом історичного існування Ісуса Христа? Розкажіть, що ви знаєте про це.
2. Що зображено на Туринській Плащаниці?
3. Розкажіть, що ви знаєте про спеціальну каплицю –
Кувуклію.
4. Як ви вважаєте, що є джерелом сходження Благодатного Вогню?

Òåìà ²V.
Ñâÿò³ Òà¿íñòâà
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

§ 25. Православна культура і людина

1. Öåðêîâí³ Òà¿íñòâà ÿê ñêëàäîâà
õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ

Ò

аїнства Церкви – це особливі священнодії, в яких під обрядами невидимо діє благодать Божа, тобто спасенна дія Святого
Духа.

У Православній Церкві є сім Таїнств:

Таїнство хрещення – яке є духовним народженням.
Таїнство миропомазання – під час якого людина отримує дари
Святого Духа для життя духовного.
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Святе причастя – під час якого християнин під виглядом
хліба і вина вкушає Істинні Тіло і Кров Господа нашого Ісуса
Христа, таким чином єднаючись з Ним.
Покаяння – Таїнство примирення з Богом та відновлення благодаті хрещення.
Священство – Таїнство, у якому обраний від народу через покладання рук єпископа отримує благодать звершувати Таїнства
та богослужіння, а також духовно опікувати народ Божий.
Таїнство шлюбу – в якому надається благословення Господнє
на подружнє життя, народження та виховання дітей.
Таїнство єлеєосвячення (або соборування) – в якому по молитвах Церкви людина отримує зцілення від хвороб духовних
і тілесних.
Участь у церковних Таїнствах – це участь у справжньому благодатному житті Церкви. Кожний православний християнин, незалежно
від віку, статі, національної приналежності, суспільного стану тощо
зобов’язаний брати участь у церковних Таїнствах, підтримуючи тим
самим сакральний зв’язок з Христом, Який встановив ці Таїнства для
повноти благодаті заснованої Ним Церкви та спасіння всіх, хто є її
членами, тобто християн.

2. Òà¿íñòâà õðåùåííÿ
³ ìèðîïîìàçàííÿ
аїнство хрещення є таке священнодійство, в якому віруюча
в Христа людина, через триразове занурення тіла у воду, закликаючи ім’я Пресвятої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа,
омивається від первородного гріха, а також від усіх гріхів,
вчинених нею до хрещення, відроджується благодаттю Духа
Святого в нове духовне життя (духовно народжується) і робиться

Ò
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Хрещення Спасителя
у водах Йордану

членом Церкви, тобто благодатного Царства Христового.
Таїнство хрещення встановив Сам
Господь Ісус Христос
власним прикладом,
охрестившись від
Іоанна. Після Свого Воскресіння Він звелів апо столам: «Йдіть, навчайте всі народи,
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мф. 28, 19).
Хрещення необхідне кожному, хто бажає бути членом Церкви
Христової. «Якщо хто не народиться водою і Духом, не може увійти у
Царство Боже», – сказав Сам Господь (Ін. 3, 5).
Для прийняття хрещення необхідні віра і покаяння. Православна
Церква хрестить немовлят за вірою
їхніх батьків і хрещених батьків.
Для цього і бувають при здійсненні цього Таїнства хрещені батьки,
щоб поручитися перед Церквою за
віру немовляти, якого хрестять у купелі. Коли хрещена дитина підросте,
хрещені батьки зобов’язані навчити
її віри і потурбуватися про те, щоб
вона стала істинним християнином.
Це священний обов’язок хрещених
батьків, і вони тяжко грішать, якщо

Так здійснюється Таїнство святого
хрещення в наші дні
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нехтують цим обов’язком, перетворюючи величезне церковне Таїнство на звичайний обряд кумівства. А на те, що благодатні дарування
даються за вірою інших, чітко говориться в Євангелії, яке розповідає
про зцілення розслабленого (тобто людини, яка не могла рухатися):
«Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому: чадо, відпускаються тобі гріхи твої» (Мк. 2, 5).
Оскільки хрещення є духовним народженням, а народжується
людина лише один раз, то й Таїнство хрещення над людиною здійснюється один раз.
«Один Господь, одна віра,
одне хрещення», – каже святий апостол (Еф. 4, 5).
Миропомазання – це «печать Святого Духа» у Таїнстві
хрещення. Саме через Христа ми отримуємо Святого Духа, який підтверджує наше
хрестильне втаємничення.
Так само, як П’ятдесятниця
завершує святкування Великодня, а зішестя Святого
Таїнство миропомазання
Духа завершує приготування
апостолів до їхньої місії, так само миропомазання, тобто отримання
дару Святого Духа, довершує хрещення. Христос об’явився як Месія,
коли на Нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба при хрещенні
у водах Йордану. Так само й новохрещеного помазують миром, тобто освяченою оливою, насиченою багатьма ароматними речовинами, що символізують різноманітність дарів Святого Духа. Священик
помазує новохрещеному чоло, очі, ніздрі, уста, вуха, груди (серце),
руки та ноги, проказуючи: «Печать дару Святого Духа». Це означає,
що ми стаємо справді «християнами», «помазаними» разом із нашим Господом. Цей новий зв’язок із Богом та Церквою зобов’язує
бути вірним правді: «бо Його помазання вас про все навчає. Воно
і правдиве, і необманне. Так, як воно вас навчило, перебувайте
в ньому».
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3. Òà¿íñòâî ïîêàÿííÿ. Ñïîâ³äü
окаянням є Таїнство, в якому віруючий сповідує, розкриває усно свої гріхи Богу в присутності священика і отримує через нього прощення гріхів від Самого Господа Ісуса
Христа.
Ісус Христос дав святим апостолам, а через них і всім
священикам владу відпускати (прощати) гріхи: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тим відпустяться; на кому залишите, залишаться» (Ін. 20, 22-23).
Ще Іоанн Хреститель, готуючи людей до прийняття Спасителя,
проповідував хрещення та покаяння для відпущення гріхів. «І всі хрестилися в річці Йордан від нього, сповідаючи гріхи свої» (Мк. 1. 4-5).

Ï
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Святі апостоли, отримавши на це владу від Господа, звершували Таїнство покаяння: «Багато хто з тих, що увірували, приходили,
сповідаючи і відкриваючи діла свої». (Діян. 19, 18).
Для отримання прощення гріхів від того, хто сповідується, вимагається: примирення з усіма ближніми, щирий жаль через свої гріхи
і усне сповідання їх, твердий намір виправити своє життя, віра в Господа Ісуса Христа і надія на Його милосердя. В особливих випадках,
коли духовне розбещення заходить надто далеко, а гріховні звички
вкорінюються в характері людини, на того, хто кається, накладається
так звана «єпитимія» (з грецької – «заборона»), або покута, яка вимагає деяких обмежень, спрямованих на подолання цих згубних звичок. У Таїнстві покаяння християнину подається очищення від гріхів
в присутності священика. Покаятися означає змінити спосіб життя,
тобто побачити в собі гріх, зрозуміти його і визнати перед Богом на
сповіді священикові. Сам же священик у цьому Таїнстві є лише свідком щирості покаяння християнина.

Питання та завдання
1. Що означає брати участь у Таїнствах?
2. Яке завдання ставиться перед хрещеними
батьками в Таїнстві хрещення?
3. Охарактеризуйте Таїнство миропомазання.
4. Що таке сповідь? У чому її суть?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 26. Духовно-моральна сутність
Таїнств Церкви Христової

1. Òà¿íñòâî ñâÿòîãî ïðè÷àñòÿ
ричастя є Таїнством, в якому православний християнин
у вигляді звичайного хліба й вина приймає (споживає) Істинне Тіло і Кров Господа Ісуса Христа і через це сакрально, через благодать Святого Духа, з’єднується з Христом
і стає причетником вічного життя. Таїнство святого причастя установив Сам Ісус Христос під час Таємної вечері, напередодні
Своїх страждань і смерті.
Ось як про це розповідає Євангеліє: «Взявши хліб і подякувавши Богу Отцю за всі Його ласки до роду людського», розламав і подав учням, промовивши: «Прийміть,
споживайте: це є Тіло Моє, що за вас
ламається; це чиніть на спомин про
Мене». Також, узявши чашу і подякувавши, подав їм, кажучи: Пийте з неї
всі; це є Кров Моя Нового Завіту, що за
вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Це чиніть на спомин про
Мене». Так Ісус Христос, встановивши
Таїнство причастя, заповідав учням
звершувати його завжди: «Це чиніть
на спомин про Мене».

Ï
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2. Òà¿íñòâî øëþáó
люб, як зазначено, теж є Таїнством Христової Церкви,
в якому за добровільною (перед священиком і Церквою)
згодою нареченого і нареченої жити спільно благословляється їхній шлюбний зв’язок в образі духовного союзу
Христа з Церквою, випрошується і подається благодать
Божа для взаємної допомоги й однодушності, і для благословенного
народження та християнського виховання дітей.
Шлюб установлений Самим Богом ще в раю. Після створення
Адама і Єви Бог благословив і сказав їм: «Плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю і володійте нею» (Бут. 1, 28). А далі сказав:
«Залишить чоловік батька свого і матір і приліпиться до жінки своєї,
і будуть двоє одним тілом» (Бут. 2, 24).
Ісус Христос освятив шлюб Своєю присутністю на весіллі в Канні Галілейській. Союз Ісуса Христа з Церквою ґрунтується на любові Христа до Церкви і на повній відданості Церкви волі Христовій.
Тому чоловік зобов’язаний самовіддано любити дружину, а дружина
зобов’язана добровільно, тобто з любов’ю, коритися чоловікові.
«Чоловіки, – повчає апостол Павло, – любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву і віддав Себе за неї… Бо хто любить свою жінку, любить самого Себе (Еф. 5, 25, 28). Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господу,
бо чоловік є голова жінки, як
і Христос Глава
Церкви, і Він же
Спаситель тіла»
(Еф. 5, 22-23).
Тому подружжя (чоловік

Ø
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і жінка) зобов’язані на все життя берегти взаємну любов і повагу,
взаємну відданість і вірність. Добре християнське шлюбне життя є
джерелом особистого і суспільного блага. Християнська сім’я є основою Церкви Христової.

3. Òà¿íñòâî ºëåºîñâÿ÷åííÿ
е є Таїнство, в якому, при помазанні хворого освяченим єлеєм
(оливою), на хворого в особливих священницьких молитвах
закликається благодать Божа для зцілення його від тілесних
і душевних недуг. Таїнство єлеєосвячення ще називається
соборуванням, бо для здійснення його збираються кілька
священиків, хоча в разі потреби може звершувати його і один священик.
Особливо детально говорить про це спасенне Таїнство апостол
Яків: «Чи хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів Церкви,
і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім’я Господнє.
І молитва віри зцілить недужого, і підведе його Господь; і якщо він
гріхи вчинив, простяться йому» (Як. 5, 14-15).

4. Òà¿íñòâî ñâÿùåíñòâà
ри здійсненні цього Таїнства людина – яка не має для цього канонічних заборон, бо не кожна людина може бути священиком – через покладання на неї рук архієрея (єпископа)
і читання особливих молитов отримує благодать Святого
Духа для служіння Церкві Христовій у священницькому або
дияконському сані.
Існують три ступені священства: диякон, пресвітер (священик)
і єпископ (архієрей).
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Той, хто посвячується на диякона, отримує благодать служити при
здійсненні інших Таїнств. Той, хто посвячується на священика (пресвітера), отримує благодать здійснювати самі Таїнства. Той, хто посвячується на єпископа (архієрея), отримує благодать не тільки здійснювати церковні Таїнства, але й посвячувати інших для здійснення
цих Таїнств. Таїнство священства теж є не людською вигадкою, а Божественним установленням.
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).
Апостоли, здійснюючи це Таїнство з натхнення Духа Святого,
через покладання рук висвячували на дияконів, пресвітерів і єпископів.
Про обрання і рукопокладання самими апостолами перших дияконів говориться у Книзі Діянь: «Їх поставили перед апостолів, і ці,
помолившись, поклали на них руки» (Діян. 6, 6).
Покладання рук архієрея
на священика
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5. ×åðíåöòâî
ернецтво, на відміну від священства, не є Таїнством Христової Церкви. Його можна охарактеризувати як особливий сакральний спосіб життя людей у Богові. Чернецтво – це добровільне зречення від притаманного людям життя – з його
повсякденними турботами, розвагами, традиціями, родинним устроєм – і цілковите присвячення його служінню Богові і людям.
Ченці не мають власних сімей, вони дають обітницю безшлюбного
життя, вони не мають власного майна, коштовностей, навіть мирського імені – нічого, що могло б бентежити їх серце і душу. Першими,
хто дав приклад такого самозреченого життя, були святі апостоли, які
залишили марноти цього світу і цілковито присвятили життя служінню Христові та проповіді Його спасенного вчення.
Услід за апостолами, вже на самому початку християнства,
з’явилися перші ченці-самітники, які залишали гомінливі міста й оселялися у важкодоступних горах, спекотних пустелях, лісах, де жили
винятково молитвою і працею власних рук. Поступово люди дізнавалися про їх високе подвижницьке життя, і ті з них, хто виявляв бажання наслідувати їх приклад, оселялися поблизу, створюючи таким
чином перші чернечі гуртожитки – монастирі.
Серед найбільш відомих ченців раннього періоду християнства
можна назвати преподобних Антонія і Онуфрія Великих, Марію Єгипетську, а першими ченцями, які дали відчутний поштовх для розквіту чернечого життя на Русі, були святі Антоній і Феодосій КиєвоПечерські, поруч з якими оселилися десятки майбутніх подвижників,
чиї нетлінні мощі нині спочивають у Києво-Печерській лаврі.
Шлях чернецтва людина обирає свідомо, без будь-якого примусу.
Якщо немає якихось суто життєвих перепон – малолітніх дітей, які
потребують виховання і турботи, літніх батьків, нужденних в опікуванні, або інших обставин – людина приходить у монастир, де стає
ченцем або черницею не відразу, а пройшовши певний термін послуху: виконує покладені на неї обов’язки, старанно молиться, намагається дотримуватися суворого аскетичного життя. Лише після цього лю-
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дину висвячують – «постригають» – у чернецтво, здійснюючи особливий церковний обряд. Живуть ці люди на особливих територіях –
у чоловічих або жіночих монастирях, які мають власні храми, братські корпуси для спільного мешкання, господарчі приміщення. Основу чернечого життя складає молитва і праця на підставі послуху
керівникові монастиря – ігумену або ігумені. Людина неслухняна,
гордовита, пихата, яка звикла керуватися лише власними почуттями,
хотіннями й звичками, не може бути справжнім ченцем.
Найвищий ступінь святості чернечого життя називається преподобництвом, а святі ченці – преподобними.
Свято-Троїцький Мотронинський монастир
у центрі Холодного Яру і настоятелька обителі
ігуменя Мотрона

Питання та завдання
1. Хто встановив Таїнство cвятого причастя?
Що споживають віряни зі святої чаші?
2. Коли Ісус Христос освятив шлюб?
3. Поясніть термін «соборування».
4. Чому не кожний чоловік може бути висвячений на
священика? Чому священиком не може бути жінка?
5. Що вимагає від людини чернече життя?
Чому воно не може бути примусовим?

8-é êëàñ
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Òåìà V.
Ñâÿò³ òà ¿õ ðîëü
ó æèòò³
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè,
äåðæàâè, êóëüòóðè
§ 27. Віра і людина. Святі мученики
за віру Христову
фіційне зарахування до святих, або церковний уставний чин
канонізації – це явище з’явилося значно пізніше. У перші віки
свого розвитку християнська Церква не мала особливих уставних укладень стосовно канонізації святих. Мученик, який
постраждав за Христа – був підданий тортурам, закатований,
страчений, зазвичай відразу після своєї смерті ставав об’єктом молитовного шанування віруючих: йому молилися, до нього зверталися з
проханнями, на його гробниці звершували літургію. У Православній
Церкві дотепер зберігається правило здійснення літургії на антимінсі – спеціальному платі, в якому обов’язково повинна бути частка мощей святого мученика. Антимінс знаходиться в кожному православ-
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ному храмі на святому Престолі
й покладається туди під час
урочистого освячення храму
архієреєм. Це уставне правило
підкреслює нерозривний сакральний зв’язок Церкви сьогоднішньої і Церкви Небесної,
що складається з прославлених
Богом святих. Це також вказує на мучеників як на основу
і фундамент земної Церкви.
«Кров мучеників є насінням християнства», – говорив
Тертулліан. Проте Церква не
завжди мала можливість урочисто канонізувати святих
і мучеників – їхнє шанування
досить часто було таємним.
Грецька Церква, наприклад, що
знаходилася тривалий час під
владою Османської імперії, не
могла відкрито проголосити
святими своїх новомучеників,
які постраждали за християнську віру від турків, проте шанування їх, хоча б і таємне, було
загальним серед православних.
Так само Російська Церква, що знаходилася під владою
більшовиків, не могла відкрито
прославити тисячі новомучеників, які загинули після 1917
року, особливо наприкінці 30-х
років минулого століття, від рук
більшовиків у безпрецедентне

Антимінс – спеціально освячений
плат із зашитою в ньому частинкою
нетлінних мощей мученика, що від
часу освячення храму і назавжди знаходиться на святому Престолі,
де здійснюється літургія
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Відкриття святих мощей
і прославлення в сонмі святих
праведників преподобного
Авакума, сповідника православної віри, який постраждав
у радянські часи гонінь
на Церкву Христову.
2005 рік
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за своїми масштабами і найбільш кровопролитне гоніння на Церкву. Однак
народ і окремі священики таємно прославляли їх, не чекаючи формальної
канонізації.
Шанування того чи іншого святого
не є наслідком акту канонізації. Швидше навпаки, канонізація відбувається
внаслідок усенародного шанування
святого. Є святі, шанування яких є загальним, як, наприклад, Святитель та
Чудотворець Миколай, архієпископ
Мір Лікійських, який жив у IV столітті. Його прославляють християни як
Східної, так і Західної Церкви; навіть
іновірці, нехристияни звертаються з
молитовними проханнями до Святителя Миколая й одержують від нього
допомогу. Це всесвітнє шанування
Святителя Миколая засноване на досвіді Церкви: Святитель Миколай став
«особистим другом» багатьох християн, яким він допоміг, яких врятував
від, здавалося б, неминучої загибелі.
Не лише люди прославляють святих, але й Сам Бог дає іноді видимі
підтвердження святості тієї чи іншої
людини. Наприклад, тіла багатьох
святих протягом сторіч узагалі не піддаються тлінню. Мощі (нетлінне тіло)
Святителя Миколая, що знаходяться
в невеликому італійському містечку
Бари, розточують цілюще і запашне
миро. Мощі святих мучеників Антонія, Іоанна і Євстафія, що знаходять-
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ся у Вільнюському Свято-Духовому монастирі, за 650 років з моменту загибелі мучеників (вони постраждали в 1346 році) не зазнали ні
найменшого тління, хоча багато років пролежали під землею (можливість муміфікації виключена навіть теоретично, тому що тіла трьох
юнаків були зариті в землю їх катами). А всесвітньо відома КиєвоПечерська лавра дала християнському світові небачену кількість
угодників Божих, чиї тіла аж донині перебувають у нетлінні, від них
відбуваються зцілення та інші дива, засвідчені багатьма людьми.
Неправославній людині буває важко зрозуміти, навіщо потрібно
молитися святим, коли є Христос. Однак святі – це не посередники
між нами та Христом; швидше, вони наші небесні друзі, здатні почути
нас і допомогти своєю молитвою. Той, хто не має друзів на небесах,
не може правильно сприйняти це побожне шанування, яким оточені
святі в Православній Церкві. Позбавляючи своїх віруючих можливості безпосереднього і живого спілкування зі святими, протестанти
й сектанти є відірваними від золотого ланцюга святості. Християнська громада, відірвана від цього ланцюга, не може бути повноцінною
Церквою, тому що Церква Небесна, торжествуюча, і Церква земна,
мандрівна, зв’язані нерозривно. Відірвавшись від неба – від Божої
Матері та святих, – Церква перетворюється в земну організацію
і припиняє бути містичним, сакральним Тілом Христа, що поєднує
живих і покійних, грішників і святих.

Питання та завдання
1. Що лежить в основі канонізації угодників Божих?
2. Чому Православна Церква шанує святих угодників
і вклоняється їм, а в інших християнських конфесіях цього не спостерігається?
3. У чому полягає головна відмінність нетління святих мощей від бальзамованих мумій?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 28. Старозавітні святі

1. Ñâÿòèé ïðîðîê ²ëëÿ
вятий пророк Ілля є одним з найбільш шанованих старозавітних святих. Він жив приблизно в 900-х роках до Різдва Христового. Народився в місті Фесфії Галаадській. У той час царем
ізраїльським був Ахав, який одружився з ідолопоклонницею
Єзавель. Ілля був пророком, він переконував народ повірити
у Єдиного Живого Бога. Бог часто йому являвся і показував, що має
відбутися. Ілля багато молився та просив людей покаятись і повірити в Єдиного Бога, але вони не послухались Іллі. Тоді Бог покарав
їх. Протягом багатьох місяців не було ні дощу, ні роси вранішньої
на траві, палюче сонце знищило всю рослинність, хліб
на полях зів’яв, дерева не вродили ніякого плоду. Висох
і струмок, де жив Ілля. Бог
звелів йому йти до міста Сарепти, де жила бідна вдова.
Народ, який там мешкав, не
знав Бога і поклонявся ідолам.
Ілля знайшов вдову і поселився в неї. Він розповів

Ñ

Пророк Ілля.
Ікона кінця ХІV –
початку XV століття
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Вогняна колісниця
пророка Іллі.
Розпис.
Друга половина XVІ століття

їй про Бога, тому що вона
поклонялась ідолам. Велике горе спіткало вдову: захворів її син і помер. Вона
була у відчаї й думала, що
Бог покарав її. Жінка звернулася до Іллі з гіркими докорами. Ілля сказав: «Дай
мені свого сина». Жінка
принесла мертвого хлопця. Ілля заніс його до своєї
кімнати і почав молитися
до Бога, кажучи: «Господи,
Боже мій! Невже ти зробив
зло вдові, де я живу, невже ти умертвив її сина?»
Після того Ілля нахилився
над підлітком три рази, закликаючи Бога: «Господи, Боже мій! Поверни душу підлітка назад!».
І хлопчик ожив. Ілля приніс хлопчика і віддав його матері, сказавши
такі слова: «Поглянь, син твій живий». Відтоді вдова почала вірити
в Єдиного Бога.
Ілля довгий час жив у бідної вдови, а Ахав і Єзавель шукали його
повсюди, щоб знищити. Ілля сумував, що голодує народ, він почав
благати Бога послати дощ, аби зросити поля й луки. Ілля почав молитись і знав, що Бог почує його молитву і пошле на землю дощ. Пішов
дощ, який наповнив висохлі ставки, освіжив зів’ялу траву і напоїв
спечені сонцем ниви.
Після Ахава царював його син Ахазія. Він теж був нечестивим,
поклонявся і служив ідолам. З ним сталося нещастя. Він упав з вікна
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Пророк Ілля в пустелі.
Ікона ХІІІ століття

горішньої кімнати і дуже забився. Хотів знати, чи помре,
чи видужає. Послав своїх
слуг запитати в ідола. Слуги
зустріли Іллю, він їм сказав,
що Бог гнівається за те, що
цар звертається до ідолів,
і що за це він помре, не підводячись з ліжка. Вони розповіли цареві, той розгнівався на пророка Іллю і наказав
п’ятдесятьом солдатам привести його. Воїни знайшли Іллю на горі, але Господь спалив їх вогнем. Цар послав ще п’ятдесят воїнів. З ними сталося те саме. Цар
послав третього начальника з п’ятдесятьма воїнами, який вже знав,
що сталося з попередніми. Прийшов до гори, на якій був Ілля, і, впавши на коліна, почав благати помилувати його і воїнів, щоб їм не загинути подібно до інших.
Ангел Господній з’явився і сказав Іллі: «Іди з ним, не бійся його».
Ілля прийшов до царя і сказав йому: «За те, що ти прославляв поганського божка, ти не видужаєш, Бог тебе не зцілить, і ти помреш, не
підводячись уже з ліжка свого». Так і сталося.
Ілля хотів померти, але Бог вирішив, що Ілля ніколи не помре,
а живим потрапить на небо. Єлисей дуже хотів побачити, як Ілля буде
підніматись на небо. Заради цього він ходив слідом за Іллею, жодної
хвилини не полишаючи його на самоті. Вони ходили разом, переходячи від одного міста до іншого, і проповідували Єдиного Бога. Так
вони дійшли до річки Йордан. Ілля зняв плащ, скрутив його і вдарив ним по воді. Вода розійшлася обабіч, і вони перейшли обидва
по сухому.
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Перейшовши на інший бік, Ілля сказав Єлисею: «Проси, що для
тебе маю зробити перед тим як вознестися на небо». Той попросив,
аби і він став таким великим пророком, як Ілля. Ілля сказав: «Ти просиш нелегкого. Якщо ти побачиш, як я буду взятий від тебе, то матимеш те, що просиш, а коли не побачиш, то ні».
Вони йшли далі, розмовляючи, раптом з’явилася колісниця вогняна і коні вогненні, тобто ангели, «котрі сяють, немов вогонь», і Ілля
піднявся на небо. Єлисей бачив усе це і вигукнув: «Батьку мій, батьку
мій». Коли Ілля піднімався на небо, то скинув йому свій плащ. Єлисей підняв плащ, вдарив ним по воді, вода розійшлася, і він перейшов
Йордан по сухому. На іншому березі стояли друзі Іллі й бачили це
Боже чудо. Вони підійшли до Єлисея і сказали: «Дух Іллі спочив на
Єлисеєві». Вони поклонилися йому, як пророкові (2 Цар. 2; 1–15).
Православна Церква відзначає день Святого пророка Іллі 2 серпня. Зазвичай Церква відправляє святі молебні пророку Іллі під час засухи, і є багато прикладів, коли саме після молитви Господь посилав
на землю рясні дощі.

2. Ñâÿòèé ïðîðîê
³ ïñàëìîï³â÷èé Äàâèä
астух Давид (1 Самуїлова, 16-31; 2 Самуїлова, 1-24) походив з іудейського міста Вифлеєм. За однією з версій, Давид
потрапив до двору ізраїльсько-іудейського царя Саула та отримав визнання і славу в народі після його чудової перемоги над богатирем Голіафом. Коли дві армії – філістимлян та
євреїв – стали одна навпроти одної, то жодна з них не наважувалася
розпочати битву. Тоді зі стану філістимлян виступив уперед богатир –
справжній велетень – Голіаф у мідному шоломі, весь одягнений у
броню і запропонував єдиноборство з ізраїльським воїном. Протягом
сорока днів Голіаф виставляв себе, а ізраїльське військо не мало кого

Ï
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Пророк Давид.
Ікона другої половини
XV століття

виставити. Сорок днів євреї
терпіли знущання й насмішки з боку філістимлян. І лише
Давид, котрий прийшов у стан
Саула, щоб принести своїм
братам їсти, згодився стати
проти Голіафа. Вийшовши на
бій лише з пращею, Давид переміг богатиря, вразивши його
каменем прямо в лоб.
Так колишній пастух стає
царським зброєносцем, героєм-воїном, переможцем лева і ведмедя, придворним музикантом
і чудовим поетом. Давида швидко полюбив народ. Згодом він домагається руки царівни Мелхоси, доньки Саула. Проте успіхи Давида
викликали лише чорну заздрість Саула, і він замислює вбивство Давида. Розпочинаються переслідування, які закінчуються втечею Давида.
Він змушений переховуватися в лісах та пустелі. Згодом переходить
на службу до царя міста Гат. А після смерті
Саула стає царем Іудеї. Коли ж був убитий
власною сторожею син Саула, цар ізраїльський, Давид стає царем і над іудеями, і над
ізраїльтянами.
Подальший шлях Давида – це його численні військові перемоги, ще численніші
любовні пригоди та сімейні трагедії.

Розкопки в долині Кедрон: стародавнє
місто царя і пророка Давида
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Гігантська мармурова скульптура
Давида (4,34 метра заввишки), роботу
над якою Мікеланджело розпочав у 1501-му,
а закінчив у 1504 році. Він зобразив Давида,
який стоїть з перекинутою через плече
пращею, стискаючи в лівій руці камінь.
Давид став символом вільної республіки,
готової перемогти будь-якого ворога

Давид правив у Ізраїльсько-іудейській державі з 1012 до 972 року
до нашої ери. З його правлінням пов’язується і розбудова столиці Єрусалима, ряд гучних військових і політичних перемог над сусідніми
державами. Саме за часів його правління держава досягла найвищого
злету своєї могутності. Богословська традиція пов’язує з особою Давида ідею богообраності царської влади в іудеїв, а сам Давид виведений прообразом Месії.
У літературі та мистецтві образ Давида достатньо розроблений.
Найпопулярнішим у письменників, художників, скульпторів є мотив битви Давида з Голіафом. Варто згадати драму О. Пауля «Давид
і Голіаф», статуї Донателло та Мікеланджело. Історія кохання Давида та Вірсавії знайшла художнє відображення у творах А. Мейснера,
Л. Фейхтвангера, М. Бехтера, у полотнах митців пензля П. Рубенса,
Н. Пуссена, Рембрандта. До образу Давида звертався Т. Шевченко
в поемі «Царі», також згадується в поемі «Кавказ» та в поезії «Саул».

3. Ñâÿò³ ìó÷åíèêè Ìàêàâå¿
они постраждали незадовго до Різдва Христового – у 166 році в Антіохії. Сирійський цар Антіох Четвертий Єпіфан (175–
164 роки до Різдва Христового), під владою якого тоді перебувала Юдея, захотів навернути юдеїв на еллінство, а Єрусалим перетворити на грецький поліс. З 168 року до Різдва
Христового Антіох наказав припинити богослужіння у храмі. Юдеям
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було заборонено читати Святе
Письмо, дотримуватися суботнього спокою. Непокірних карали на смерть. Потім нечестивий
цар осквернив сам Єрусалимський храм, наказавши спорудити на його подвір’ї жертовник
Зевсові. Юдейською реакцією
на це було утворення нової течії
старозавітної Церкви, послідовники якої називалися хасидами,
тобто побожними.
Особливу витривалість під
час катувань за вірність законові Мойсея виявила родина
Макавеїв. Святі брати змагалися між собою в бажанні померти за вірність законові, боячись
лише одного, щоб кат не припинив знущань, щоб хтось із них
не залишився без мученицького вінця. Свята Соломонія терпіла у своєму материнському серці надприродні страждання. Але вона
жалкувала не про страждання синів, а мучилася сумнівами, що хтось із них відмовиться
від страждань. Вона не стільки хвилювалася
про тих, які вже відійшли, скільки бажала,
щоб приєдналися до них ті, які залишились.
Бо Соломонія вважала небезпечною для
своїх синів не мученицьку смерть, а її відм. Єрусалим. Вежа царя Давида (на знімку зліва
внизу), яку прикрашає скульптура юного пророка – ще хлопця, який не злякався прийняти
виклик велетня Голіафа і відсікти йому голову
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строчення. Ніщо її не позбавляло твердості: ні приготовані дерев’яні
диби, ні гострота залізних кігтів, ні страшні мечі, ні киплячі казани,
ні палаючий вогонь, ні безжалісний кат, ні військова сторожа, ні очікування страждань… Після мученицької смерті своїх синів, гаряче
молячись, упокоїлась і свята Соломонія. Їхній дев’яностолітній наставник книжник Єлеазар помер раніше за них у Єрусалимі, відмовившись не тільки принести жертву ідолам, але навіть удати, ніби він
скуштував м’яса, забороненого Законом Мойсея.
Мощі святих братів Макавеїв знаходяться нині в Римі. У народному уявленні свято Макавеїв асоціюється з маком, тому в багатьох
храмах у цей день освячується мак, хоча ця асоціація, як ми бачимо,
є доволі умовною.

4. Ñâÿòèé ïðîðîê, Ïðåäòå÷à
é Õðåñòèòåëü Ãîñïîäí³é ²îàíí
ін вшановується як останній старозавітний пророк, але Іоанна Предтечу з повним правом можна вважати й першим
мучеником, який прийняв смерть за проповідь Христа.
Народження Іоанна Хрестителя було чудесним. Його благочестиві батьки були вже в похилому віці. Все життя Єлизавета і чоловік її, священик Захарій, провели у молитвах до Господа
про дарування їм чада. Але Бог випробовував їх віру, щоб змогли вони
прийняти дорогоцінний дар – того, хто покладе руку свою на Сина
Божого і вкаже народу ізраїльському на Спасителя. Про його зачаття
сповіщає в храмі праведному Захарію архангел Гавриїл. Він говорив
батькові, що син його ще від чрева матері сповниться Святим Духом
і буде радістю й утіхою не тільки для батьків, але й для багатьох, і, що
найважливіше, – він буде Великий перед Господом.
При народженні святого Іоанна батько його, священик Захарія, так
пророкував: «Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш
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Іоанн Предтеча

ходити перед Господом,
щоб дорогу Йому приготувати, щоб народу
Його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх
гріхів» (Лк. 1, 76-77).
Відразу після народження Ісуса цар Ірод,
побоюючись за свій престол, послав у Вифлеєм
воїнів, щоб вони убили
всіх немовлят до дворічного віку. Тоді Єлисавета, мати Предтечі, була
вимушена бігти з немовлям у пустелю, де Іоанн
і залишався до тридцятирічного віку. Пустеля
стала для нього училищем благочестя. Проводячи суворе подвижницьке життя, він готувався до високого свого служіння.
Настав час і почув Іоанн Слово Боже. І виступив він перед ізраїльським народом як учитель з такими святими ревнощами, які може показати тільки людина, яка піднеслася над усіма людськими слабкостями і пристрастями. Його слова були настільки вражаючі, що приголомшували численних слухачів до глибини душі й усі готові були
прийняти його за обіцяного Месію. Але не про свою славу піклувався
він. Святий Іоанн Хреститель готував ізраїльський народ до зустрічі
зі Спасителем.
Покаяння й віра в очікуваного Месію були головним предметом
його проповіді, а хрещення водою служило знаком віри й покаяння.
І до нього приходили жителі Єрусалима, всієї Іудеї і Йорданської
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країни, хрестилися від нього в Йордані, сповідаючи свої гріхи. Але
наступає радісний історичний момент – приходить із Назарета до
Іоанна Сам Господь Ісус Христос. «Це мені потрібне хрещення від
Тебе», – говорить Предтеча Спасителю. І, підкоряючись словам Владики, святий Іоанн допускає Його і своєю правицею торкається голови Господньої.
Після цього він, як і раніше, продовжує свою проповідь із закликом покаяння і виправлення життя, викриваючи людські вади і беззаконня. Передвісник сміливо спрямовує своє слово проти гордих
фарисеїв, називаючи їх породженнями єхидними. Вуста праведника
не стулялися до самої мученицької кончини – пророк був усічений
мечем. Тіло його поховали, а голову закопали на Елеонській горі. Пізніше її ще три рази знаходили і переховували. Тому Церква присвятила пророку декілька днів у році, а саме: 7 липня святкується Різдво
Святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; 11 вересня – Усікновення Чесної Голови Пророка, Предтечі та Хрестителя
Господнього Іоанна; 9 березня – перше і друге Обретіння, а 7 червня –
третє Обретіння Голови Іоанна Хрестителя.

Питання та завдання
1. Чому Церква звертається до святого пророка Іллі
під час засухи?
2. Що пов’язує богословська традиція з особою
Давида? Що він залишив після себе?
3. Який духовний подвиг було здійснено святою
Соломонією?
4. У чому полягала найголовніша місія Іоанна
Хрестителя? Чому його називають Предтечею?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 29. Святі перших часів християнства

1. Ñâÿòèé ïåðâîâåðõîâíèé
àïîñòîë Ïåòðî
вятий апостол Петро – старший брат апостола Андрія Первозваного – до своєї апостольської діяльності був рибалкою, мав
дружину і двох дітей і називався Симоном. Він був простою,
незаможною і неграмотною людиною, але разом з тим надзвичайно богобоязною. Тому коли Андрій привів свого брата
до Господа, той сказав: «Ти – Симон, син Іонин; ти наречешся Кіфа,
що означає «камінь» (Петро)» (Ін. 1, 42), але не відразу покликав його
на апостольське служіння, а тоді, коли він зміцнився у вірі та рішучості. Невдовзі Господь Сам відвідав дім Петра і дотиком руки зцілив
його тещу від тяжкої хвороби.
Із трьох обраних Своїх учнів Ісус удостоїв святого Петра бути
свідком Своєї Божественної слави на горі Фавор (Мф. 17, 1-9),
Своєї Божественної сили при воскресінні доньки Іаіра (Лк. 8, 4156), Своєї кривавої молитви в Гефсиманському саду (Мф. 26, 37-41).
Апостол Петро був настільки палко відданий Господу Ісусу Христу
у своєму служінні, що Господь частіше за інших учнів давав йому
зрозуміти власні недоліки й слабкості, навчаючи тим самим інших учнів, повторюючи їм: «Без Мене не можете робити нічого»
(Ін. 15, 5).
Святий апостол Петро був і тим єдиним учнем, хто на запитання
Господа, за кого вони шанують Його, відразу відповів: «Ти – Христос, Син Бога Живого» (Мф. 16, 16). Апостол Петро був єдиним
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з тих, хто не злякався стати
поруч зі своїм Вчителем,
коли за Ним прийшли озброєні іудеї, щоб віддати в
руки катів. Разом з тим він
був і тим єдиним учнем,
хто тричі зрікся Христа.
Однак Господь, прийнявши слізне покаяння Петра,
дав йому право першим серед дванадцяти апостолів
бачити Себе Воскреслого
з мертвих. Трикратне своє
зречення святий Петро остаточно стер трикратним
сповідуванням любові до
Спасителя. Господь Ісус
Христос повністю поновив його в апостольському
служінні, доручивши йому
пасти Своїх словесних
овець.
Після Зішестя Святого
Духа на апостолів любов
апостола Петра до Господа
зміцнилась настільки, що
не забарилася проявитися
в його ревному сповідниц-

Апостол Петро.
Ікона іконостаса
Троїцького собору
Свято-Троїце-Сергієвої
лаври. 1425–1427 роки
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Святий апостол
Петро зцілює
кульгавого
(Діян. 3, 1-8)

тві християнської
віри, в нелічених
чудесах, здійснених ним в ім’я
Христове, в його
радості витримати
будь-які гоніння,
пере слідування,
скорботи заради
служіння Христу, в готовності прийняти смерть заради Нього. Апостол Петро, якого переслідували іудейські закони, без остраху, незважаючи на погрози, з великим натхненням проповідував учення Христа перед лицем тих, хто розіп’яв Його і забороняв цю проповідь. Сила
слова апостола Петра була настільки могутньою, що навіть нетривала проповідь його навертала до Христа тисячі людей (Діян. 5, 5-10).
За його полум’яним словом мертві воскресали, кульгаві починали
ходити, немічні зцілялися, а хворі отримували благодатну допомогу
навіть від дотику до його тіні (Діян. 5, 15).
Святий апостол Петро був апостолом переважно серед іудеїв,
хоча під час своїх апостольських мандрувань він приводив до Христа
і язичників, за що був нещадно гнаний і тричі ув’язнений. Під час
свого третього перебування у в’язниці він був чудесним чином звільнений ангелом, який відчинив перед ним тюремні двері, зняв кайдани
і провів повз вартових, які спали й нічого не бачили.
У своїх апостольських мандруваннях (церковні історики налічують
їх шість), які апостол Петро здійснив із Єрусалима, він благовістував
у Британії та Греції, Трої й Вавилоні, Римі та Сирії, багатьох землях
Близького Сходу. У Кесарії Палестинській, наприклад, святий Петро
першим серед учнів Христових відкрив двері віри язичникам, охре-
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Видіння
апостола Петра
(Діян. 10, 9-20)

стивши римського
сотника Корнилія
та його близьких
(Діян. 10). У Римі,
останньому місці свого служіння, апостол Петро своїм ревним
служінням збільшував чисельність
християн, уражав ворогів і викривав шахраїв. За багатьма свідченнями, перебуваючи в Римі, святий апостол викрив Симона Волхва,
який видавав себе за Христа, і навернув до християнства двох наложниць імператора Нерона.
Там же, у Римі, апостол Петро був заздалегідь сповіщений Самим Господом про свою кончину. За наказом імператора Нерона,
який жадав помститися апостолові за загибель свого друга Симона
Волхва і навернення до Христа своїх двох найулюбленіших коханок,
святий Петро в 67 році за Різдвом Христовим був розіп’ятий римськими воїнами. Перед мученицькою стратою, вважаючи себе недостойним прийняти таку ж саму смерть, як і його Вчитель-Христос,
апостол Петро попросив катів розіп’яти його головою вниз, бажаючи в такий спосіб навіть під час смерті схилити свою голову перед
Господом.
Відомі два соборних послання святого апостола Петра, які відносяться відповідно до 63 і 67 років. У них апостол умовляє новонавернених християн не лякатися наклепів, погроз і переслідувань, закликаючи ні в чому не поступатися язичникам від чистоти християнського життя, викриває лжепророків і лжевчителів, які спростовували
Божественну Сутність Христа.
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2. Ñâÿòèé ïåðâîâåðõîâíèé
àïîñòîë Ïàâëî
постол Павло походив з іудейського коліна Веніамінова і до
свого апостольського покликання називався Савлом. Він народився в заможній родині, мав права римського громадянства, отримав гідне виховання, освіту і належав до секти фарисеїв. Для продовження освіти батьки відрядили свого сина
в Єрусалим до відомого вчителя Гамаліїла, який був членом синедріону – вищого законодавчого органу тогочасної Іудеї. Незважаючи на
віротерпимість свого вчителя, який згодом прийняв хрещення, Савл
був завзятим іудеєм, який розпалював у собі ненависть до християн.
Зокрема він ухвалив страту християнського первомученика – архідиякона Стефана, який, за деякими свідченнями, доводився йому родичем; він спонукав людей гудити Христа і навіть випросив у синедріону дозволу переслідувати християн всюди, де б вони не з’являлися,
і приводити в Єрусалим зв’язаними.
Одного разу (це трапилось у 34 році), подорожуючи до Дамаска,
куди Савл прямував з дорученням віддати на катування і глум християн, що там переховувались від нещадних гонінь, Божественне сяйво, яке було незрівнянно
яскравішим за сонце, раптом осяяло його. Всі воїни, що супроводжували
Савла, в жаху попадали на
землю, і він почув голос:
«Савле! Савле! Навіщо ти
гониш Мене? Важко тобі
йти проти рожна».

À

Навернення Савла
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Нажаханий Савл запитав: «Хто ти?» На що невідомий голос відповів:
«Я Ісус, Якого ти гудиш.
Піднімись і стань на ноги
твої, бо Я для того і з’явився
тобі, щоб ти бачив, що Я
відкрию тобі, позбавляючи
тебе від народу іудейського і від язичників, до яких
Я тепер посилаю тебе відкрити очі їм, і щоб вони
навернулися від темряви
до світла і від влади сатани до Бога і вірою в Мене
отримали прощення гріхів
і жереб з освяченими» (Діян.
26, 13-18).
Савл осліпнув від цього дивовижного сяйва і не
міг бачити доти, доки остаточно не прозріли його
духовні очі.
У Дамаску він три доби
перебував у пості й молитві, не вкушаючи їжі.
У той час у Дамаску жив
один із 70 учнів Христових

Апостол Павло.
Ікона іконостаса
Троїцького собору СвятоТроїце-Сергієвої
лаври. 1425–1427 роки
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Апостол Павло.
Андрій Рубльов. Перша половина
XV століття.
Третьяковська галерея

апостол Ананія, якому Господь
у видінні відкрив те, що трапилось із Савлом. Господь велів йти
до сліпця, покласти на нього руки
і зцілити його від сліпоти. Апостол Ананія виконав це веління –
і сліпий Савл прозрів. Прийнявши
святе хрещення, він отримав ім’я
Павло і перетворився, за словом
Іоанна Златоуста, з вовка – на ягня,
з терну – на виноград, з плевел –
на пшеницю, з ворога – на друга,
з богохульника – на богослова.
Святий апостол Павло почав палко
проповідувати в синагогах Дамаска про те, що Христос є воістину Син Божий. Відтоді іудеї зненавиділи Павла і вирішили вбити його за зраду, однак християни всюди
рятували його від ув’язнення і смерті.
Просвіщаючи народи вченням Христовим, апостол Павло здійснив тривалі подорожі. Крім багаторазового перебування в Палестині,
він був з проповіддю про Христа у Фінікії, Македонії, Італії, Сицилії,
Греції та багатьох інших землях. Міць його проповіді була настільки
великою, що іудеї нічого не могли протиставити їй, а язичники самі
благали його проповідувати Слово Боже і величезними натовпами збиралися, щоб слухати.
Сила слова апостола Павла супроводжувалася великими дивами: це
слово зцілювало хворих і немічних, воно уражувало сліпотою чаклуна, воскрешало мертвих. Навіть речі святого апостола мали чудодійну
силу: від дотику до них відбувалися чудесні зцілення, а злі духи зали-
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Проповідь
апостола Павла
в Афінах.
(Діян. 17, 16-28)

шали тих, в кому
вони до цього часу перебували.
За свої благодіяння й полум’яну проповідь Христового вчення
Господь відкрив
Своєму учневі
красу тих райських місць, які приготовані для вірних християн (2 Кор. 12, 2-4).
Апостол Павло зносив невимовні страждання й скорботи, багато
разів був ув’язнений, де піддавався нещадним тортурам і знущанням
від іудеїв. Але всі скорботи й утиски він зносив з великим смиренням
і сльозами вдячності, тому що в будь-яку мить був готовий з радістю вмерти за ім’я Христове. Як римському громадянинові, апостолу
Павлу мечем стяли голову. Після себе апостол Павло залишив 14 соборних послань.
Слід зазначити, що вшанування святих апостолів Петра і Павла
почалося відразу ж після їх страти. Місце їх поховання стало священним для всіх християн. Шануючи пам’ять первоверховних апостолів,
Православна Церква прославляє духовну твердість святого Петра
і розум святого Павла, оспівує в них образ навернення до Христа
грішників і тих, хто хоче виправити своє життя.
Пам’ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла Православна Церква відзначає щороку 12 липня. Цій святковій даті передує піст, тривалість якого визначається датою святої П’ятдесятниці:
через тиждень після неї православні християни стриманістю життя й
обмеженням у стравах розпочинають підготовку до святкування дня
пам’яті найвидатніших апостолів Христових – Петра і Павла.
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3. Ñâÿòà ð³âíîàïîñòîëüíà
Ìàð³ÿ Ìàãäàëèíà
арія Магдалина – це, передусім, взірець християнського смирення, жіночої самовідданості й щирого каяття
перед Богом. За церковним переказом, вона народилась
у Сирії в містечку Магдали, тому була названа Магдалиною. Про неї часто згадується в Євангелії, оскільки
вона була найщирішою послідовницею Ісуса Христа, який зцілив її,
вигнавши з неї сімох демонів. Вона з вдячності до Господа подорожувала, проповідуючи Його віру. Разом з іншими благочестивими
жінками Магдалина йшла за Господом і плакала, коли Його вели на
Голгофу.
У день Воскресіння Ісуса Христа, до сходу сонця, коли було ще
темно, Марія Магдалина прийшла до гробу, щоб пахучим миром помазати тіло Господа, але, не знайшовши Його в гробі, сповістила про
це апостолів Петра й Іоанна і знову повернулася до гробу, де гірко
плакала. Вона першою удостоїлася побачити Воскреслого Спасителя
і розмовляти з Ним. Побачивши Його знову живим, вона радісною
звісткою про Воскресіння втішила Його учнів.
Як перша благовісниця Воскресіння Христового, Марія Магдалина визнана Церквою рівноапостольною. Після Вознесіння Христа на
небо Марія Магдалина разом
з Божою Матір’ю й апостолами залишалась в Єрусалимі, а
потім для проповіді віри Христової відвідала багато міст.

Ì

Явлення Воскреслого Христа
Марії Магдалині.
Художник А. Іванов
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Марія Магдалина спокутує
гріхи перед Богом.
Художник Тиціан.
1561 рік. Музей «Ермітаж»

Пам’ять Марії Магдалини Православна Церква вшановує 4 серпня.
Подібно багатьом іншим біблійним та євангельським образам, образ
Марії Магдалини став невичерпним
джерелом натхнення багатьох митців.
Їх твори оспівують мужність цієї жінки, її молитву і сльози покаяння.
Наприклад, «Марія Магдалина,
яка розкаюється» – один із кращих
творів всесвітньо відомого художника Тиціана (1488–1576). Тиціан
перетворив євангельське оповідання на образ усеперемагаючої сили
християнського покаяння та самовідданості.

Питання та завдання
1. Назвіть головні риси характеру апостола Петра?
Чи є в них якась суперечливість?
2. Чому Христос простив Петрові його зречення,
а Іуда увійшов в історію людства як зрадник свого
Вчителя?
3. Звідки походить вислів «Йти проти рожна»?
Що він означає стосовно повсякденного життя?
4. Чому з Марією Магдалиною асоціюється образ
слізного каяття? У чому полягає її головний
подвиг, завдяки чому вона ввійшла в церковну
історію як свята?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 30. Святі перших часів християнства

1. Ñâÿòà âåëèêîìó÷åíèöÿ Êàòåðèíà
вята великомучениця Катерина народилася в місті Олександрія в Єгипті наприкінці III століття. Вона походила зі знатної
грецької родини й була дочкою правителя Олександрії Єгипетської. З юності Катерина відрізнялася дивною мудрістю і красою. Вона вивчила твори багатьох язичницьких письменників
і філософів, опанувала ораторським мистецтвом, могла розмовляти
кількома мовами. Заможні й знатні юнаки просили руки красуні, але
Катерина не прагнула до шлюбу й з прохолодою ставилася до численних пропозицій наречених. Коли батьки почали наполегливо умовляти Катерину вийти заміж, вона
оголосила, що готова віддати
свою руку лише тому, хто перевершить її в знатності, багатстві, красі та мудрості.
Одного разу мати Катерини,
таємна християнка, сподіваючись одержати корисну пораду
щодо заміжжя дочки, умовила
її зустрітися з мудрим старцем,
який мешкав самітником у пе-

Ñ

Свята великомучениця
Катерина
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чері неподалік від міста. Вислухавши Катерину, старець сказав, що знає
такого Юнака, Який перевершує її в усьому, бо «краса Його світліше
сонячного сяйва, мудрість Його керує всім творінням, багатство Його
розливається по усьому світові, а висота роду Його невимовна». Після
слів старця в душі Катерини народилося гаряче бажання побачити Небесного Нареченого. На прощання старець вручив їй ікону Божої Матері
з Богонемовлям на руках і велів з вірою молитися Цариці Небесній –
Матері Небесного Нареченого про дарування бачення Її Сина.
Уночі, після тривалої молитви, уві сні Катерині з’явилася Божа
Матір з Дитиною, оточена променистим сяйвом. Однак Катерина не
змогла побачити обличчя Богонемовляти, тому що Він відвернув його
до Своєї Матері. Прагнучи побачити Його, Катерина зайшла з іншого
боку, але й звідти Христос відвернувся від неї. Так повторилося до
трьох разів, після чого Богородиця сказала Синові: «Подивись, Чадо,
на рабу Твою Катерину, яка вона прекрасна і добра». Божественне
Немовля Ісус на це прохання відповів Їй: «Ні, ця отроковиця досить
потьмарена і так потворна, що Я не можу дивитися на неї. Я доти не
буду дивитися на неї, доки вона не залишить свого нечестя».
У глибокому сумі Катерина знову пішла до старця. Той з любов’ю
прийняв її і таємно зробив над нею Таїнство водохрещі, бо в той час
християни зазнавали величезних утисків і гонінь. Через якийсь час
Катерина уві сні знову побачила Царицю Небесну з Немовлям на руках, але цього разу Христос ласкаво дивився на неї.
«Чи бажана Тобі, Сине Мій, ця дівиця?» – запитала Ісуса Пречиста Матір.
«Бажана, – відповідав Господь, – бо тепер вона прекрасна… Нині
Я возлюбив її, і так вона бажана Мені, що Я хочу взяти її Собі в нетлінну наречену».
Тоді Катерина упала на землю і вигукнула: «Негідна я, Владико,
бачити Царство Твоє, але дозволь мені бути хоча б з рабами Твоїми!».
Після цього Господь дав Катерині чудовий перстень і сказав: «Збережи з великим дбанням цей союз і не обирай собі земного нареченого». Прокинувшись, Катерина відчула, що серце її сповнене великою
радістю, а на правій руці вона побачила дивовижний перстень, той
самий, який подарував їй Христос.
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Незабаром після цієї події в Олександрію прибув імператор Максиміан. Зібравши жителів міста, він влаштував свято на честь язичницьких богів, де разом із тваринами в жертву приносилися і люди,
серед яких були сповідники Христової віри. Побачивши це, Катерина, забувши обережність, почала закликати його прийняти істинну
віру. Вражений переконливістю слів дівчини, Максиміан запросив
50 кращих філософів для спростування її доказів. Але майбутня мучениця, показавши свою обізнаність у язичницьких науках, викрила
в непослідовності багатьох прадавніх мудреців. Потім Катерина
стала сповідати Христа як Спасителя і навернула філософів до віри
в Істинного Бога.
Побачивши, що юну Катерину неможливо переконати, імператор
спробував ласкою умовити її відмовитися від віри в Христа. Але юна
діва була непохитна. Тоді Максиміан віддав її на жорстокі, надлюдські тортури. Кілька годин били мученицю волячими жилами, а потім
відвели в темницю. Уночі до неї таємно прийшли дружина імператора Августа і воєначальник Порфирій. Дивуючись її непохитності,
вони, а з ними ще двісті воїнів теж забажали прийняти святе водохреща.
Через якийсь час Катерину знову відвели до царя, де на неї чекали
жахливі страждання. Перед нею поставили особливе знаряддя катування: два колеса на одній осі. Колеса мали шипи, які при обертанні
розривали тіло мученика. Але як тільки свята наблизилася до коліс,
ангел розтрощив це знаряддя страти, при цьому загинуло багато язичників. Народ, що прийшов подивитися на страту, вигукнув: «Великий
Бог християнський!».
Розлючений цар віддав свою дружину разом з воєначальником та
вірними його воїнами на смерть. Незабаром через усікнення мечем
мученицький вінець прийняла й Катерина, залишившись вірної своєму Небесному Нареченому.
Мощі святої великомучениці були перенесені ангелами на гору
Синай. У VI столітті були знайдені чесна глава і ліва рука великомучениці та з почестями перенесені до новозбудованого храму Синайського монастиря.
Пам’ять святої великомучениці Катерини відзначається 7 грудня.
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2. Ñâÿòà âåëèêîìó÷åíèöÿ Âàðâàðà
а царювання імператора Максиміана у фінікійському місті
Іліополь жив заможний і знатний чоловік Діоскор. Дружина
його померла, і він сам виховував єдину дочку Варвару. Будучи переконаним язичником, оберігав свою улюбленицю від
впливу християн. Та юна Варвара перейнялася думкою про те,
що має бути єдиний Творець всесвіту. Коли настав час, батько порадив
дочці вийти заміж, але вона відмовилась. Батько спочатку подумав,
що на рішення вплинуло її самітне життя. Він дозволив зустрічатись
із дівчатами її віку. Серед її подруг були християнки, які розкрили їй
суть віри Христової. Варвара вирішила сама і прийняла хрещення.
Коли батько довідався, що Варвара
прийняла християнство, він її побив
і закрив у кімнаті, поставивши сторожу. Проте непокірлива донька не відмовилася від своїх переконань. Тоді
батько відвів її до начальника управи
Мартіана і сказав йому, якщо вона не
поклониться богам язичників, то він
може чинити з нею, що захоче: «Муч
її, як хочеш. Я їй не батько, і вона мені
не донька!».
Мартіан наказав катувати Варвару
і вкинув її до в’язниці. У в’язниці Ісус
Христос з’явився до Варвари та зцілив її рани. Коли її знову привели до
Мартіана, то він здивувався, побачивши, що всі рани у Варвари загоїлись
і вона здорова. Він запропонував їй

Ç

Свята великомучениця Варвара
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принести жертву богам за своє зцілення. «Не твої боги зцілили мене,
– вигукнула свята Варвара, – мене зцілив Господь. Йому я з вдячністю
поклоняюсь і віддам себе в жертву».
Її знову почали катувати, але вона мужньо зносила тортури. Дівчинка Юліана, коли побачила її муки та мужність, підбігла до Мартіана і голосно заявила, що вона також християнка. Її відразу схопили і
піддали страшним мукам, після цього обом святим мученицям відрубали голови. Це сталося в 306 році. У той же день Діоксор і Мартіан
загинули від удару блискавки.
Православна Церква відзначає пам’ять святої великомучениці
Варвари 17 грудня.

3. Ñâÿò³ ìó÷åíèö³ Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ
òà ¿õ ìàò³ð Ñîô³ÿ
II столітті за царювання імператора Адріана в Римі жила вдова-християнка Софія. У неї було три дочки: Віра, Надія і Любов. Вона виховувала їх у страхові Божому, навчила читати
Євангеліє, вселяючи в них твердість духу і віру в Ісуса Христа.
До імператора дійшли чутки, що вдова – християнка. Довідавшись від самої Софії, що вона та її діти християни, він доручив наглядати за ними жінці-язичниці й через три дні викликав Софію
на суд. Ці три дні Софія провела в молитві
й у розмовах з дітьми. У той час переслідували християн за те, що вони не визнавали
богів язичників.

Ó

Святі мучениці Віра, Надія, Любов
та їх матір Софія
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У призначений день Софія з дітьми прийшли до Адріана. Побачивши юних святих дів (Вірі було 12, Надії – 10, а Любові – 9 років),
імператор почав умовляти їх поклонитися ідолам. Він обіцяв навіть
удочерити їх; якщо вони виконають його прохання. Але сестри були
непохитними і з радістю готові були постраждати і вмерти за Христа.
Тоді імператор звелів піддати жорстокому катуванню старшу сестру. Вона зазнала страшних мук, але просила матір і сестер молитись
і бути вірними Богу до кінця.
Софію не катували. Адріан вирішив, що досить з неї того, що вона
бачила муки і смерть своїх дочок. Він зрозумів, що катування не похитнуть її віри, тоді відпустив Софію і дозволив забрати закатовані
тіла своїх дочок. Коли Софія поховала своїх дітей, то через три дні
померла на їх могилі.
Православні християни відзначають пам’ять святих мучениць
Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 30 вересня.

Питання та завдання
1. Чому свята Катерина вирішила знехтувати
земним щастям і заможним, безтурботним
життям? Що стало поштовхом для такого
вибору?
2. Чому черниць, які живуть у монастирях, іноді
називають «Христовими нареченими»? Який
духовний сенс вкладається в цей вислів?
3. Чому святі діви Катерина і Варвара шануються
як великомучениці?
4. Хто зміцнював віру мучениць Віри, Надії, Любові
та їх матері Софії з радістю йти на страждання
і смерть від язичників? Чи можливий подвиг
мучеництва без Христа?
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§ 31. Святі перших часів християнства

1. Ñâÿò³ áåçñð³áíèêè ³ ÷óäîòâîðö³
Êîñìà ³ Äàì³àí
осма і Даміан народилися в місті Егес в Арабії й були рідними братами. Їх батьки належали до заможних людей міста
і сповідували віру Христову. Батько помер рано, і їх вихованням займалася мати Федора. Вони так добре вивчили Закон
Божий, що відчули духовний поклик навертати язичників
до віри Христової.
Щоб більше спілкуватися
з людьми, вони стали лікарями.
В окрузі не було кращих лікарів
за Косму й Даміана. Всіх хворих вони лікували безкоштовно,
не вимагаючи платні за надані
послуги й ліки. Під час лікування язичників вони навертали їх
до Істинного Бога. При цьому
говорили хворим, що виліко-

Косма і Даміан.
Ікона першої половини
XV століття. Музей
імені Андрія Рубльова. м. Москва
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Предстоятель УПЦ
митрополит Володимир
з чесними главами святих
Косми й Даміана,
які зберігаються
на Святій горі Афон

вують не вони, а сила
Божа. Лікуючи і проповідуючи в такий спосіб,
Косма й Даміан навернули до Христа дуже багато язичників. Коли про
це дізнався римський
імператор Карін, який
був палким прихильником римських богів, він
послав до них свого намісника Лізія, щоб той
примусив їх відмовитися
від проповіді про Христа та Його спасенне вчення. Спочатку брати
заховалися від Лізія. Але коли намісник взяв заручників, добровільно
йому здалися, щоб визволити неповинних людей.
Коли брати були приведені Лізієм на суд до імператора Каріна,
той був тяжко хворим. Знаючи, що брати є неперевершеними лікарями, він попросив їх про допомогу. Косма і Даміан помолилися за
царя земного до Царя Небесного і силою молитви та Божою милістю
зцілили Каріна. Той з вдячності за свій порятунок відпустив братів
з миром.
У 284 році, коли Косма й Діаман повернулися додому, то лікарязичник, позаздривши їх славі та пошані серед людей, заманив обох
у печеру, де й забив їх камінням до смерті.
Мучеників поховали, а в 527 році цар Юстиніан переніс їх нетлінні мощі до Сирії. День шанування пам’яті святих мучеників та безсрібників Косми та Даміана відзначається 14 листопада.
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2. Ñâÿòèé âåëèêîìó÷åíèê
Ïàíòåëåéìîí
вятий великомученик Пантелеймон, ім’я якого з грецької означає «всемилостивий», при народженні був названий Пантелеоном, у перекладі – «лев в усьому». Роки його життя припадають на III століття в Нікомідії.
Пантелеймон навчався у грецькій школі, був учнем у відомого на той час лікаря Єфросина. Той, у свою чергу, був придворним
лікарем імператора Максиміана і часто брав із собою до царя свого
здібного учня. Пантелеймон сподобався імператорові, і той наказав
Єфросину, щоб він зробив з юнака лікаря для царського двору.
Тим часом у юному серці
таємно народжувалося бажання стати християнином. Одного разу, повертаючись додому,
він побачив на дорозі мертвого
хлопчика, якого вкусила змія, і
поряд з ним ще живу змію. Пантелеймон з вірою закликав святе
ім’я Його і молив Господа, щоб
Той воскресив хлопчика і умертвив змію. Моління його було
почуте. Хлопчик раптово ожив,
а змія лежала мертва біля своєї

Образ святого великомученика
Пантелеймона, який знаходиться
в монастирі, названому на його
честь, на Святій горі Афон, Греція
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жертви. Здивований цим чудом, Пантелеймон висловив
бажання охреститися. Ставши
християнином, він молив Бога,
щоб і його батько пізнав істину, доводив йому безсилля богів язичників, але батько, хоч і
сумнівався у своїй вірі, але не
наважувався відмовитися від
віри своїх предків. На той час
Пантелеймон став уже відомим
лікарем, і багато людей зверталося до нього за допомогою
і порадами.
Після смерті батька молодий лікар відпустив своїх рабів,
продав і роздав бідним усе майно й цілком присвятив своє життя безкоштовному лікуванню
хворих. Ім’ям Христа він робив
справжні дива, зцілюючи хворих від тяжких хвороб. Чутки
про цілителя, якого народ прозвав Пантелеймоном-всемилостивим, рознеслися повсюди
і викликали заздрість серед
інших лікарів. Довідавшись, що молодий лікарХрести Свято-Пантелеймонівського монастиря
на Святій горі Афон і мощі
святого великомученика
Пантелеймона, що там
зберігаються
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християнин в ім’я Христа зцілює хворих, вони донесли про це імператорові Максиміану. Імператор звелів покликати до себе Пантелеймона, але, гамуючи свій гнів, прийняв його ласкаво.
«Я чув про тебе, Пантелеймоне, – сказав він, – що ти ганьбиш
богів, а вихваляєш розп’ятого Христа. Я не хочу цьому вірити і сподіваюся, що ти негайно принесеш жертву нашим богам». Тоді Пантелеймон, не боячись мук, які на нього чекали, заявив імператорові, що
він відрікся від богів язичників і вірить лише в Істинного Бога Ісуса
Христа.
Щоб довести силу своєї віри, він запропонував Максиміанові,
щоб той звелів принести невиліковно хворого і покликати жерців,
аби вони молили своїх язичницьких богів про його зцілення. Імператор згодився. Принесли хворого, але як не намагалися жерці, хворому
ставало все гірше й гірше. Тоді Пантелеймон підійшов до вмираючого і сказав: «В ім’я Господа Ісуса Христа, встань!» Хворий миттю
підвівся і відчув себе майже здоровим.
Але імператор приписав силу святого Пантелеймона чаклунству
і, слухаючи намови підступних жерців, звелів піддати його страшним тортурам. Ніякі катування не шкодили святому юнакові: ні кипляче олово в котлі; ні море, куди штовхнули його з каменем на шиї;
ні голодні звірі, до яких його вкинули; ні колесо з гострими ножами,
до якого він був прив’язаний. З вірою в Бога, який з’явився йому під
час страждань, святий ішов на смерть радісно, оспівуючи милість
і силу Божу. Пантелеймон сам подав знак, щоб почали страту, бо
воїни, яким було наказано відсікти йому голову, впали до його ніг,
визнаючи Христа, і благали мученика простити їх. Коли страта була
завершена, оливкове дерево, до якого був прив’язаний мученик, раптом вкрилося свіжими плодами. Побачивши це, багато присутніх
навернулося до Істинного Бога, але благодать не торкнулась серця
Максиміана: він звелів зрубати це дерево і спалити тіло мученика.
Проте тіло залишилось цілим і в вогні й благочестиво було поховане
християнами.
Так святий великомученик Пантелеймон помер 9 серпня, цей день
вшановується Православною Церквою як пам’ять про святого великомученика.
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3. Ñâÿòèé âåëèêîìó÷åíèê
Ãåîðã³é Ïîá³äîíîñåöü
еликомученик Георгій був сином багатих і благочестивих
батьків, які виховали його в християнському благочесті та
вірі. Народився він у місті Бейрут, біля підніжжя Ліванських гір. Прийшовши на військову службу, великомученик
Георгій виділявся серед інших воїнів своїм розумом, хоробрістю, фізичною силою, військовою звитягою і красою. Досягши незабаром звання воєначальника, святий Георгій став улюбленцем імператора Діоклетіана. Цей керманич був талановитим правителем,
але фанатичним прихильником римських богів. Поставивши собі за
мету відродити в Римській імперії язичництво, яке на той час відмирало, він увійшов в історію
як один з найжорстокіших
гонителів християн.
Почувши одного разу
на суді нелюдський вирок
про винищування християн, святий Георгій зжалився
до них. Усвідомлюючи, що
його теж очікують страждання, Георгій роздав своє
майно бідним, відпустив
на волю своїх рабів, з’явився до Діоклетіана і, оголосивши себе християнином,
викрив його в жорстокості

Святий великомученик
Георгій Побідоносець
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та несправедливості. Мова святого Георгія була повна сильних
і переконливих заперечень проти імператорського наказу переслідувати християн.
Після безрезультатних умовлянь відректися від Христа імператор наказав піддати святого
різним катуванням. Святий Георгій був відведений вартою до
в’язниці, де його поклали спиною
на землю, ноги забили в колодки,
а на груди поклали важкий камінь.
Але страждалець мужньо зносив
усі катування і прославляв Господа. Тоді мучителі почали змагатися
в жорстокості. Вони били святого
волячими жилами, колесували,
кидали в негашене вапно, примушували бігти в чоботях з гострими цвяхами усередині. Зрештою
Ікони Георгія Побідоносця
імператор наказав відсікти йому
голову. Так святий страждалець
відійшов до Христа в Нікомідії
в 303 році.
Великомученика Георгія за мужність і духовну перемогу над мучителями, яким не вдалося змусити його відректися від християнства, а також за чудодійну допомогу людям у небезпеці називають
Побідоносцем. Мощі святого Георгія зберігаються в палестинському місті Лід. Після своєї смерті Георгій став являтись людям
і допомагав їм справлятися з бідами та нещастями.
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На православних іконах святий Георгій часто зображується на білому коні та вражаючим списом змія. Це зображення засноване на легенді й належить до посмертних див святого великомученика Георгія.
Розповідають, що недалеко від місця, де народився святий Георгій,
в озері жив змій, який часто пожирав людей тієї місцевості. Що це був
за звір – удав, крокодил або велика ящірка – невідомо.
Марновірні люди тієї місцевості для угамування люті змія почали регулярно за жеребом віддавати йому на споживання юнака або
дівицю. Одного разу жереб випав на дочку правителя тієї місцевості.
Її відвели до берега озера, прив’язали й вона в жахом очікувала появи змія. Коли ж звір став наближатися до неї, раптом на білому коні
з’явився світлий юнак, який списом вразив змія і врятував дівицю.
Цей юнак був святим великомучеником Георгієм. Так він припинив
знищення юнаків і дівчат у межах Бейрута і навернув до Христа жителів тієї країни, які до цього були язичниками.
Ці та інші легенди про мужність та заступництво святого великомученика Георгія стали приводом для його шанування як заступника
скотарів і захисника від хижих звірів.

Питання та завдання
1. Чому Косму й Даміана називають безсрібниками?
2. Яким чином святий Пантелеймон поєднував свої
медичні знання з вірою в Бога? Чи припускає
сучасна медицина можливість чудесних зцілень?
Чи відомі вам такі випадки?
3. Чому Церква забороняє звертатися за допомогою
до чаклунів, екстрасенсів, бабць-шептух і так
званих «народних цілителів»?
4. Імена яких святих воїнів, крім Георгія Побідоносця,
вам ще відомі? Розкажіть про їх життя та подвиги.
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§ 32. Вселенські святі – вчителі Церкви

1. Ñâÿòèòåëü Ìèêîëàé ×óäîòâîðåöü
вятитель Миколай, архієпископ Мір Лікійських, великий
угодник Божий і Чудотворець, глибоко шанований усім християнським світом і особливо у нас, в Україні: майже в кожному українському місті є храм в його ім’я, і в кожнім селі –
благодатні ікони Святителя Миколая.
Святитель був уродженцем міста Патари Лікійської області (південне узбережжя Малоазійського півострова). Народився він близько 280 року в родині шляхетних і благочестивих християн Феофана
й Нони. Сповнена благодаті Божої, новонароджена дитина без
підтримки простояла у водохресній купелі три години, віддаючи
тим самим славу Пресвятій Трійці. Йому було наречене ім’я Миколай (з грецької – «переможець
народу»). Ще будучи грудною
дитиною, він почав постити:
вживав молоко матері по середах
і п’ятницях тільки після здійснення батьками вечірніх молитов.

Ñ

Святитель Миколай Чудотворець.
Ікона початку XIV століття.
Державний Російський музей
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Благодать Святого Духа
зміцнювала душевні сили майбутнього Святителя: він ухилявся від дитячих забав, ледарства, зберігав цнотливість, любив читання Священного Писання, часто відвідував церковні служби.
Дядько його, єпископ Патарський Микола, зважаючи за
зростаюче благочестя отрока,
порадив йому присвятити своє
життя служінню Церкви і звів
його в церковний ступінь читця.
Через кілька років він висвятив
святого Миколая в сан пресвітера (тобто священика), доручивши йому проповідувати Слово
Боже. Ревним служінням Богові
молодий пресвітер був подібний мудрому старцю і здобув за
це глибоку любов пастви.
Після смерті батьків святий
Миколай роздав нужденним успадкований маєток. Маючи велике милосердя до бідних, він
благодіяв і тим, хто звертався до
нього за допомогою, і тим, хто з
помилкового сорому не просив
про неї. При цьому він намагався робити добро таємно, щоб
ніхто не дізнався про те, хто був
добродієм.
Одній людині, яка розорилася, такою таємною поміччю він

Грецький образ
Святителя Миколая
та фрагмент ікони, на якій
зображене диво врятування моряків,
які потопали під час бурі,
за молитвами святого Миколая
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допоміг видати заміж своїх дочок, які з розпачу готові були встати
на шлях блуду.
Одного разу, коли майбутній Святитель робив паломництво в Єрусалим, сталася сильна буря. Після молитви святого буря вщухла, а корабельник, який упав з високої щогли, піднявся на палубу непошкодженим. Зі сльозами молився святий Миколай на Голгофі, де Господь
наш Ісус Христос відпокутував гріхи всіх людей. Він поклонився й
іншим святиням у Єрусалимі. Двері єдиної в той час діючої церкви
на Сіонській горі самі відчинилися перед святим Миколаєм. Він вирішив піти в пустелю для безмовних подвигів, але Господь уві сні
відкрив Свою волю – робити призначене йому служіння на батьківщині. На зворотному шляху корабельники задумали обдурити святого і спрямували корабель в іншу сторону. Але Господь не залишив
Свого угодника: по молитві святого раптом налетів сильний вітер
і поніс корабель у потрібному напрямку.
У Лікії угодник Божий, бажаючи закінчити своє життя в безвісності, вступив у братерство обителі, іменованої святим Сіоном. Але
Господь знову сповістив йому у видінні, що очікує від нього не подвигів безмовності, а пастирського служіння людям. Святий Миколай,
уникаючи людської слави, вирушив не в Патари, де всі його знали,
а в Міри, головне місто Лікійської області (нині невелике селище
в Туреччині).
У той час у Мірах помер архієпископ Іоанн, і тамтешні єпископи
зібралися для обрання нового архіпастиря. Їхні думки з цього питання
розділилися, і тому вирішено було зробити спільну молитву, щоб Господь Сам указав на Свого обранця. Молитва була почута: старшому
з них Господь відкрив, що треба висвятити в єпископа людину на ім’я
Миколай, який першим прийде ранком у храм. Так святий Миколай,
з волі Божої, став першосвятителем лікійської церкви.
У новому служінні подвижника зміцнювало видіння, у якому Ісус
Христос подавав йому Євангеліє, а Пречиста Богоматір покладала на
нього омофор. У сані єпископа Святитель Миколай залишився, як і
колись, лагідним, смиренним і милосердним, виконуючи слово Євангелія: «…так світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші
добрі справи і прославляли Отця вашого Небесного» (Мф. 5, 16).
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Для кожної людини – багатої й бідної, старої та юної, здорової
й убогої – Святитель Миколай був невичерпним джерелом благодіянь.
Допомагаючи в життєвих скрутах, він найбільше піклувався про зцілення від гріховних звичок.
У період гоніння на християн, розпочатого імператором Діоклетіаном (284–305 роки), Святитель Миколай разом з багатьма християнами був ув’язнений до темниці. Він непохитно зносив голод і спрагу,
підбадьорював в’язнів, переконував їх не страшитися катувань, знущань і до кінця сповідати свою святу віру. Святитель готувався до мученицької смерті, але Господь зберіг Свого обранця для подальшого
служіння.
Новий імператор Костянтин Великий (324–337 роки) припинив
гоніння на християн і звільнив сповідників, дарувавши Церкві волю,
і Святитель Миколай знову повернувся до своєї пастви. Він продовжував мудро керувати нею, а також намагався освітити світлом християнства язичників, знищував капища, розтрощував ідолів.
У ті роки виникла єресь псевдовчення Арія, а її послідовники наважилися заперечувати неподільність Господа Ісуса Христа з Його
Отцем. Для осуду цієї єресі в 325 році в місті Нікей був скликаний
Перший Вселенський Собор. Серед понад 300 учасників Собору був
і Святитель Миколай. Почувши богохульні промови Арія, Святитель
Миколай, ревний хоронитель чистоти Православ’я, не стерпів такої
зухвалості і вдарив єретика по щоці. За це учасники Собору зняли
з нього сан єпископа й ув’язнили. У ту ж ніч деяким учасникам Собору було таке ж видіння, якого сподобився раніше сам Святитель
Миколай: Господь Ісус Христос вручав йому Євангеліє, а Пресвята
Богородиця покладала на нього омофор. Тоді отці Собору зрозуміли,
що Господові була бажана відвага Святителя Миколая, і, віддавши
йому честь, повернули знаки єпископського сану.
Повернувшись у свою єпархію, Святитель Миколай продовжував трудитися на благо Церкви: сіяв слово істини, викривав єретиків, виправляв тих, хто помилявся. Святитель Христа прославився
як рятівник від лих і заступник несправедливо скривджених. Якийсь
корисливий градоначальник присудив до страти трьох неповинних
чоловіків. Але коли меч був занесений над головами засуджених,
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Місце, де знаходяться мироточиві
мощі Святителя Миколая
в італійському місті Бари

Ікона Святителя Миколая

Молебень біля престолу, під яким
почивають мощі Святителя Миколая
в італійському місті Бари
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на місці страти раптом з’явився Святитель Миколай.
Відсторонивши варту, він
зупинив руку ката. Ніхто
не насмілився перешкодити
Святителеві. Градоначальник, якого Святитель Миколай грізно викрив, зізнався у
своїх гріхах і просив прийняти його покаяння. При цьому
були присутні імператорські
воєначальники: Непотіан,
Урс і Ерпіліон. Їх незабаром
спіткала подібна доля: вони
були оббріхані перед імператором і засуджені на страту.
У темниці вони згадали про
Святителя Миколая і зі сльозами молили його про допомогу. Швидкий заступник у
лихах, великий Чудотворець
у ту ж ніч уві сні з’явився імператорові Костянтину і повелів відпустити безневинно
засуджених, що й було виконано.
Милосердну допомогу
Святителя Миколая не раз
відчули на собі жителі міста
Міри Лікійські. По молитвах
Святителя місто було врятоване від голоду. Він з’явився
уві сні одному італійському купцеві й попросив його
привезти в Міри пшеницю,
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давши в задаток три золоті монети. Прокинувшись, купець знайшов
у своїй руці монети і поспішив виконати прохання святого.
Багато разів Святитель Миколай рятував тих, хто тонув на морі,
виводив стражденних з полону й ув’язнення.
Святитель Миколай мирно відійшов до Господа в глибокій старості (близько 345–351 рр.). У 1087 році відбулося урочисте перенесення його мощей з Мір Лікійських до італійського міста Бари, де
вони почивають і донині в мармуровому саркофазі в крипті собору,
зведеного на честь Святителя в XII столітті.
У 1953 році саркофаг цей був відкритий. Ретельне дослідження,
зроблене вченими, дозволило відновити риси особи Святителя Миколая. Вони збігаються з рисами його обличчя, зображеного на багатьох
іконах.
Нетлінні мощі Святителя Миколая Чудотворця розточують цілюще миро, допомагаючи нужденним духовно і тілесно.

2. Òðè ñâÿòèòåë³ – ñòîâïè Ïðàâîñëàâ’ÿ
еред церковних православних свят є особлива дата – 12 лютого, коли відзначається день пам’яті відразу трьох святителів:
Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста.
У народі цей день так і називається: «Трьох святителів свято». Чому, з яких історичних обставин
так сталося?
Установлення цього свята в Церкві є досить повчальним для християн. Славні святителі й вчителі Вселенські – Василій Великий,
Григорій Богослов та Іоанн Златоуст – завжди
шанувалися у Східній Церкві найбільшими
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Святителі Василій Великий,
Григорій Богослов та Іоанн Златоуст
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вчителями, і пам’ять кожного з них окремо
святкувалася – як святкується і нині – у різні дні
січня і лютого: Святителя Василія Великого –
14 січня, Святителя Григорія Богослова – 7 лютого, Святителя Іоанна Златоуста – 9 лютого.
Наприкінці XI століття по Різдву Христовому,
за царювання грецького імператора Олексія
Конника, у Константинополі виникли великі суперечки між віруючими про заслуги цих
святителів. Одні ставили вище за всіх Василія
Великого, як чоловіка надзвичайно освіченого, який перевершує начебто всіх і словом
своїм, і справами, чоловіка незламного і непохитного. Високо цінували його також як великого подвижника, вимогливого як до себе, так
і до інших. Інші, навпаки, ставили вище за всіх
Святителя Іоанна Златоуста, як видатного, неперевершеного церковного проповідника свого часу і архіпастиря, який більше за всіх інших збагнув слабість природи людської і тому
поблажливого, схильного до християнського
всепрощення, усіляким чином намагаючись
навертати грішників до покаяння і виправлення свого життя. Треті, нарешті, віддавали перевагу Святителю Григорію Богослову, ставлячи
його проповіді вище проповідей святителів
Василя Великого і Іоанна Златоуста.
Суперечки ці породили чвари між віруючими, внаслідок чого одні називали себе василіанами, інші – іоаннітами, треті – григоріанами.
Для подолання цих суперечок і незгод святителі – спочатку кожен окремо, а потім усі троє
разом – з’явилися у видінні відомому славному творцеві багатьох церковних піснеспівів
Святителю Іоанну, єпископу Євхаїтському,
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і сказали йому: «Ми, як бачиш, складаємо в Бога одне, і між нами немає ніякого протиріччя; у свій же час кожний з нас особливим чином
надихався Божественним Духом, виклавши те, що служить до спасіння людей, і чому самі навчилися від Бога, те й передали іншим; немає між нами ні першості кого-небудь, ні переваги, а зроблена єдність
і повна згода. Тому намагайся припинити всякі незгоди, протиріччя,
різні суперечки і чвари; тому що, як за життя своє на землі, так і по
смерті своєї ми дбаємо про однодумність християнського світу. Отже,
з’єднай нас в один день (тобто, присвяти нашій пам’яті один день)
і склади нам усім разом одну церковну службу і передай іншим, тому
що ми єдині в Богові». Сказавши це, вони в променях сяйва почали
підніматися до неба і при цьому кликали один одного по імені.
Святий єпископ негайно оголосив християнам відрите йому чудесне явлення святителів, і тоді ж, у 1084 році, було установлено загальне святкування усім трьом святителям в один день – 12 лютого,
крім святкування кожному з них окремо.

3. Êèðèëî ³ Ìåôîä³é – ïðîñâ³òèòåë³
ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí
вяті рівноапостольні первоучителі та просвітителі слов’янські, брати Кирило і Мефодій походили зі знатної та благочестивої родини, яка жила в грецькому місті Солуні. Святий
Мефодій був старшим із семи братів, святий Костянтин (Кирило – його чернече ім’я) – наймолодшим.
Святий Мефодій був спочатку у військовому званні правителем
в одному з підлеглих Візантійської імперії слов’янських князівств, очевидно, болгарському, що дало йому можливість навчитися слов’янської
мови. Пробувши там близько 10 років, святий Мефодій прийняв чернецтво в одному з монастирів на горі Олімп (Мала Азія).
Святий Костянтин з дитинства відрізнявся великими здібностями й навчався разом з малолітнім імператором Михайлом у кращих
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Рівноапостольні
Кирило й Мефодій

вчителів Константинополя,
у тому числі й Фотія, майбутнього Патріарха Константинопольського. Святий Костянтин досконало знав багато наук свого часу і багато
мов, особливо старанно він
вивчав твори Святителя Григорія Богослова. За свій розум і видатні пізнання святий
Костянтин одержав прозвання Філософ (мудрий). По закінченню навчання святий
Костянтин прийняв сан ієрея
і був призначений завідувачем патріаршої бібліотеки
при храмі Святої Софії, але
незабаром залишив столицю і таємно пішов у монастир. Але його
знайшли там і повернули до Константинополя, де він був призначений учителем філософії у вищій Константинопольській школі.
Мудрість і сила віри ще зовсім молодого Костянтина були настільки великі, що йому вдалося перемогти в суперечках вождя єретиківіконоборців Аннія. Після цієї перемоги Костянтин був посланий ім-
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ператором на диспут для суперечок про Святу Трійцю із сарацинами
(мусульманами) і також здобув перемогу.
Незабаром імператор викликав обох братів і відправив їх до хазарів для євангельської проповіді. На шляху вони зупинилися в місті
Корсунь, готуючись до проповіді. Там святі брати чудесним образом
знайшли мощі священномученика Климента, Папи Римського. Там
же, в Корсуні, святий Костянтин знайшов Євангеліє і Псалтир, написані «руськими буквами», і людину, яка говорить «по-руськи», і почав
навчатися в неї читати і говорити на його мові.
Після цього святі брати відправилися до хазарів, де здобули перемогу в суперечках з іудеями і мусульманами, проповідуючи євангельське
навчання. На шляху додому брати знову відвідали Корсунь і, узявши
там мощі святого Климента, повернулися в Константинополь. Святий
Костянтин залишився в столиці, а святий Мефодій одержав ігуменство
в невеликому монастирі Поліхрон, неподалік від гори Олімп.
Незабаром до імператора прийшли посли від моравського князя Ростислава, гнобленого німецькими єпископами, з проханням
надіслати в Моравію вчителів, які б могли проповідувати на рідній
для слов’ян мові. Імператор призвав святого Костянтина і сказав йому:
«Необхідно тобі йти туди, тому що краще за тебе ніхто цього не виконає». Святий Костянтин з молитвою приступив до нового подвигу.
За допомогою свого брата святого Мефодія і учнів він склав
слов’янську абетку і перевів на слов’янську мову книги, без яких не
могло відбуватися богослужіння: Євангеліє, Апостол, Псалтир і обрані служби. Це було в 863 році.
Переклавши, святі брати вирушили в Моравію, де були прийняті з великими почестями, і почали навчати здійснювати богослужіння слов’янською мовою. Це викликало злість
з боку німецьких єпископів, які правили в моравських церквах латинською мовою, і вони
повстали проти святих братів, стверджуючи,
що богослужіння можуть відбуватися лише
на одній із трьох мов: єврейській, грецькій
або латинській. Святі брати були викликані
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в Рим для вирішення цього питання. Узявши з собою мощі святого Климента, Папи Римського, святі Костянтин і Мефодій вирушили в Рим. Довідавшись про те, що святі брати несуть із собою святі
мощі, Папа Адріан зі священиками вийшов їм назустріч. Святі брати
були зустрінуті з пошаною, Папа Римський ухвалив богослужіння
слов’янською мовою, а переведені братами книги наказав покласти в
римських церквах і проводити літургію слов’янською мовою.
Знаходячись у Римі, святий Костянтин у чудесному видінні був
сповіщений Господом про наближення кончини, прийняв схиму з ім’ям
Кирило. Через 50 днів після прийняття схими, 14 лютого 869 року, рівноапостольний Кирило помер у віці 42 років.
Святитель Мефодій за допомогою двох учнів-священиків переклав на слов’янську мову весь Старий Завіт, крім Макавеївських книг,
а також Правила святих отців і святоотецькі книги (Патерик). Передбачаючи наближення кончини, святий Мефодій указав на одного
зі своїх учнів – Горазда як на свого гідного спадкоємця. Святитель
помер 6 квітня 885 року у віці близько 60 років. Відспівування Святителя було зроблено трьома мовами – слов’янською, грецькою і латинською, а похований він був у соборній церкві Велеграда.

Питання та завдання
1. Чому Святитель Миколай вшановується в усьому
християнському світі? Які найбільші заслуги перед
Церквою він має?
2. Чим викликане спільне святкування пам’яті трьох
святителів? Ким вони були в історії Церкви?
3. Чим небезпечні суперечки в церковному
середовищі? До чого вони призводять?
4. У чому є найголовніший подвиг Кирила та Мефодія?
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§ 33. Святі Київської Русі

1. Ð³âíîàïîñòîëüíà êíÿãèíÿ Îëüãà

Ç

а переказом, свята княгиня Ольга була родом з давнього слов’янського роду Гостомисла, який порадив призвати варягів
князювати на Русі. Ім’я Ольга було дано їй князем Олегом, опікуном князя Ігоря (її майбутнього чоловіка), замість
слов’янського імені «Прекрасна». У 945 році древляни вбили
Ігоря, і вдова, за язичницьким звичаєм, жорстоко помстилася за смерть
свого чоловіка. Овдовівши, княгиня почала самостійно правити країною, тому що її сину Святославу було лише три роки. Вона мала славу
мудрої та милосердної княгині. Ольга встановила систему «погостів» –
центрів торгівлі й обміну, в яких
більш впорядковано відбувався збір
податків. Потім по погостах почали
будувати храми. Міста розбудовувались і укріплювались. Княгиня Ольга
поклала початок будівництву з каменю (перші кам’яні будинки Києва –
міський палац та позаміський будинок Ольги). Але Велика княгиня зрозуміла, що шлях до майбутньої величі Русі лежить, насамперед, через
духовне навчання.
Рівноапостольна
Велика княгиня Ольга
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Рівноапостольна
Велика княгиня Ольга.
Ікона з Борисоглібського храму.
м. Вишгород

Ольгу хрестив у Константинополі патріарх Феофілакт, хрещеним батьком її був сам імператор
Костянтин Багрянородний. Ім’я
святої рівноапостольної Єлени
було дано їй не випадково; подібно
до матері імператора Костянтина,
цариці Єлени, яка отримала Древо
Хреста Господнього в Єрусалимі,
свята Ольга привезла з собою до
Києва Святий Хрест, вирізаний із суцільного шматка Древа Господнього, на якому був напис: «Оновись, Руська земле, святим Хрестом,
його ж прийняла Ольга, благовірна княгиня». Свята Ольга збудувала
на Русі багато християнських храмів.
Проте візантійський імператор за життя княгині Ольги відмовився
відновити митрополію в Києві, яка існувала ще за Аскольда. Тоді Ольга звернулася до майбутнього засновника Германської імперії короля
Оттона з проханням прислати місію до Києва. Але посольство Західної Церкви запізнилося. Син рівноапостольної Ольги, молодий князь
Святослав, впевнений язичник, підтримав прихильників язичництва
в Києві. Свята Ольга вимушена була таємно тримати при собі священиків.
Перед своєю кончиною вона передбачила швидке навернення Русі
до християнства та трагічну смерть свого сина Святослава. Померла
Ольга 11 липня 969 року і була похована за православним звичаєм.
Мощі її були знайдені нетлінними при князі Володимирі, який і поклав їх у Десятинному храмі. Це був перший випадок відкриття мощей на Русі. Згодом (до нашестя монголів) Бог чудесами прославив
мощі княгині Ольги й вона була причислена до образу святих.
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2. Êíÿçü Âîëîäèìèð Âåëèêèé

Ç

іменем святого князя Володимира пов’язаний ключовий момент історії Русі – хрещення Русі.
Князь Володимир був онуком Великої княгині Ольги та
сином князя Святослава і «віщої діви» Малуші, яка стала
християнкою разом з княгинею Ольгою в Константинополі.
Самостійно правити державою він почав з 17 років і перші шість
років провів у походах. У цей період Володимир показав себе як завзятий язичник: він очолив похід проти Ярополка – християнина і 11 червня 978 року, вступивши до Києва, став «єдинодержавцем» Київської
держави. Під час його правління російські землі об’єдналися, і слов’янські племена, які населяли землі від Карпат і Неману до Білоозера,
Оки і Волги, почали називатися руськими. Він прилучив до своєї держави не
тільки українські племена,
але й племена білоруські й
північно-східні: радимичів
і в’ятичів. Неслухняні племена він примушував до
послуху силою, а щоб узагалі всі землі краще зв’язати з осередком у Києві, він порозсаджував своїх
синів, яких мав багато. Біля
синів ставив довірених людей – старших дружинників, які були його синам
за помічників.
Умудрений силою згори, князь розіслав вибраних мужів у різні країни,
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щоб самі подивились і дослідили, як різні народи служать
Богові і як «віру від справ своїх
показують». Ті ж, вивчаючи
все як слід, досягли Царграда, де, побачивши пишність та
милозвучність Божественної
літургії, відчули себе не на землі, а на небесах. Мали в серцях
тверду впевненість, що віра
греко-східна дійсно є вірою
істинною, оскільки священнодійство її «розкішніше за
всі інші». Повернулися вони
у свою вітчизну, сповідуючи
перед лицем князя та старійшин: «Ніхто вкусивши солодкого, не схоче гіркого, так і ми
не можемо більше залишатись
тут і прислуговувати ідолам».
Крім духовного перевороту, який назрівав у душі князя
Володимира, силою Божественного Провидіння, яке вело
Русь до хрещення, виникли
обставини для зв’язку Росії та
Візантії. Не маючи змоги самостійно усмирити полководців
Варду Склира та Варду Фоку,
які вийшли з-під контролю,
візантійські імператори, брати
Василій та Костянтин, звернулися до російського князя за
допомогою. Володимир погодився і попросив у нагороду
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Пам’ятник святому
рівноапостольному
Великому князю
Володимиру на березі
Дніпра в м. Київ
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Біля Свято-Володимирського
собору в Херсонесі

руку їх сестри Анни. У цій ситуації візантійці не могли відмовити Володимиру. Був укладений
договір, відповідно до якого Володимир повинен був надіслати
шість тисяч варягів, прийняти
святе хрещення і на цих умовах
отримати руку царівни Анни.
Великий князь виконав свою
частину договору – послав військо та прийняв хрещення. Греки, зрадівши визволенню, не
поспішали виконати свою частину договору. Тоді Володимир розгнівався
і, зібравши всі свої сили, пішов на грецьке місто Корсунь, давній Херсонес, оплот Візантійської держави
на Чорному морі. Водночас він направив своїх послів
до Константинополя. Шлюб Володимира та Анни був
урочисто затверджений митрополитом Михаїлом,
який приїхав разом з Анною для встановлення
в Києві Православної метрополії.
Коли приїхали до Києва, святий Володимир та
митрополит Михаїл, охрестили киян у Дніпрі у 988
році. «Сотні мужів та жінок, юнаків та дівчат, а також немовлят з радістю йшли до Дніпра, де охрестилися в ім’я Отця і Сина і Святого Духа». Після
цього було докладено ще багато зусиль, щоб перемогти язичництво в Новгороді та інших містах
північної Русі.
Ковчег з частинкою мощей святого рівноапостольного Великого князя Володимира, Хрестителя Русі.
Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври
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Святі рівноапостольні
Володимир і Ольга.
З розпису Борисоглібського храму.
м. Вишгород

По свій Русі почали широко надавати
допомогу бідним та
хворим. Рівноапостольний Володимир
сприяв розповсюдженню на Русі християнського просвітництва, будуючи нові
міста й споруджуючи
в них храми. В Києві
на місці загибелі першомучеників Феодора
та Іоанна була споруджена Десятинна церква на честь Успіння
Божої Матері, що стала центром загальнодержавного збору церковної десятини, яку пожалував святий князь.
Помер святий Володимир 28 липня 1015 року і був похований
у Десятинній церкві. Ім’я та справи святого Володимира, якого народ назвав Ясним Сонечком, мають наслідок у всій подальшій історії
Руської Церкви та держави.
День вшанування святого князя Володимира було встановлено Олександром Невським 15 травня 1240 року після перемоги над
шведськими хрестоносцями, за отриману допомогу та заступництво
святого князя.
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3. Ñâÿò³ ìó÷åíèêè
áëàãîâ³ðí³ êíÿç³ Áîðèñ ³ Ãë³á
нязі Борис і Гліб – сини святого рівноапостольного князя
Володимира, при святому хрещенні названі Романом і Давидом. Борис княжив у Ростові, а Гліб – у Муромі. Обидва
своєю справедливістю, мудрістю і лагідністю здобули любов
і повагу підлеглих. Святий Володимир, будучи уже похилого
віку, не довіряв своїм старшим синам Святополку та Ярославу. Він
викликав до себе Бориса і дав йому завдання виставити військо проти печенігів, що напали на Київську Русь. Не зустрівши ніде ворога, Борис повернувся назад. Він саме стояв біля річки Альта, коли
одержав звістку про смерть батька.
Військова дружина умовляла його йти
на Київ і бажала проголосити великим
князем. Але молодий князь відмовився. Засмучений смертю батька, він утішився молитвою і не вжив ніяких заходів проти підступних дій старшого
брата Святополка, який якнайшвидше
бажав посісти батькове місце. Святополк, зайнявши престол у Києві, послав своїх вірних людей схопити князя.
Вони віроломно увірвалися до намету
Бориса, перебили охорону й пораненого князя привезли до Києва, до Святополка, котрий звелів всадити меча
в серце Борисові.
Святі князі Борис і Гліб на конях.
Ікона 1340-х років
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Святі брати-мученики
князі Борис і Гліб

Підступне вбивство Бориса
і Георгія Угрина.
Фрагмент ікони XIV століття
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Тіло вбитого князя було поховано
у Вишгороді в церкві Святого Василя. Умертвивши Бориса, Святополк
вирішив убити й князя Муромського
Гліба і послав до нього гінця сказати,
що батько хворий і хоче бачити його.
Гліб повірив йому і поспішив до Києва. По дорозі, біля Смоленська, його
зустрів гонець від Ярослава, який
повідомив, що батько вже помер, Борис вбитий Святополком, а на нього
також чекає смерть. Застереження
Ярослава прийшло дуже пізно, зловмисники, послані братовбивцею,
зарізали Гліба, коли він молився за
батька і брата. Тіло його, прикрите
хмизом, залишили на березі річки.
Лише через деякий час його було
знайдено і поховано в Смоленську.
Через чотири роки після смерті
братів князь Ярослав завдав нищівної поразки Святополку і, прогнавши
його, зайняв княжий престол у Києві.
По закінченню війни він переніс тіло
брата Гліба із Смоленська у Вишгород в церкву Святого Василя і поклав
поряд з тілом брата Бориса. Коли
церква згоріла, над гробницями обох
князів відбувалися зцілення і чудесні
знамення. Ярослав побудував нову
церкву і, відкривши гробницю своїх
братів, знайшов нетлінними тіла святих мучеників, пам’ять про яких свята Церква з того часу святкує 6 серпня – в день загибелі святого князя Бо-
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Рештки стіни-усипальні святих князівмучеників Бориса та Гліба і макет
величного собору, що був побудований
на їх пам’ять у Вишгороді, що під Києвом

риса. На місці старої церкви князь Ізяслав у 1072 році побудував нову
в пам’ять святих князів Бориса і Гліба. Другого травня до неї були перенесені мощі святих страстотерпців, і з того часу в цей день установлено
святкувати перенесення святих мощей князів Бориса і Гліба. Вдруге
переносили мощі за Володимира Мономаха 2 травня 1115 року в нову,
побудовану ним церкву.

Питання та завдання
1. Хто і де охрестив княгиню Ольгу?
2. Чому княгиню Ольгу причислено до образу
рівноапостольних святих?
3. Чому князь Володимир вирішив прийняти
християнство?
4. Чому синів Володимира Бориса і Гліба
канонізовано?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 34. Святі Київської Русі

1. Ïðåïîäîáí³ Àíòîí³é òà Ôåîäîñ³é –
çàñíîâíèêè Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè
нтоній, преподобний Києво-Печерський, народився близько
983 року в Любечі на Чернігівщині за часів княжіння рівноапостольного Володимира. Світогляд і характер маленького
Антипи (а саме таке ім’я дали йому від народження) формувалися за прикладом благочестивих батьків. Міщансько-селянська родина, прийнявши християнство, відзначалася особливою
набожністю. Зернята віри, потрапивши на благодатний ґрунт душі,
дуже швидко дали свої сходи. Ще в зовсім молодому віці, зачувши
про чернече життя, викопав Антипа собі печеру, в темній тісняві якої
збирався гартувати волю, готувався здійснювати подвиги. Та йому,
зрештою, судився інший шлях святості.
Хлопчаком, за велінням серця, вирушає він до грецької землі, на Святу
гору Афон. Знайомлячись з цими священними місцями, обходячи монастирі,
він дивувався і захоплювався життям у
них святих отців. Атмосфера святості,
високої духовності підкорила юнака.
Щиросердно бажаючи уподібнитися

À

Преподобні Антоній і Феодосій Печерські
з Пречистою Дівою Марією
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життю цих отців, гаряче благав він ігумена вознести на Відбудований
нього ангельський чин чер- Свято-Успенський храм
нечого сану. Повернувшись Києво-Печерської лаври
до Києва, преподобний обійшов чернечі обителі з метою
обрати місце, де б він зміг
поселитися. Та монастирі,
що засновувалися ченцямигреками, не мали того чину
й статуту, які б задовольняли
Антонія.
Пошуки привели його до
заміського села Берестове.
Тут, серед порослих лісом
пагорбів, знайшов він печеру, в якій і оселився. Після
смерті благовірного князя
Володимира владу перебрав
безбожний і жорстокосердий Святополк, який захопив
великокнязівський престол
у Києві. Не бажаючи миритися з таким безчинством,
преподобний Антоній знову
повертається на Святу гору
Афон. Невдовзі, перемігши
Святополка, владу в Києві перебирає князь Ярослав. Антоній знову отримує пораду
і благословення від ігумена
повернутися на рідну землю.
Тепер він оселяється в печері, в якій перед тим відбував подвиг посту й молитви
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Преподобні Антоній
і Феодосій Печерські.
З настінного розпису
Борисоглібського храму
у м. Вишгород.
На знімку внизу:
місце поховання
преподобного Антонія
у Ближніх печерах
Києво-Печерської лаври

благочестивий Іларіон,
якого пізніше буде обрано
митрополитом Київським.
У печері преподобний Антоній проводив увесь час у постійній праці духовного чину. Жив з безперервною молитвою, тамуючи
голод сухим хлібом, а спрагу – помірною кількістю
води. Але й це він робив через день, іноді через два,
а то й взагалі через тиждень. Молитва, піст, праця. Скоро слава про
нього розійшлася між людьми, і незабаром сюди стали приходити
христолюбці, маючи при собі лише найнеобхідніше для підтримки
свого тіла. Саме тоді прийшов до Антонія і благочестивий Феодосій.
Постриг двадцятилітнього юнака в ченці преподобний повелів зробити блаженному Никону – ієрею і досвідченому чорноризцю. Це й були
початки існування знаменитої тепер Києво-Печерської лаври.
Доля цього святого є надзвичайно повчальною.
Преподобний Феодосій провів свою молодість у Курську, де жили
його батьки. З раннього дитинства він знайшов благочестивий настрій духу: кожен день бував у храмі, старанно читав Слово Боже,
відрізнявся від своїх ровесників скромністю, смиренністю й іншими
чеснотами. Довідавшись, що в храмі іноді не служать літургію через
відсутність проскур, він вирішив сам зайнятися цією справою: купував пшеницю, своїми руками молов її, а потім спечені проскури
приносив до церкви.
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Щодня тисячі прочан прагнуть
вклонитися святиням
Києво-Печерської лаври

За ці подвиги він терпів багато
неприємностей від рідної матері, яка
палко його любила, але не співчувала його духовним прагненням. Почувши один раз у церкві слова Господа: «Хто любить батька або матір
більше, ніж Мене, не гідний Мене»
(Мф. 10, 37), він зважився залишити
і матір (батько на той час уже помер),
і рідне місто, прийшовши у Київ до
преподобного Антонія.
«Чи бачиш чадо, – запитав його Антоній, – що печера скромна
і тісна?»
«Сам Бог привів мене до тебе, –
відповів Феодосій, – буду виконувати те, що ти мені повелиш».
Коли ж кількість сподвижників
преподобного Антонія зросла до 12,
він пішов на сусідню гору, вирив
собі печеру і став жити самітником.
Ця нова печера разом з іншими, викопаними біля неї, одержали пізніше назву Ближніх, або Антонієвих,
печер, для того, щоб відрізнятися
від старих, що стали називатися
Дальніми, або Феодосієвими. Феодосій залишився на колишньому
місці; незабаром він був обраний
братією ігуменом і почав дбати про
впровадження суворого аскетичного життя. Головними рисами заснованого ним суспільного чернечого
життя були наступні: усе майно в
братії повинно бути спільним, час
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Києво-Печерська лавра.
Храм у Ближніх печерах, грецькі
колони Х століття з великої
соборної церкви Успіння Пресвятої Богородиці

проводився в безперервній
праці, яка розподілялася за силою кожного ігумена, а кожна
справа починалася молитвою
і благословенням старшого.
Преподобний Феодосій часто
обходив келії й спостерігав,
чи немає в кого чого зайвого, і чим займається братія. Часто і вночі
він приходив до дверей келій і, якщо чув порожні балачки двох або
трьох ченців, які зібралися разом, то вдаряв жезлом у двері, а вранці
викривав винних.
Сам преподобний був у всьому прикладом для братії: сам носив
воду, рубав дрова, працював у пекарні, носив найпростіший одяг, раніше за всіх приходив до церкви і на монастирські роботи. Крім аскетичних подвигів, преподобний Феодосій відрізнявся великим милосердям до бідних, знедолених громадян. В обителі він облаштував
будинок для проживання злиденних, сліпих, кульгавих, немічних і
на їх утримання виділяв десяту частину від монастирських доходів.
Крім того, щосуботи він відсилав цілий віз хліба ув’язненим, що
були в темницях.
Заснована преподобним Антонієм і розширена преподобним Феодосієм Києво-Печерська обитель стала зразком для інших монастирів і мала величезне значення для розвитку Церкви на Русі. З її стін
виходили знамениті архіпастирі, ревні проповідники віри й чудові
письменники. Зі святителів, які починали свій чернечий шлях у стінах Києво-Печерської обителі, особливо відомі святі Леонтій та Ісайя
(єпископи Ростовські), Нифонт (єпископ Новгородський), преподобний Кукша (просвітитель в’ятичів), письменники преподобні Нестор
Літописець і Симон.
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2. Ïðåïîäîáíèé Íåñòîð Ë³òîïèñåöü
вятий Нестор народився в 1056 році в Києві. У сімнадцять
років, виявивши неабияке бажання до богопослушництва,
юнак став смиренним ченцем Києво-Печерської лаври. Свій
постриг Нестор прийняв за ігумена Стефана (1074-1075) і
згодом був висвячений на ієродиякона. Своє праведне життя
святий проводив у добровільній бідності, глибокому смиренні, безвідмовній покорі, суворому пості та безперервній молитві. Однак головним його послушенством у монастирі стала книжна справа.
«Велика буває користь від учення книжного, – говорив він, – книги наказують і вчать нас шляху до розкаяння, бо від книжних слів
набираємося мудрості й стриманості… Той, хто читає книги, бесідує
з Богом або святими мужами».
У монастирі вже до кінця XI століття існувала велика бібліотека.
Молодий Нестор, наслідуючи приклад просвітителів Русі старшого покоління, з ентузіазмом опановував знання, накопичені віками.
Особливо його цікавили житія святих та історичні твори, складені переважно у вигляді хронік (літописів). Основну любов і визнання Нестор відчував до свого першого наставника преподобного Феодосія. Коли в
1091 році братія вирішила викопати
його чесні мощі, за дорученням ігумена Іоанна Нестор з кількома молодшими ченцями взяв на себе обов’язок
відшукати і перенести їх у закладений
Феодосієм Успенський собор, де вони
потім і вшановувалися. Свої враження
від цього Нестор виклав у «Слові про
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Преподобний Нестор Літописець Києво-Печерський назавжди увійшов у вітчизняну історію як упорядник перших
відомостей про минуле Київської Русі
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перенесення мощей святого і преподобного отця нашого Феодосія»,
пізніше внесеного ним у літописний звіт. Перу Нестора належать
житія перших вітчизняних святих: убитих Святополком синів князя
Володимира Бориса та Гліба. Спираючись на власні враження молодих літ, він написав житіє преподобного Феодосія Печерського. Ці записи стали основою для складання в наступні роки житій інших подвижників Києво-Печерської лаври, які дійшли до нас. У цих творах
розкривається талант глибокого релігійного мислителя, який постає
як спостережливий психолог. Дещо неоднозначним є питання про те,
якою мірою належить перу Нестора відома «Повість временних літ» –
найдавніший поетичний твір, що дійшов до нас у повному обсязі та
який був завершений у другому десятилітті XII століття. Давня традиція приписує авторство цього твору преподобному Нестору. Проте
наукові дослідження свідчать, що стиль і мова житія, які безперечно
належать йому, і «Повість временних літ» дуже відрізняються. Цей
висновок дав підстави вважати, що авторів повісті було двоє. За іншою версією – це був один автор, а текстуальні відмінності його автобіографічних творів і літописних текстів зумовлені різницею в часі
написання цих творів і їх жанровими особливостями.
Преподобний Нестор помер у 1114 році і був покладений, за заведеним уже в монастирі звичаєм, у комплекс Ближніх (Антонієвих)
печер. Ім’я Нестора тісно пов’язане з образом навченого досвідом,
праведного і смиренного ченця-літописця.

3. Ïðåïîäîáíèé ²ëëÿ Ìóðîìåöü
кщо хтось вважає, що Ілля Муромець – це суто казковий персонаж, той глибоко помиляється. А щоб пересвідчитись у
цьому, треба відвідати Києво-Печерську лавру, де в Ближніх
печерах, заснованих преподобним Антонієм, спочивають нетлінні мощі воїна-богатиря Іллі Муромця, а над ними завжди
сяє незагасна лампада. Сюди підходять численні прочани, молючись
біля його гробу.
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За переказом, він народився в Муромі,
в селі Карачарове, що на річці Ока. Руські
бувальщини повідомляють, що народився
Ілля міцним, проте з паралізованими кінцівками, тому і «просидів сиднем тридцять
літ». Біохімічний аналіз мощей преподобного Іллі Муромця, який був зроблений у
радянський час, це беззаперечно підтверджує, так само, як і хворобу гіпофіза, яка
призвела до «богатирського» збільшення
кісток Іллі. Однак переказ свідчить: зцілили молодця все-таки Божі люди – такі ж
кульгаві каліки, що мандрували по Русі з
торбою за плечима і жили на подання. Завдяки їм майбутній герой дістав такої сили,
що викорінював дуби, які клав до підвалин Троїцької церкви у Карачарові. Згодом
він їде у стольний град – «київським чудотворцям поклонитися, послужити віроюправдою великому князю, постояти за віру
християнську».
Шлях, яким їхав Ілля з Мурома через
Брянські ліси до Києва, подібний до того,
яким прямували торгові каравани та військові дружини. І в першу подорож Ілля
Муромець прокладає дорогу через непрохідні болота. У давнину дороги вимощували скрізь колодами. Саме таку дорогу проклав Ілля Муромець, і проклав її для всіх.
Тут же він, за оповідями, вступає у бійку
з лісовими розбійниками (відомий образ
«Солов’я-розбійника») і здобуває перемогу. А згодом, підійшовши до Чернігова,
очолює боротьбу за визволення міста від
кочових племен.

Преподобний
Ілля Муромець
Києво-Печерський

Тут, у Ближніх печерах
Києво-Печерської лаври,
спочивають цілющі мощі
легендарного Іллі Муромця – небесного покровителя руських воїнів
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Під час роботи над розписами у Володимирському соборі в Києві
художник В. Васнєцов створив своє широковідоме полотно
«Три богатирі»

Дату його смерті сучасна медична експертиза у згоді з прадавнім
літописом віднесла до XII століття. На жаль, до нас не дійшли свідчення, чи був Ілля досвідченим монахом, чи прийняв постриг уже перед самою смертю, будучи тяжкопораненим (можливо, під час захисту Печерського монастиря). Проте в народній пам’яті він залишається незаперечним символом збереження єдиної Русі – від зовнішніх
і внутрішніх ворогів.
Усі руські богатирі – Ілля Муромець, Альоша Попович, Добриня
Микитович – взірці шанування своїх батьків, великодушні та безкорисливі. Вони можуть погано одягатися (у Іллі Муромця «шубонька худим-худа… вся залатана») – але кінь і зброя завжди найкращі.
Не лякають їх ніякі закляття і ворожба, а у важких випадках зверта-

270

Òåìà V. Ñâÿò³ òà ¿õ ðîëü ó æèòò³ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
ються за допомогою до Бога. Ілля, зв’язаний ворогами, попрохавши
у Небесних Сил допомоги, чудом звільняється і перемагає.
Образ трьох богатирів і особливо Іллі Муромця надихнув багатьох
митців (Васнєцова, Врубеля та ін.) на створення оригінальних творів.
Та найкращий сюжет все ж залишається у народному епосі. На казковому розпутті Ілля Муромець випробовує два шляхи – смерть чи
подружнє життя, але так і не знаходить обіцяного. А коли повертає на
третю дорогу, яка пророкує багатство, дійсно знаходить скарб. Проте,
як і очікувалось, заможним теж не стає. На знайдені гроші він відбудовує храм, у якому й поховають пізніше богатиря.
Ось і тепер, уже не до казкового, а до реального Іллі Муромця,
до його святих мощей у Печерську лавру йдуть тисячі прочан з України, Росії та Білорусії, щоб попросити в угодника Божого богатирського духу на весь новий рік.

Питання та завдання
1. Чому преподобний Антоній жив у печерах?
2. Складіть тезисний план: «Антоній і Феодосій
Печерські – засновники Києво-Печерської лаври».
3. Які твори належать перу Нестора Літописця?
4. Чому Ілля Муромець став героєм народних билин
і переказів?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 35. Святі пізнішої доби

1. Ñâÿòà êíÿãèíÿ-³íîêèíÿ
Àííà Êàøèíñüêà
еред святих імен Русі, що сяють на небосхилі небесної слави, ось уже понад шість століть вирізняється ім’я видатної
подвижниці християнського благочестя святої княгині Анни
Кашинської, яка завершила своє багатостраждальне життя смиренною черницею в монастирі на тверській землі, у
провінційному російському містечку Кашин, де нині спочивають
її зцілюючі нетлінні мощі, відкриті вірянам для благоговійного поклоніння.
Промислом Божим Анні був уготований шлях великих скорбот
і життєвих втрат. Роки її життя співпали
з одним із найдраматичніших періодів руської історії. Внаслідок феодальної боротьби за князівську владу й безперервні
чвари ослабла Київська Русь, а ці чвари
перекинулись і на Русь Московську. Це
був страшний час, коли Русь знаходилась
під золотоординською неволею. Спустошені міста й села, спалені монастирі й храми, невимовні страждання й сльози своїх
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Преподобна Анна Кашинська
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Народне шанування багатостраждальної
Анни Кашинської
завжди було великим, про що
свідчать ці знімки
дореволюційного
часу. Тисячі людей
йшли вклонитися
її святим мощам

співвітчизників – ось що бачила перед
собою княгиня. Коли вона побралася
зі святим благовірним князем Михаїлом Тверським, то з’єднала скорботи,
що випали на долю її родини, зі скорботами всього руського народу.
От її чоловік збирається їхати в
Орду, щоб виправдатися перед грізним ханом за наклепи з боку свого рідного племінника – суперника за князівський престол. Недобрі
передчуття гноблять душу подружжя. Але князь Михаїл добре усвідомлює: якщо він не приїде до ординського хана, той сам незабаром
з’явиться до нього з вогнем і мечем.
«Навіщо тобі боятися нечестивого хана? – втішає його дружина. –
Адже в нас немає ніякої неправди: ми стоїмо за віру й Батьківщину,
Бог нам допоможе, хоча нас і небагато».
На що Михаїл Тверський відповів: «Я бажаю постраждати за ім’я
Христове».
«Якщо так, – каже його княгиня, – то блаженний будеш: не бійся
страждань, будь вірний Господу аж до смерті».
Справдились важкі передчуття: благовірний князь був замордований в Орді до смерті. Там же судилося прийняти мученицьку смерть
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старшому синові Анни, а згодом – її другому синові й онукові. Коли
тіло її чоловіка везли додому з київських земель, де стояв ординський
хан, воно залишилось нетлінним, незважаючи на літню спеку.
Здавалося б, яке материнське серце спроможне витримати такі удари долі? Але, приймаючи всі страждання без розпачу і ремствування,
вона ані на мить не забувала про страждання свого народу. Навпаки,
всюди вона з’являється простим людям зі словом втіхи, допомогою
знедоленим та нужденним. Особливо дбала про відродження зруйнованих храмів Божих та монастирів, зміцнення духу в православних.
Сама ж вона закінчила своє життя смиренною черницею, залишивши князівські пошани, славу й заможне життя. У чернецтві прийняла
постриг з ім’ям Єфросинія.
Відтоді Господь прославив Свою угодницю багатьма чудесами,
які відбуваються за її молитвами. Наприклад, збереглося історичне
свідчення, коли містечко Кашин, де знаходяться нетлінні мощі святої
Анни, в 1848 році обійшла стороною люта холера, яка косила смертю
все навкруги. Віруючі вважають, що це диво сталося завдяки молитовному заступництву їх небесної покровительки. Так само, як і той
дивний факт, що під час Великої Вітчизняної війни на місто не впало
жодної німецької бомби, тоді як усе навкруги було зруйновано від
нещадних бомбардувань.
Пам’ять святої угодниці Божої, Великої княгині-інокині Анни
Кашинської відзначається щороку двічі: 25 червня, коли в 1650 році
були знайдені нетлінними її мощі, а в 1909 році вдруге прославлено
її святе ім’я, а також 15 жовтня, коли згадується кончина праведниці,
яка сталася 1338 року.

У провінційному російському містечку Кашин
до 1917 року налічувалось понад 40 храмів і 4 монастирі
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2. Ñâÿòèé êíÿçü ³ âî¿í
Îëåêñàíäð Íåâñüêèé
атьком святого Олександра був Ярослав, «князь лагідний,
милостивий та людинолюбний». У 1236 році святий Олександр був поставлений батьком на самостійне князювання
у Новгороді, а в 1239 році він узяв шлюб.
У 1240 році шведи, відповідаючи на заклик Папи, наважилися розпочати хрестовий похід проти Русі. Після молитви в храмі
Святої Софії 19-річний святий Олександр звернувся до своїх воїнів
зі словами, що стали девізом для всіх майбутніх поколінь: «Не в силі
Бог, а в правді». І з невеликою дружиною та твердою надією на Бога
князь пішов на ворогів. Напередодні ж вирішальної битви сталося чудесне знамення: воїн Пелгуй, який стояв
на варті, бачив на світанку
човен, що плив по морю,
і в ньому святих Бориса і Гліба в багряному одязі. І сказав
Борис: «Брате Гліб, звели
гребти, допоможемо родичу
своєму Олександру».
Коли Пелгуй повідомив
про видіння князю, святий
Олександр наказав нікому
не розповідати про чудо,
а сам, підбадьорений, мужньо повів військо на шведів.

Á

Святий благовірний князь
Олександр Невський
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Храми ОлександроНевської лаври
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мети воєнним шляхом, Папа робить спробу мирного запровадження
унії на Русі. У 1248 році його посли прийшли до святого Олександра
Невського з такою пропозицією та викладом католицького віровчення. Князь був єдиним православним правителем в Європі, який не
пішов на компроміс з Католицькою Церквою.
У 1252 році велике князювання отримує святий Олександр Невський і своєю політикою в Орді домагається того, що, формально
перебуваючи в залежності від татар, Свята Русь фактично стає незалежною державою. Не доїжджаючи до Володимира, князь-подвижник віддав свій дух Господу, прийнявши в Городецькому монастирі
святу чернечу схиму з іменем Олексій. Це було 14 листопада 1263
року, а 23 листопада при похованні його в Рождественському монастирі було явлене Богом чудо. Коли тіло святого Олександра Невського
було покладене в раку, економ Севастіан та митрополит Кирило хотіли розжати йому руку, щоб вкласти в неї напутню духовну грамоту.
І в цей момент князь, як живий, сам простягнув руку і взяв грамоту
з рук митрополита. Так прославив Бог Свого угодника.
І вже в 1280-х роках у Володимирі починається вшанування Олександра Невського як святого, а загальноцерковне прославлення його відбулося на Московському Соборі в 1547 році. У 1724 році
Петро І заснував у Петербурзі монастир
на честь великого співвітчизника (нині –
Олександро-Невська лавра) та звелів перевезти туди нетлінні мощі святого князя. Він
же постановив святкувати пам’ять святого
Олександра Невського 30 серпня в день укладення переможного Ніштадтського миру
зі Швецією. У 1725 р. імператриця Катерина І встановила орден Святого Олександра
Серед багатьох відомих громадян, які поховані на цвинтарі Олександро-Невської лаври,
є могила нашого земляка, мужнього льотчика
і талановитого винахідника Левка Мацієвича
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Орден Олександра Невського

Невського, який був однією з найвищих нагород Російської імперії до 1917 року. Ім’я святого Олександра Невського завжди ототожнювалось у народній пам’яті з самовідданим
служінням Вітчизні. У роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років на кошти віруючих Православна Церква організувала і передала в Червону Армію авіаційну ескадрилью
імені Святого Олександра Невського. Влітку
1942 року, коли фашистські війська рвалися
до Сталінграда і вирішувалась доля країни, було встановлено орден
Олександра Невського, яким нагороджувались командири за проявлену особисту відвагу та організацію успішних дій своїх частин.

3. Ïðåïîäîáíèé Ñåðã³é Ðàäîíåçüêèé
першій половині XIV століття виникла знаменита ТроїцеСергієва лавра. Засновник її преподобний Сергій (у світові –
Варфоломій) був сином ростовських бояр Кирила і Марії, що
переселилися ближче до Москви в селище Радонеж. У семирічному віці Варфоломія віддали вчитися грамоті. Він усією
душею жадав навчання, але грамота не давалася йому. Уболіваючи про
це, він вдень і вночі молив Господа відкрити йому двері розуміння.
Одного разу, шукаючи в полі зниклих коней, він побачив під
дубом незнайомого старця-чорноризця. Чернець молився. Отрок
підійшов до нього і повідав про свою скорботу. Співчутливо вислухавши хлопчика, старець почав молитися за нього. Потім вийняв
малу частку проскури і, благословивши нею юного Варфоломія,
сказав: «Візьми, чадо, і з’їж: це дається тобі у знамення благодаті
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Божої і розуміння Священного
Писання».
Благодать ця дійсно зійшла
на отрока: Господь дав йому
пам’ять і розуміння, і отрок став
легко засвоювати книжкову
мудрість. Після цього чуда в
юному Варфоломієві ще більш
зміцніло бажання служити тільки Богові. Йому хотілося усамітнитися за прикладом давніх подвижників, але любов до
батьків утримувала його в рідній родині. Варфоломій був
скромний, тихий і мовчазний
хлопець, з усіма був лагідний
і ласкавий, ніколи не дратувався
і виявляв покору батькам, в пісні
дні зовсім утримувався від їжі.
Після смерті батьків Варфоломій віддав спадщину своєму
молодшому братові Петрові та
разом зі старшим братом Стефаном оселився в 10 верстах від
Радонежа, у глибокому лісі біля
річки. Брати власноруч рубали
ліс і побудували келію й малу
церкву. Її освятив священик,
посланий митрополитом Феогностом, на честь Святої Трійці.

Преподобний Сергій Радонезький
і бані Троїце-Сергієвої лаври,
заснованої святим подвижником
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Так виникла знаменита обитель
преподобного Сергія.
Стефан незабаром залишив
свого брата і став настоятелем Богоявленського монастиря в Москві
і духівником великого князя. Варфоломій же, пострижений у чернецтві з ім’ям Сергій, близько двох
років був один у лісі. Не можна
і уявити, скільки спокус переніс
у цей час юний чернець, але терпіння і молитва перебороли всі
труднощі й диявольські спокуси.
Повз келію преподобного Сергія
цілими зграями пробігали вовки,
приходили і ведмеді, але жоден
з них не заподіював йому шкоди.
Одного разу до його келії прийшов
здичавілий ведмідь. Святий пустельник
дав йому хліба, і з тих пір звір став постійно відвідувати преподобного і навіть
служити йому.
Як не намагався святий Сергій ховати
свої подвиги, слава про них поширилася і
залучила до нього інших ченців, які бажали
жити ченцями під його опікою. Вони стали
просити Сергія прийняти сан священика
й ігумена. Сергій тривалий час не погоджувався, але, не змігши перебороти їх невідступне прохання, сказав: «Бажав би краще
коритися, ніж керувати, але страшуся суду
Божого і віддаю себе у волю Господню».
Це сталося в 1354 році, коли Святитель
Олексій вступив на кафедру Московського
митрополита.
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Преподобний Сергій
Радонезький поруч
з Пресвятою Богородицею
Благословення князя
Дмитрія Донського перед
Куликовською битвою
18 серпня 1380 р.
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Одного разу митрополит Олексій хотів
покласти на нього золотий хрест у нагороду за
невтомну і сумлінну працю, але Сергій сказав:
«Від юності своєї я не носив на собі золото,
у старості ж тим більше хочу жити в убогості», – і рішуче відхилив від себе цю почесть.
Як видатний політичний діяч, преподобний Сергій виступав за об’єднання російських
земель під егідою Москви, сприяв централізаторським прагненням Дмитрія Донського, допомагав йому в боротьбі проти Золотої Орди,
зокрема у підготовці битви на Куликовському
полі. Сергій Радонезький прозірливо передбачив її переможний результат, прагнув розширити на Русі шанування Трійці як символу
єдності Руської землі, був ідейним натхненником об’єднавчої й національно-визвольної
політики князя Дмитрія Донського.
Сам же Великий князь Дмитрій, прозваний Донським, шанував преподобного Сергія
як батька і просив у нього благословення на
боротьбу з татарським ханом Мамаєм.
«Йди, йди сміло, князь, і сподівайся на
допомогу Божу», – сказав йому святий старець і дав у сподвижники двох своїх ченців:
Пересвіта й Осляблю, які загинули героями в
Куликовській битві.
Ще за свого життя преподобний Сергій
робив чудеса й удостоювався великих одкровень. Одного разу йому в невимовній красі
й славі з’явилася Сама Пречиста Матір Божа
з апостолами Петром і Іоанном і обіцяла заступництво його обителі. Іншого разу він
бачив незвичайне світло і безліч птахів, які
наповнювали повітря благозвучним співом,

Троїцький собор,
де спочивають нетлінні
мощі преподобного
Сергія, і п’ятиярусна
дзвіниця Свято-ТроїцеСергієвої лаври
(на знімку внизу)
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і одержав одкровення, що безліч ченців збереться в його обителі. Через 30 років після його блаженної кончини (25 вересня 1392 року)
відкрилися його святі мощі.

4. Ïðåïîäîáíèé Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé
ерафим народився в місті Курськ у сім’ї купця і при хрещенні
отримав ім’я Прохор. Ще в дитинстві він прийняв рішення
піти в монастир. Але, маючи намір стати ченцем Києво-Печерської лаври, за велінням Божим пішов у Саровську пустелю (нині – Нижегородська область), де пройшло все його
подвижницьке життя.
У 1786 році він прийняв постриг з ім’ям Серафим. 16 років провів
у лісових хащах, перебуваючи в суворому пості та безперервно молячись. Три роки він присвятив мовчазному молінню. Бажаючи вторуватися на давніх подвижників, він узяв на себе неймовірно важкий
подвиг стовпництва: таємно молився 1000 днів та ночей, стоячи на
камені, робив лише перерви для
їжі та короткого сну. Ті, хто відвідував преподобного, могли лише
бачити, як старець годував з руки
великого ведмедя, віддаючи частину своєї їжі дикому звіру.
Відчуженість преподобного
Серафима закінчилася в 1810 ро-

Ñ

Преподобний Серафим Саровський.
Ця ікона дуже схожа на портрет,
у ній мало умовних символів. І не випадково, бо іконописець дійсно писав
цього видатного подвижника з портрета, написаного ще за його життя
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Образ Божої Матері «Умиління».
Ця ікона була благословенням батьків
преподобного Серафима на монашество

ці, коли йому був 51 рік: за станом здоров’я він
вимушений був переселитися в монастир. Сімнадцять років провів у монастирі, не виходячи
з келії, перебуваючи у молитвах. Перші п’ять
років Серафима ніхто не бачив, навіть послушник, який приносив йому їжу. Наступні п’ять років його бачили, але
він не сказав жодного слова. Лише після цього він став приймати паломників, які приходили до нього за порадою та настановами. Одним
він пояснював істини віри, іншим допомагав отримати сили до зміни життя, попереджав про грядущі життєві небезпеки, зцілював від
хвороб.
Життя преподобного Серафима є прикладом глибокого смирення
й покори волі Божій. Він жив у надзвичайно скромних
умовах, носив простий одяг – «балахончик», харчувався сухариками, які виготовляв сам, і ними ж пригощав
своїх численних відвідувачів. Єдиною іконою, яка висіла в його келії й супроводжувала аж до
смерті, був образ Пресвятої Богоматері,
якою його благословили благочестиві
батьки на чернече життя.
З життя святого відомий такий випадок. Одного разу до нього прийшли
кілька злочинців, маючи намір вбити
святого і заволодіти його скромним майном. Подвижник від диГоловний храм Дивєєва – Свято-Преображенський собор – вражає своєю
величчю, архітектурною досконалістю і красою
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тинства мав неабияку фізичну
силу і міць у руках, якої цілком
вистачило б, щоб покарати знахабнілих гостей. Проте Серафим
покірливо віддав себе в руки розбійників, не заподіявши їм ніякого лиха. Більше того: коли цей
злочин було викрито, а злочинців
спіймано, святий Серафим благав суддю відпустити своїх кривдників на волю, чим надзвичайно
вразив їх. Згодом покірність святого привела цих людей до глибокого розкаяння в скоєному злі: всі
вони теж стали ченцями, намагаючись у такий спосіб випросити
прощення у Бога.
Преподобний Серафим Саровський сподобився особливої
милості не лише понад десять
разів за своє земне життя бачити
Пречисту Діву Марію, яка неодноразово з’являлась йому в оточенні
святих, а й Самого Господа нашого Ісуса Христа, Який явився йому
під час Божественної літургії.
Преподобний Серафим Саровський прославився як великий
чудотворець. Ці дива не припинились, а навпаки – набули нової
сили після його блаженної смерті.
Біля того місця, де святий старець
Серафим 1000 днів і ночей невтомно
молився Господу
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У 1902 році було підтверджено 100 випадків зцілень, отриманих біля
гробу преподобного. А 26 січня 1903 року, зважаючи на незліченні
чудеса, які виходять за молитвами спочилого старця, Серафима Саровського було причислено до розряду святих Православної Церкви.
Пам’ять цього подвижника Православна Церква відзначає щорічно 1 серпня.

5. Ïðàâåäíèé ²îàíí Êðîíøòàäòñüêèé
оанн Кронштадтський народився у 1829 році в сім’ї бідного селянського священика на Півночі. Від дитинства йому важко давалися шкільні науки, що викликало в його ровесників сміх і недобрі жарти. Хлопець невтомно молився Господу, щоб Він допоміг
йому стати здібним учнем. І от одного разу йому з’явився ангел,
який ніби зняв з юнака якусь завісу, після чого він не лише наздогнав
своїх ровесників у навчанні, але й став кращим учнем.
У 1855 році, після здобуття духовної освіти, він отримав призначення у кафедральний собор
Святого Андрія Первозваного, що
знаходиться в передмісті СанктПетербурга – Кронштадті. Саме
в цьому храмі пройшло все священницьке служіння пастиря.
Кронштадт вирізнявся тим,
що тут мешкали переважно бідні,
нужденні, знедолені люди, жебраки. Молодий пастир відразу сприйняв їхній біль як власний, усіляко

²

«Всеросійський батюшка»
святий праведний
Іоанн Кронштадтський

285

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²
намагаючись допомогти їм: і молитвою,
і матеріальною допомогою. Він віддавав
все своє жалування бідним. Дійшло до
того, що коли він розпочав викладати Закон Божий у міській гімназії, то вчительську платню віддавали його дружині,
знаючи, що він все до останньої копійки роздасть бідним. За цю доброту його
нещадно висміювали представники влади, говорили, що він підриває авторитет
духівництва, підтримуючи бідноту.
Коли отець Іоанн став відомим, йому
почали присилати пожертвування на благодійні заходи. Він хотів створити трудовий та культурний центр, де могло б
розпочати нормальне життя та отримати
роботу бідне населення. З часом центр
став цілим містечком. У його основі були
майстерні, де тисячі людей знайшли
собі роботу. Відкривали навчальні майстерні для підлітків, школи, бібліотеки,
притулки для дітей-сиріт, для пристарілих. На пожертвування було споруджено декілька монастирів, будувалися
храми.
Молитва Іоанна Кронштадтського
мала величезну силу: вона навертала до
Православ’я невіруючих та іновірців, вона
зцілювала хворих, піднімала
на ноги немічних. За таку палку молитву та милосердя Іоанна Кронштадтського називали
«Всеросійським батюшкою».
Церковний люд уже за життя почитав Іоанна Кронштадт-
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Молитва Патріарха
всія Русі Алексія ІІ
біля усипальні праведного Іоанна
Кронштадтського

ського як святого, але офіційна
його канонізація відбулася лише
в 1990 році. Його пам’ять відзначається щороку 2 січня.

Питання та завдання
1. У чому полягав головний життєвий подвиг
преподобної Анни Кашинської?
2. У чому є святість князя і воїна Олександра
Невського?
3. Чому преподобний Сергій Радонезький благословив
Дмитрія Донського на битву?
4. Чи можна хриcтиянинові брати в руки зброю
і служити в армії? Яким чином поєднується
біблійна заповідь «не убий» з військовою службою,
захистом Батьківщини від загарбників?
5. Чому преподобний Серафим Саровський у будь-яку
пору року зустрічав своїх відвідувачів словами:
«Радосте моя! Христос Воскрес!»
6. У чому виявилась праведність Іоанна
Кронштадтського? Хто такі праведники? Чим
вони відрізняються від християнських мучеників?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 36. Святі подвижники нашого краю

1. Ìó÷åíèê Ìèêîëà ²ñêð³âñüêèé
1905 році в селі Іскрівка Петровського району коштом царя
Миколи ІІ було збудовано православний храм. У ньому служив священик Микола, який був духовним сином протоієрея
Іоанна Кронштадтського, якого люди ще за життя шанували
як святого подвижника і праведника. Маючи неабияку віру
і дар прозірливості, тобто передбачення майбутніх подій, він знав,
ще задовго до початку більшовицької революції 1917 року, яка влада
прийде та як вона буде ставитися до віруючих людей.
Коли в 1919 році в селі Іскрівка з’явилися більшовики,
священик сховався на дзвіниці,
але його видали. Більшовики силою зняли Миколу Іскрівського
з дзвіниці, а потім вивели на
сільське кладовище та розстріляли.
З поля додому в той час йшли
місцеві жителі, які сховали тіло
вбитого священика, а вночі пе-
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Священномученик
Кіровоградського краю
Микола Іскрівський
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реховали в іншому місці. Через рік у це село приїхали священики, які
перепоховали вбитого вже біля храму. Коли здійснювали перепоховання, тіло було знайдено нетлінним.
17 вересня 2001 в селі Іскрівка, біля Хресто-Воздвиженського храму, мощі священномученика Миколи були урочисто внесені до храму і встановлені у раці – спеціальній гробниці, де вони спочивають
дотепер і відкриті для поклоніння численних прочан, які їдуть сюди
з багатьох місць України та зарубіжжя. Тіло його було нетлінним,
лише видно місця, пошкоджені в результаті пострілів. Неподалік
храму є святе джерельце, яке має чудодійні властивості зцілення від
тілесних і душевних хвороб.
17 липня 2001 року на засіданні Священного Синоду під головуванням Патріарха Московського Алексія ІІ було вирішено прославити
протоієрея Миколу в сонмі священномучеників, які прийняли смерть
від безбожної влади.

2. Ñâÿò³ íîâîìó÷åíèêè ×åðêàñüê³
онад 120 жертв сталінського режиму на Черкащині канонізовано Православною Церквою.
У 30-х роках ХХ століття, у розпал колективізації, багато священиків були заслані на 5–10 років. Засилали разом
з тими, кого називали куркулями. У той період актуальним
було таке гасло: «Геть куркуля і прибічника його попа!».
Після заслання повертатися на батьківщину їм не дозволяли. Київ,
Харків та інші великі міста для них були зачинені. А Черкаси, Умань,
Звенигородка стали в Україні для священнослужителів своєрідними
гетто. Крім того, сюди засилали на проживання ченців із ліквідованих
безбожниками київських монастирів. Потрапляли сюди й священнослужителі з західних прикордонних областей як неблагонадійні.
У 30-ті роки ченці й священики, позбавлені своїх монастирів і парафій, бродили вулицями і ринками Черкас, старцювали, робили треби.

Ï
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У 1937 році Великдень збігся з першотравневими святами, й люди
масово йшли до храмів, а не в клуби. Вони сповідалися й причащалися
святих Таїнств. Влада була шокована: після 20 років винищення Церкви
люди все одно вірували! За переписом 1937 року, кількість віруючих
у колишньому СРСР сягала 75 %, а на Черкащині подекуди – 80 %.
Разом з православними священнослужителями розстрілювали
й представників інших конфесій. Цього ж року в країні заарештували
ще понад 28 тисяч православних священнослужителів і розстріляли
21 500. Багато хто загинув у таборах.
На Черкащині відомий лише один випадок повернення священнослужителя з табору. Це архімандрит Аввакум (Старов, уродженець села
Вергуни, що в передмісті Черкас). Він – останній настоятель
останнього чинного монастиря
на Черкащині – Мошногірського Свято-Вознесенського. Монастир був закритий владою
в кінці 1923-го або на початку 1924 року.
За свідченням людей, які
знали його, він був великим
старцем. Отець Аввакум дивом вижив у сталінських
катівнях. Бог відпустив йому
87 років життя. Поховали
старця в Черкасах, але у
2005 році його було урочисто
прославлено в сонмі святих.
Образ святих новомучеників
Черкаських, які постраждали
від безбожної влади у 30-х
роках ХХ століття
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Нетлінні мощі праведного старця спочивають у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах.
Про долю кожного священика, ченця або мирянина, які були репресовані за віру в 30-ті роки, можна розповідати багато. Їм присвячена
спеціальна книга, основу якої склали дослідження донедавна цілком
таємних схронів КДБ-НКВС зі слідчими матеріалами на страчених
мучеників.

3. Ïðåïîäîáíîìó÷åíèöÿ Ðàôà¿ëà
сонмi черкаських новомученикiв i сповiдникiв ХХ століття
яскраво сяє ім’я настоятельки Чигиринського Свято-Троїцького монастиря ігумені Рафаїли (Тартацької).
1926 рiк застав у стiнах Свято-Троїцького жiночого монастиря, що знаходився у Чигиринi, лише 32 черниці. Рішенням Київського гублiквiдкому вiд
18 серпня 1923 року обитель було
скасовано. При цьому всiм молодим черницям i послушницям було
безапеляцiйно «запропоновано» залишити монастир i йти у свiт чи
переселитися до Лебединського
монастиря. Лише старим i немiчним дозволялося тимчасово
перебувати в одному з примiщень:
станом на 16 листопада 1923 року
тут залишалося лише 10 душ, та за
три роки їхня кількiсть збiльшилась до 32. Серед них знаходилася
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остання настоятелька монастиря iгуменя Рафаїла (Тартацька), вже немолода жiнка, на долю
якої випали жахливi скорботи i випробування того часу.
Матушка-iгуменя була вимушена
благословити молодих послушниць
влаштовуватися на власний розсуд.
Одна з них – Тетяна – пiшла доглядати дiтей до родини одного вдiвця
Дмитра Дмитровича Рясика, який
мешкав у Чигиринi.
Молода чемна дiвчина з полтавської глибинки прийшлася до
двору в домi, де доглядала дiток
вдiвця, людини вельми порядної та добродiйної. Незабаром
з благословення матушки-iгуменi вона стала матiр’ю дiтям i
дружиною господарю i за його
згодою отримала можливiсть
надавати притулок i прожиток своїм сестрам по обителi
та iншим обездоленим i нужденним.
Так на довгі роки, аж до
днiв кривавого 37-го, її дiм
став притулком для тих, хто
потребував допомоги.
У 1926-му тут оселилася i
сама матушка Рафаїла. У Тетяни Iванiвни Рясик було
добре, чуйне серце, i вона
добровiльно взяла на себе
турботи про життєвi потреКазанський храм
би незвичайних мешканцiв її
у центрі м. Чигирин
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дому, з радiстю виконуючи обов’язки господарки i келейницi. Разом
з вигнаними черницями старанно молилася.
Мiсцева влада не мала причин втручатися у справи сiм’ї Рясикiв, але працiвники ГПУ (Головне політичне управління колишнього
СРСР, яке виконувало функції політичної поліції на зразок німецького гестапо) не залишали iгуменю Рафаїлу, яку ненавидiли за непохитну відданість Богу i благочеснiсть. Матушка-iгуменя, проживши
в чистотi й дiвоцтвi свiй вiк серед таких самих, як і вона, незайманих
черниць, весь час викликала iнтерес з боку тодішньої влади.
Подальша доля благочестивої жiнки є зразком мучеництва заради
належностi її до ненависного безбожним злодiям Христа i чистоти
душi i плотi. Улiтку вночi (це було у 1927 роцi) у дверi будинку Рясикiв несамовито постукали: то був мiсцевий Христа ради юродивий на
iм’я Варфоломій, за згадками, прозорливець i подвижник, який поспiшав попередити iгуменю про небезпеку. 62-рiчний Варфоломій
вiддавна був пов’язаний зі Свято-Троїцьким монастирем, знайшовши ще наприкiнцi ХІХ столiття собi притулок у чернецькiй богодільні. Його всi добре знали, i вiн також знав кожного у своєму рiдному
мiстi.
– Матушка Рафаїла! Тiкай! – кричав вiн, грюкаючи у дверi й у
шибку вiкна. – За пiвгодини тобi смерть!
Та навiть попередження юродивого неспроможне було змiнити долi жiнки, якiй було уготовано страстотерпництво i мученицьку
смерть. Тим часом до двору Рясикiв в’їхала пiдвода, на якiй сидiло з пiвдюжини п’яних чоловiкiв на чолi з дільничним. Зiскочивши
з пiдводи, недолюдки увiрвалися до хати i виштовхали матушку-iгуменю Рафаїлу на подвiр’я, прив’язали до грушi i, обклавши сiном, пiдпалили.
На очах мешканцiв будинку здiйснювалося свавiлля, зарадити
якому ніхто не міг. Інша черниця винесла iкону Божої Матерi «Неопалима купина», вона i сестри стали молилися, i тут, як згадують
очевидцi, вдарила з неба блискавка, розлiгся по небу грiм i почалася
гроза. Сiно намокло, i вогонь згас.
Та це не подіяло на злодiїв. Вони зв’язали страстотерпицю i, кинувши її на пiдводу, повезли до старої скотобійнi (нинi – вулиця
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Калiнiна). Тут вони вчинили наругу над своєю беззахисною жертвою
i по-звiрячому вбили. Ледь прикривши замучене тiло пiском, сіли
на підводу i поїхали геть.
Колишня послушниця монастиря, яка мешкала неподалiк, почувши про страшне вбивство, кинулася на мiсце трагедiї, вiдкопала знiвечене тiло своєї iгуменi й поховала його на цвинтарi. Вона доглядала могилу матушки-настоятельки до самої смертi, заповiвши поховати
себе поруч.
У 2005 році черниця-мучениця Рафаїла була прославлена в додатковому списку Черкаських новосвященномучеників, які прийняли смерть за віру Православну від безбожної влади. Її тіло відтепер
спочиває в новозбудованому храмі Казанської ікони Божої Матері
в Чигирині.

4. Ñâÿùåííîìó÷åíèê
Õàðëàìï³é Ô³íüêîâñüêèé
вященномученик Харлампій Фіньковський народився в сім’ї
диякона Володимира Фіньковського, мешканця села Трубівка
Сквирського повіту Київської губернії. Отець Харлампій отримав духовну освіту, закінчив Київську духовну семінарію
в 1895 році, потім пройшов обов’язкову для священика дворічну вчительську практику. У сан священика він був рукопокладений
1898 року. Служив у селах Білозір’я, Івангород, Бірки, звідки після
закриття церкви і вигнання потрапив до Черкас. Працював на чорних
роботах, на вимогу властей та для прожитку, але священницького посоху не полишав ніколи.
«Влада антихриста привела до зубожіння, – говорив отець Харлампій. – Подивіться хоча б на нас, на священиків, – що з нами зробили: ми змушені вести убоге існування без можливості служити
в храмах, без шматка хліба. Люди забули Бога, не мають у серці страху
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Новосвященномученик
Харлампій Фіньковський

Божого, і Господь карає нас. Моліться!
Просіть покаяння! Вимагайте повернення
храмів!»
21 грудня 1937 року отця Харлампія заарештовують. За рішенням Трійки,
відповідно до статті 54-10 УК УРСР, яка
кваліфікувала вислови священика як контрреволюційну діяльність, 28 грудня 1937 року було прийнято рішення його розстріляти.
14 січня під час масового розстрілу священнослужителів отець Харлампій Фіньковський прийняв мученицьку смерть. 27 квітня 1989 року реабілітований.

Питання та завдання
1. У чому полягає головний подвиг отця Миколи
Іскрівського?
2. Чому на території сучасної Черкащини така
велика кількість священиків, ченців і мирян,
які прославлені в сонмі священномучеників?
3. Чим обумовлена ненависть більшовиків до Церкви
Христової? Яку роль в атеїстичній політиці
більшовиків відігравали карні органи: ГПУ, НКВС,
КДБ?
4. Чому більшість тіл розстріляних і замордованих
священиків не знайдено?

Òåìà V².
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Ïðàâîñëàâíèé õðàì

§ 37. Храми Божі –
святині православного світу

1. Öåðêâà – ä³ì Áîæèé
рам Божий стоїть над світом як дороговказ, як знак
вічності в цьому нетривкому і крихкому, мов скло,
житті. Православ’я вбачає найвищий сенс християнства в богослужінні, в молитовному єднанні
з Самим Господом, Який невидимо присутній
у храмі. Вже перші київські князі розуміли, що храм – це
дім Божий, найвища можливість прикрасити і прославити свій град, свою землю і свій народ у духовній
єдності з Богом.
Поклоняючись живому Богу, наші пращури
на місцях язичницьких капищ, у священних
гаях та дібровах, на давніх могилах
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Михайлівська площа в м. Київ
з Золотоверхим собором

стали створювати нові святині. Приблизно через тридцять років після
хрещення не тільки в самому Києві, а й у багатьох містах іноземців
дивували чудові церкви, яких налічувалося більше 400.
Храми будували на київській землі радісні, барвисті, яскраві.
Перші київські кам’яні собори – Десятинний та Софійський
були розписані розкішними фресками навіть ззовні. Згодом всі храми ставилися на підвищеннях, на горах, де було
найбільше простору і сонця. Храм для українця – це немовби послання з далеких віків, Господнє
око, тінь вічності, світле смеркання, яке ніколи не стає ніччю. Цілі
віки наші предки дивилися на свої
храми ясним поглядом, тихо
раділи, берегли їх, прикрашали іконами, різьбленими
іконостасами, коштовним посудом, плащаницями, хоругвами.
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Протягом віків, коли наш народ терпів гноблення і приниження,
храми поєднували всіх нас і були немовби таємничим мостом між
нами і світом людей, між найубогішою хатою українця і світовою
цивілізацією та між Богом.
У різний період часу нашу Україну відвідувало багато відомих
людей: єпископ Тітмар Мерзебурзький у ХІ столітті, французький
інженер Гійом де Боплан у ХVІІ столітті, австрійський поет Рільке
у ХХ столітті. Вони заходили до православного храму і бачили образ
того самого Бога, якому вони поклонялися у себе на Батьківщині.
Православний храм – це прекрасна архітектурна споруда, що є
окрасою кожного міста, селища, села. На сьогоднішній день важко
уявити місто або село без храму. Ці неповторні архітектурні споруди
завжди були окрасою рідної землі. Кожного свята тут збираються православні люди, щоб помолитися Богу, вшанувати пам’ять святих, щоб
присвятити Богу все, що є найбільш дорогим та рідним для людини.
Храм – це спогад про райське блаженство, це поєднання всіх трьох
вимірів часу, звернення до майбутнього і до вічного.

2. Çíà÷åííÿ õðàìó äëÿ õðèñòèÿí
рам Божий – не тільки архітектурна споруда, а те святе місце,
в якому невидимим чином – у святих Таїнствах, богослужіннях, іконах – розкривається присутність Живого Бога, а тому
храм розуміють як дім Божий, в якому живе Господь. Але
у слова «церква» є ще один, більш загальний та глибокий
зміст. Церква – це спільнота віруючих, одна побожна сім’я, пов’язана
єдиною вірою. У церквах однаковий порядок богослужіння, однакові
звичаї та правила: пости, хресні знамення, богослужебний одяг, піснеспіви.
Ісус Христос у час перебування на землі часто відвідував старозавітний храм у Єрусалимі як місце особливої, благодатної присутності Бога, дбав про порядок у храмі й проповідував у ньому.
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Віруючі вважають, що коли вони збираються для молитви у храмі,
то їхні слова, звернені до Бога, Діви Марії, святих угодників, немовби
«посилюються» і будуть почуті на небі.
Церква піклується про віруючого християнина протягом усього
життя. Тут його немовлям охрестили, сюди він постійно несе свої радощі й болі, тут молиться за своїх близьких, кається в гріхах та отримує відпущення.
Храм – це місце особливе, яке
спеціально призначене для:
зустрічі та спілкування з Богом кожної людини;
для молитви;
для здійснення богослужіння;
для здійснення Таїнств Православної Церкви.
У храмах проводять богослужіння, які складаються із виголошення й співу молитов, читання
Слова Божого та священнодійств
(обрядів), які в певному порядку
проводять священнослужителі. Через богослужіння віруючі входять
у таємниче спілкування з Богом
і отримують благодатні сили для
праведного життя. У Старому Завіті говориться, що Сам Бог через
пророка Мойсея підказував людям,
яким має бути храм для богослужінУ храмі Божому
ня. З цією метою була влаштована
скинія – перший старозавітний храм єдиному Істинному Богові, були
обрані священнослужителі, встановлені особливі святкові дні, пости.
Понад дві тисячі років служіння відбувалося за старозавітними
звичаями. Але на тих же землях Іудеї виникло християнство. До нього спочатку ставилися як до єресі, секти. Віруючі в Христа змушені
були здійснювати богослужіння таємно. Найчастіше для своїх зібрань
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вони застосовували катакомби. Були створені цілі підземні «міста»,
де «гнані діти Христові» ховалися від переслідувань, здійснювали богослужіння, ховали своїх померлих.
Чи були ви коли-небудь у Києво-Печерській лаврі?
Безкінечно вузькі й доволі низькі, подібні до шахтарських штолень, галереї прориті в землі. Ідеш, і раптом стіни розступаються.
Можна побачити склепи чи невеликий підземний храм (крипту).
Крипти розміщували до 80 молільників, капели – до 150. У капелах
були окремі приміщення для чоловіків та жінок.
Вівтарна частина підземної церкви призначалася для священиків,
середня – для мирян. У глибині крипти була напівкругла заглибина,
відділена від решти простору решіткою. У ній стояла гробниця мучеників, яка слугувала престолом для здійснення одного із семи християнських Таїнств – святого причастя. У подальшому християнські
храми облаштовувалися за зразками цих катакомбних церков.

Питання та завдання
авдання
1. Назвіть перші кам’яні собори у Київській Русі?
2. Поясніть значення слова «скинія».
3. Що означає православний храм для українця?
4. Підготуйте повідомлення: «Києво-Печерська
лавра – православна святиня українського народу».

Òåìà V². Ïðàâîñëàâíèé õðàì

§ 38. Історія храмового будівництва
України

1. Ïî÷àòîê õðàìîâîãî áóä³âíèöòâà
â Óêðà¿í³
имало руйнівних лихоліть пронеслися над православними
храмами, а ті, що збереглися, потребують охорони та догляду. Храми мають стати стимулами сучасної архітектурної
творчості та подальшого храмового будівництва в країні.
З розвитком історико-архітектурної науки храмові споруди стали об’єктами дослідження і вивчення багатьох поколінь науковців.
Професійно храмове будівництво в Україні почало складатися
в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття завдяки ряду вчених:
Г. Павлуцького, В. Щербаківського, В. Леонтовича, С. Тарашуненка.
Храмове будівництво бере свій початок з часів прийняття та поширення християнства. Тенденції розвитку церковних споруд певною
мірою визначилися по використаному матеріалу, першим було дерево. Дещо пізніше з’явилися муровані храми.
Першим відомим мурованим храмом України-Русі є Десятинна
церква, для спорудження якої князь Володимир запросив грецьких
майстрів. Будівництво церкви на честь святої Богородиці було розпочато в 989 році, а в 996 році храм було освячено. У 1240 році
під час облоги Києва татаро-монгольськими загарбниками храм обвалився.

×
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2. Õðàìîâå áóä³âíèöòâî
ïåð³îäó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
рамове будівництво
часів Київської Русі
складається з трьох
періодів:
1. Кінець Х – перша половина ХІ століття – побудовано Софійський собор у
Києві та Спасо-Преображенський собор у Чернігові.
2. Друга половина ХІ – початок ХІІ століття – велося активне будівництво церков у Києві: Успенського собору Печерського монастиря, Троїцької надбрамної церкви, Михайлівського собору Видубицького монастиря, церкви Спаса
на Берестові.
3. ХІІ – початок ХІІІ століття – позначений рядом стилістичних напрямків у храмовому
будівництві.
В основі спорудження давньоруських храмів лежить хрещата система з трьома або

Õ

Стародавні мури Софійського
собору в м. Київ
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п’ятьма навами, що випливало
з канонів християнської Церкви.
Для храмового будівництва
першої половини ХІ століття характерне зведення великих п’ятинавових храмів з багатоступінчастою системою бань з відкритими галереями; всередині над
нартексом і боковими навами
розміщувалися хори, до яких
вели східці, влаштовані у бокових вежах; зі сходу храм завершувався трьома або п’ятьма абсидами.
У ХІІ-ХІІІ століттях крім
шестистопних хрещатих поширюються чотиристопні однобанні храми. Параметри храмів
зменшуються, що пояснюється обмеженими економічними
можливостями феодальних володінь.
Храмові споруди епохи
Київської Русі, що збереглися, свідчать про високий рівень
будівництва з каменю. У ІХ–ХІ
століттях стіни церков зводилися
з каменю, цегли, на вапняному
розчині з додаванням дрібно потовченої цегли. У муруванні ряд
каменю чергувався з двома-трьома рядами цегли. Застосовували
мурування з утопленими рядами, тобто чергування виступаючих і заглиблених рядів цегли
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Кам’яний візерунок
у кладці Софійського
собору в м. Київ

з наступним заповненням проміжків
розчином. З другої
половини ХІ століття помітно виявилися регіональні будівельні традиції, для зведення храмів більше починають застосовувати місцеві матеріали (глину, цеглу). Давні будівничі вміло використовували техніку мурування стін, багато
в чому визначали її декоративний характер. Декоративне оздоблення
площини стін нерідко збагачувалося зиґзаґами, хрестами, столярними знаками. У храмовому будівництві Київської Русі особлива увага
приділялася інтер’єру споруд.
Запозичену візантійську систему розписів було
пристосовано до місцевих
умов. Мозаїками прикривали як стіни вівтаря, так
і центральні стіни храму.
Всі інші частини інтер’єру
оздоблювалися фресками.
Надзвичайно високим мистецьким рівнем відзначаються розписи, що збереглися в Софійському соборі, –
мозаїчне зображення Христа-Вседержителя в центІнтер’єр Софійського собору
в м. Київ. Вид на головний
вівтар
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Мозаїчне зображення
Христа в головній бані
Софійського собору
в м. Київ

ральній бані собору та
зображення Богоматері
Оранти висотою майже
5,5 метра на головній апсиді храму. Тільки визначному художнику було
під силу досягти такого
високого рівня виконання. Спочатку муровану
поверхню вирівнювали вапняним розчином.
На другому шарі позначали майбутнє зображення та наносили фарби
і вдавлювали шматочки
смальти – кольорового
скла, щільно припасовуючи їх одне до одного. Для одержання кольорової смальти в розтоплене скло додавали барвники, отриману масу розливали тонким шаром,
а після твердіння розколювали на дрібні шматки. Колірний діапазон
софійських мозаїк налічує 170 відтінків. Із фресок, що збереглися
до нашого часу, викликає інтерес фрагмент із зображенням родини
Ярослава Мудрого.
У ХІ – на початку ХІІ століття розписувалися й інші храмові споруди, зокрема Спаський собор у Чернігові, Успенський собор Печерського монастиря.
У ХІІІ столітті знесилені феодальними міжусобицями давньоруські князівства не змогли відбити татаро-монгольську навалу, що
на тривалий час затримала їх економічний і культурний розвиток.
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3. Ïðàâîñëàâí³ õðàìè
â Õ²V–ÕV²²² ñòîë³òòÿõ
ХІV – першій половині ХVІІ століття на розорених південних і південно-західних землях у боротьбі проти литовських
і польських феодалів український народ відстоював свою незалежність. У нових історичних умовах досвід мурованого
будівництва епохи Київської Русі в поєднанні з традиціями
народного будівництва визначають основні риси храмової архітектури цього часу. У пам’ятках ХІV–ХVІ століть виразно простежується
своєрідність регіональних шкіл храмового будівництва Волині, Галичини, Поділля, а в подальшому
– Придністров’я та північного Лівобережжя. Починають зводитися монастирі-фортеці. Функціями
захисту від ворога наділяються
також храми, які будуються за межами укріплень, наприклад Покровська церква – фортеця у селі
Сутківці. В об’ємно-просторовому вирішенні мурованих храмів
відбуваються певні зміни. Поряд з наслідуванням традицій
монументального будівництва
Київської Русі (наприклад, хрещата чотиристопна тринавова

Ó

Храм на честь святого апостола
Андрія Первозваного в м. Київ
був побудований у 1767 році
за проектом архітектора
В. Растреллі
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п’ятибанева Богоявленська церква в Острозі), народжується архітектура об’ємно-просторових споруд. Але взагалі архітектура мурованих
храмів ХІV – початку ХVІ століття є обмеженою в засобах художньої
виразності. Вигляд церковних споруд визначався формою і пропорційністю об’ємів, їх пластичністю, органічним зв’язком споруд з навколишнім природнім середовищем.
Економічне піднесення та успіхи українського народу в національно-визвольній боротьбі створили тут умови для широкої будівельної діяльності. В Україні створюється напрямок українського
бароко, який сформувався на попередньому досвіді мурованого храмового будівництва і традиційного народного дерев’яного зодчества. Українське бароко втілене в ряді церков, які сьогодні вражають
своїм самобутнім образом. Серед них церква Всіх Святих Києво-Печерської лаври, Покровський собор у Харкові, Воскресенська церква
у Сумах та інші. У цей час в Україні в стилі бароко будувалися не
тільки нові храми, але й перебудовувалися раніше зведені або відбудовані зруйновані споруди. Такого стилістичного оновлення зазнали Софійський та Успенський собори в Києві, Єлецький монастир
у Чернігові.
Архітектура бароко у мурованих храмах з кінця ХVІІ століття
до останньої чверті ХVІІІ століття зазнала впливу московської та
петербурзької шкіл. Крім того, на храмовому будівництві України
цього періоду починають позначатися знання та досвід професійних архітекторів. Створення багатьох храмових споруд другої половини ХVІІ – ХVІІІ століття пов’язане з іменами таких зодчих,
як С. Ковнір, І. Григорович-Барський, Й. Г. Шедель, В. Растреллі
та інших.
Значна роль в облаштуванні інтер’єрів відводилася предметам декоративно-прикладного мистецтва, настінним розписам і особливо
іконостасам.
Архітектура мурованих церков ХVІІ-ХVІІІ століть наслідувала
традиції народного дерев’яного будівництва. Спорудження храмів
із дерева в цей період було явищем досить поширеним в усіх регіонах України і базувалося на більш глибинному корінні народних
традицій.
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4. Êëàñèöèçì òà ìîäåðí
ó õðàìîâîìó áóä³âíèöòâ³
оба архітектури класицизму в храмовому будівництві, що
охоплює період з кінця ХVІІІ до ХІХ століття, позначається
професіоналізмом. Формування нового архітектурно-стилістичного напрямку в Україні, зумовлене суттєвими змінами
в економічному і соціально-політичному житті, в цілому відповідало тенденціям розвитку архітектури Російської імперії.
Для храмових споруд епохи класицизму характерними є простота
вирішення і стриманість декоративного оформлення.
Стилістична строкатість характерна для храмів, створених у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Ціла низка соціальних та
історичних умов, що склалися в Російській імперії під впливом широкого розвитку капіталізму,
сприяла утвердженню в архітектурі нових естетичних засад. У цей період розвиток архітектури України визначається новими стилістичними тенденціями, набуває поширення
«модерн». Типологічних змін
не відбулося. У цей час зведені
храми: Володимирський собор
у Києві, Троїцька церква в Сумах. В основі їх будівництва

Головний храм СвятоПокровського монастиря в м. Київ
побудований у класичному стилі
руської церковної архітектури
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Володимирський собор у м. Київ

залишились об’ємно-планувальні вирішення попередніх епох.
Революційні потрясіння початку
ХХ століття, а потім руйнівний наступ
тоталітарного режиму на надбання національної культури перервали еволюційний розвиток традицій храмового
будівництва в Україні.
У нинішніх умовах духовного відродження в Україні в небачених масштабах ведеться спорудження нових
храмів, відбудовуються зруйновані святині. Здебільшого вони повторюють класичні форми сакрального зодчества, але є приклади, коли
архітектори вносять форми, які передбачають використання сучасних
будівельних матеріалів, що обумовлює вибір несподіваних архітектурних рішень.

5. Ð³çíîâèäè õðàì³â
рам – це узагальнене слово, яке означає приміщення, де
збираються віруючі в Христа для молитви, Таїнств та богослужіння. Але залежно від кількості вівтарів храмом називаються і церкви, і собори.
Соборами називаються такі храми, де богослужіння здійснюється духовенством на чолі з єпископом. У монастирях та в поселеннях міського типу великі храми називаються соборами. Є також
храми, які знаходяться в обласному центрі, де є кафедра єпископа.
На відміну від храму каплиця – це невелика храмова будівля без
приміщення для вівтаря, що обумовлює дещо інше призначення цих
церковних споруд. Тут не здійснюється Божественна літургія, а отже,

Õ
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Каплиці, що побудовані у родовому селі Кузиків –
Головківці – на честь Святителя й Чудотворця
Миколая (на знімку вгорі) і біля джерела «Живун»
у Холодному Яру – на честь Божої Матері (на
знімку внизу), вирізняються своєю поетичністю

і Таїнства. Як правило, каплиці вирізняються
невеликою площею і служать місцем для молебнів, інших молитовних заходів. Каплиці будуються як у містах, так і в селах – якихось канонічних обмежень у даному випадку не існує.
Православні храми й каплиці зводяться на
честь нашого Спасителя Ісуса Христа, Божої
Матері, святих угодників Божих або на честь
євангельських подій та чудотворних ікон.
У будь-якому разі храми й каплиці є святим
місцем для кожного православного християнина, де треба поводити себе з острахом Божим та
повагою.

Питання та завдання
1. Дайте характеристику православному храму
як історико-архітектурній пам’ятці України.
2. Дайте характеристику храмовому будівництву
періоду Київської Русі.
3. Назвіть школи храмового будівництва в Україні
в ХІV–ХVІІІ століттях.
4. Які фактори вплинули на храмове будівництво
в Україні в ХІХ-ХХ століттях.

Òåìà V². Ïðàâîñëàâíèé õðàì

§ 39-40. Устрій православного храму

1. Ñòàðîçàâ³òíà ñêèí³ÿ.
Ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ òà ïðèçíà÷åííÿ
÷àñòèí ïðàâîñëàâíîãî õðàìó
тарозавітний храм у Єрусалимі поділявся на три частини:
Святая Святих, святилище і двір. Подібним чином православний храм поділяється на вівтар, середню частину та притвор.
Адже Святая Святих і вівтар символізують одне й те саме –
Царство Небесне. У давні часи це місце було заборонене для входу простих смертних і навіть для царів. Заходити туди дозволялося лише раз на рік первосвященику
з посудиною, наповненою кров’ю очисної жертви.
Ці дії первосвященика символічно показували,
що закрите після гріхопадіння Адама і Єви
Царство Небесне окроплене не кров’ю
жертовних тварин, а стражданнями
і Кров’ю Спасителя-Христа, дарували людям прощення. Ось чому завіса
в храмі, яка закривала Святая Святих,
розірвалася надвоє, коли Христос помер на хресті, даючи знати, що ворота
Царства Небесного відчинені для всіх,
хто приходить до Нього з вірою.

Ñ
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Святилищу відповідає середня частина сучасного храму. Іноді її
називають нефом, або кораблем. Тут стоять і моляться православні
віруючі християни. Двір старозавітного храму перетворився на притвор. Раніше тут стояли люди, які готувалися стати християнами,
та ті, що каються.
Православні храми будуються вівтарною частиною на схід – у той
бік, де сходить сонце, бо Сам Христос іменується у Святому Письмі
Світлом.
Кожен храм присвячується Богу, носячи ім’я в пам’ять тієї чи іншої священної події або угодника Божого, наприклад Троїцький храм,
Преображенський, Вознесенський, Благовіщенський, Покровський.
Якщо в храмі влаштовують кілька вівтарів, кожен з них теж освячується у пам’ять особливої події чи святого. Тоді всі вівтарі, крім
головного, називаються приділами (тобто прибудованими, додатковими).

Храм Христа-Спасителя, побудований народним коштом на честь
перемоги над Наполеоном, був підірваний більшовиками. Нині ця святиня
повністю відроджена за первинними кресленнями та оздоблюванням.
Храм немовби підкреслює міць і незламність православного духу
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Стрункість архітектурних форм
літнього храму Красногірського жіночого
монастиря нагадує палаючу свічку,
що запалена з молитвою перед Богом

Храм Божий за своїм зовнішнім
виглядом відрізняється від інших будівель. Здебільшого храми у своїй основі
будуються у вигляді хреста. Це означає, що храм присвячено розіп’ятому
за нас на хресті Господу і що хрестом
Господь Ісус Христос визволив нас від
влади диявола. Часто храм будується у вигляді довгого корабля, це означає, що Церква, подібно до корабля,
за образом Ноєва ковчега, веде нас по
морю життя до тихої пристані у Царстві Небесному. Іноді храм зводиться
у вигляді кола, нагадуючи цим вічність
Церкви Христової. Храм будується
й у вигляді восьмикутника, немов зірки, означаючи, що Церква, подібно до дороговказної зірки, сяє у цьому світі.
Будівля храму, як правило, завершується вгорі куполом, який зображує собою небо. А купол закінчується вгорі главою, на якій ставиться хрест на славу глави Церкви – Ісуса Христа. Часто на храмі
зводять не одну, а кілька глав, тоді дві глави означають дві природи
(Божественну і людську) в Ісусі Христі; три глави – три Особи Святої
Трійці; п’ять глав – Ісуса Христа і чотирьох євангелістів, сім глав –
сім Таїнств і сім Вселенських Соборів; дев’ять глав – дев’ять чинів
ангельських, тринадцять глав – Ісуса Христа і дванадцять апостолів,
а іноді будують і більшу кількість глав.
Над входом у храм, а іноді поряд з храмом, будується дзвіниця,
тобто вежа, на якій висять дзвони. Вони використовуються для того,
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Благовіст

щоб скликати віруючих
на молитву, на богослужіння, а також щоб сповіщати
про найважливіші частини
здійснюваної у храмі служби. Удари в один дзвін називаються «благовістом»
(блага, радісна звістка про богослужіння). Удари в
усі дзвони означають християнську радість з приводу
урочистого свята тощо і називаються «дзвонінням». Удари у дзвони
з приводу сумної події називаються «перебір» («передзвін»). Звуки
дзвонів нагадують нам про вищий, небесний світ.

2. Â³âòàð òà éîãî áóäîâà.
Õðàìîâ³ ïðåäìåòè òà ¿õ ïðèçíà÷åííÿ
оловна частина храму – вівтар. Це слово означає «підвищений жертовник». Тут священнослужителі здійснюють Божественну літургію та інші богослужіння. Вівтар вищий за всі
частини храму, тому його видно і з нього чути.
Тут же розташовано й найсвятіше місце в усьому храмі –
святий Престол, що символізує Небесний престол Божий. Він прикрашений двома одіяннями: спіднім – білим, з полотна, і верхнім –
з більш дорогої тканини, переважно з парчі. На престолі здійснюється
Таїнство святого причастя.
На престолі – освяченому чотирикутнику – невидимо, таємно
присутній Сам Господь як Владика Церкви. Торкатися престолу можуть лише священнослужителі. На престолі лежить Євангеліє – Сло-
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Вівтар храму. У його центрі знаходиться святий Престол,
на якому здійснюється Божественна літургія

во Боже і напрестольний хрест – меч Божий, яким Господь переміг
диявола і смерть. На святому Престолі також знаходяться антимінс,
дарохранительниця і дароносиця.
Антимінсом називається освячений архієреєм шовковий плат із зображенням на ньому покладання Ісуса
Христа у гріб та зашитою на другому
його боці частинкою мощей якогось
святого мученика, бо в перші віки
християнства літургія завжди звершувалася на гробницях мучеників.
На святому Престолі можна бачити:
дарохранительницю (під склом),
антимінс, Євангеліє і хрест.
Спасо-Преображенський собор.
м. Кіровоград
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Для кращого зберігання антимінс загортається в інший шовковий
плат, який називається ілітоном. Він нагадує нам хустину, якою була
огорнута голова Спасителя у гробу. На самому антимінсі лежить губка для збирання частинок святих дарів.
Дарохранительницею називається ковчег (скринька), у якому
зберігаються святі дари на випадок причастя хворих. Як правило, дарохранительницю виготовляють у вигляді невеликої церкви,
в якій зберігаються святі дари для причастя тяжкохворих, прикутих
до ліжка, або в особливих випадках, коли хтось потребує негайного
причастя святих Таїнств.
Дароносицею називається невеличкий ковчег (скринька), в якому
священик носить святі дари для причастя хворих удома.
За престолом стоїть семисвічник із сімома лампадами, а за ним
запрестольний хрест. Зліва від престолу, у північній частині вівтаря
стоїть невеликий стіл, прикрашений образом Богоматері та покривалом, – жертовник. На ньому готуються дари для Таїнства причастя,
на ньому знаходяться священні посудини, а саме:
– чаша, або потир – куди перед літургією вливається вино з водою, які перетворюються потім, під час літургії, на Кров Христову;
– дискос – невелике кругле блюдо на підставці. На нього кладеться хліб для освячення на Божественній літургії, для перетворення його
на Тіло Христове. Дискос символізує
собою одночасно і ясла, і гріб Спасителя;
– звіздиця – складається з двох металевих невеликих дуг, скріплених посередині гвинтом так, щоб їх можна було
чи скласти, чи розсунути хрестоподібно. Вона ставиться на дискосі для того,
щоб покрівець не торкався вийнятих
Жертовник, на якому знаходяться дискос
і чаша для причастя
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Святійший Патріарх всієї Русі
Алексій ІІ здійснює
Божественну літургію

з проскур частинок. Звіздиця символізує собою зірку, яка з’явилася
при народженні Спасителя;
– копіє – ніж, подібний до
списа, для виймання агнця і частинок з проскур. Воно символізує той спис, яким воїн проколов ребра Христу-Спасителю на
хресті;
– лжиця – ложечка, яка використовується для причастя віруючих;
– губка чи плат – для витирання сосудів.
Малі покрівці, якими покриваються окремо чаша і дискос, так і називаються покрівцями. Більший же покрівець, який покриває чашу і дискос разом, називається
воздухом, символізуючи собою той повітряний простір, над яким
з’явилася зірка, що привела волхвів до ясел Спасителя. Усі ж разом
покрівці зображують пелени, якими Ісус Христос був сповитий при
народженні, а так само Його поховальні пелени (Плащаницю).
До всіх цих священних предметів нікому не можна доторкатися,
крім єпископів, священиків і дияконів.
На жертовнику ще знаходиться ківш, в якому подається, на початку проскомидії, вино з водою для вливання у святу чашу; потім,
перед причастям, у ньому подається теплота (гаряча вода), і в ньому ж виноситься заливка після причастя.
У вівтарі ще знаходиться кадильниця, чи кадило, яке використовується для кадіння фіміамом (ладаном). Кадіння звершується перед
святим Престолом та іконами й виражає нашу пошану та благоговіння
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У правій руці архієрея – трикирій, у лівій –
дикирій. Ними він благословляє вірян
під час Божественної літургії

перед ними. Кадіння, звернене до віруючих, які моляться, виражає пошану до людини як образу Божого, а також побажання, щоб молитва їхня була щирою та благоговійною і легко підносилася б до неба,
подібно до кадильного диму, і щоб благодать Божа так осіняла віруючих, як огортає їх дим кадильний. На кадіння віруючі
повинні відповідати поклоном.
У вівтарі також зберігаються дикирій та трикирій, які використовуються архієреєм для благословення народу, і рипіди. Дикирієм називається підсвічник з двома свічами, які символізують дві природи в Ісусі
Христі – Божественну і людську. Трикирієм називається підсвічник
з трьома свічками, що символізують нашу віру в Пресвяту Трійцю.
Вівтар відділений від середньої частини храму особливою перегородкою, яка заставлена іконами і називається іконостасом. Підвищення, на якому стоять вівтар та іконостас, значно виступає вперед у середній частині й називається солеєю. Середина солеї – це амвон (сходження), з якого диякон читає Євангеліє. По краях солеї, біля стін храму –
криласи для читців та співців. Біля криласів стоять корогви, тобто ікони на тканині чи металі, прикріплені до високих держален як прапори. Їх носять під час хресних ходів.
Низенький столик, на якому стоїть зображення Розп’яття і влаштована підставка
для свічок, називається канунник. Свічки, які запалюють віруючі, стоять і перед
іконами.
Проповідь з солеї.
Позаду архієрея знаходиться іконостас,
а за ним – вівтар
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3. Ðîçòàøóâàííÿ ³êîí íà ³êîíîñòàñ³.
Öàðñüê³ âðàòà, äèÿêîíñüê³ âðàòà, ÿðóñè
храмі Божому будь-яка людина звертає увагу на ікони. Великі
та малі, яскраві, ошатні й прості, нові й потемнілі від часу,
вони прикрашають приділи храму й іконостас. Але не в розмірі й прикрасах цінність ікони. Часто виявляється, що зовсім непоказна з виду – найшанованіша. Розташовуються ікони
в храмі не просто за бажанням і смаками священика. Тут є визначений
порядок. В іконостасі троє врат. Найбільші – що посередині – називаються царськими. Через ці врата не дозволяється проходити нікому крім священиків. Царські врата прикрашаються зображенням Благовіщення Пресвятої Богородиці й чотирьох євангелістів,
подвижників, які написали
Євангелія, – Матвія, Марка,
Луки та Іоанна. Над царськими вратами міститься ікона із
зображенням Таємної вечері.
Справа від царських врат
завжди розташовується ікона
Спасителя, зліва – Богоматері. Справа від ікони Спасителя розташовані південні
врата, а зліва від ікони Богоматері – північні.
Через них частіше проходять диякони. На цих бічних вратах зображуються

Ó

Зовнішній вигляд іконостаса
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Центральна частина
іконостаса

архангели Михаїл та Гавриїл чи протодиякони
Стефан та Пилип, первосвященик Аарон та пророк Мойсей. Далі за бічними вратами іконостаса розташовуються ікони особливо шанованих
святих. Першою справа від південних врат повинна бути храмова ікона – із зображенням того святого, на честь якого освячений храм.
Наверху іконостаса – хрест із зображенням розп’яття. Якщо іконостас складається з декількох ярусів, тоді у другому ярусі розміщуються ікони дванадцяти святих, у третьому – ікони апостолів, у четвертому – ікони пророків. Вивершується іконостас завжди хрестом.
Крім іконостаса ікони розташовуються на стінах храму у великих
кіотах – спеціальних рамках. Вони встановлюються також на аналоях – високих вузьких столиках із похилою поверхнею.
Особливі ікони, писані на тканині й металі та прикріплені до довгих держален, носять, як прапори, під час хресних ходів, вони називаються хоругвами.

Питання та завдання
1. Намалюйте схему старозавітного храму.
2. Охарактеризуйте будову вівтаря.
3. Складіть православний словничок на тему:
«Храмові предмети».
4. Як розташовуються ікони в храмі?
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§ 41-42. Перлини православного
зодчества України

В

ночі собор ніби ще величавіший, ніж удень. І ніколи не
набридає… на нього дивитись. Один із тих велетів тисячолітніх, що розкидані по всій планеті, то мов похмурі
цитаделі стоять з щілинами вікон-бійниць, то стрілчастими шпилями десь черкаються хмар, то в розлогих
опуклостях бань відтворюють образ неба… Серед людських поколінь,
серед текучих віків височать незрушно, окликавши себе символами –
оздобами, кам’яними химерами, вкарбувавши в собі пристрасті епох.
І коли ті, далекі, прийдущі, виринувши з глибин всесвіту, наблизяться
колись до нашої планети, перше, що їх здивує, безсумнівно, будуть…
собори! І вони, інозоряні, теж стануть дошукуватись тайни пропорцій, ідеального суголосся думки й матеріалу, шукатимуть ніким
досі не розгадані формули вічної краси!

Олесь Гончар, «Собор»

267
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1. Äåñÿòèííà öåðêâà
есятинна церква (церква Богородиці) – перша кам’яна церква Київської Русі. Споруджена між 986 і 996 роками в Києві
на честь Пресвятої Богородиці в епоху князювання Володимира Великого, який виділив на зведення і підтримку церкви десяту частину своїх доходів – «десятину», звідки й бере
свій початок її народна назва. Вона являла собою хрещатобаневий шестистопний кам’яний храм.
На початку XI століття була ушкоджена пожежею, але незабаром відновлена і з трьох сторін до неї були додані
галереї. Десятинна церква була багато
наділена мозаїками, фресками, різьбленим мармуром і шиферними плитами. Ікони, хрести і посуд були привезені з Корсуня (Херсонеса) у 1007
році. Крім головного вівтаря, в церкві
малися ще два: на честь святого Володимира і святого Миколая. У Десятинній церкві знаходилася князівська
усипальниця, де було поховано Володимира та його християнську дружину – візантійську
царівну Анну. Також сюди
були перенесені з Вишгорода останки княгині Ольги.

Десятинна церква.
Рештки фундаменту
(на знімку вгорі) та креслення
західного фасаду з галереями
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Десятинна церква.
Саркофаг князя Володимира
та ювілейна монета

У 1169 році церкву пограбували війська Андрія Боголюбського,
у 1203 році – війська Рюрика Ростиславовича. Наприкінці 1240 року орди хана Батия,
узявши Київ, знищили Десятинну церкву – останній
оплот киян. За переказами, Десятинна церква звалилася під вагою натовпу людей, які набилися сюди,
намагаючись у такий спосіб врятуватися від монголів.
Розкопки руїн храму почалися в 30-х роках XVII століття за ініціативою митрополита Петра Могили, який заснував поруч невелику
церкву в пам’ять про загублену святиню і виставив у ній одну з найдавніших ікон з образом Святителя Миколая, привезену Володимиром
з Корсуня. Пізніше в руїнах був виявлений саркофаг князя з його дружиною Анною. Князівський череп поховали в храмі Спаса на Берестові, а потім перенесли в Успенський собор Києво-Печерської лаври.
Інші останки були поховані в Софійському соборі. У своєму заповіті
Петро Могила залишив тисячу золотих на відновлення Десятинної
церкви.
Збережені під землею фундаменти первісної Десятинної церкви
свідчать про те, що її архітектура мала проміжний характер між базилікою і центральним типом. План і врятовані деталі розповідають
про мистецтво Херсонеса і ранньої епохи візантійського стилю.
26 листопада 1996 року Національний банк України ввів у обіг
дві ювілейні монети «Десятинна церква» зі срібла і мідно-нікелевого сплаву, присвячені тисячоріччю зведення Десятинної церкви
в Києві.
3 лютого 2005 року Президент України підписав указ про відновлення Десятинної церкви, на що з державного бюджету передбачається виділити близько 90 мільйонів гривень.
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2. Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà
рам, присвячений Софії – Премудрості Божій, було закладено
за князювання Ярослава Мудрого в 1017 році на честь його
перемоги над печенігами. Спорудження храму було завершено в 1037 році. Це був головний митрополичий храм Київської Русі, де відбувалися різні врочистості, важливі державні
церемонії; тут було засновано першу бібліотеку. Храм став усипальнею багатьох князів; уцілів мармуровий саркофаг Ярослава Мудрого.
У результаті значних перебудов наприкінці ХVІІ – початку ХVІІІ століття форми собору набули барокового стилю.
В інтер’єрі храму Святої Софії збереглося близько 260 квадратних метрів мозаїк та 3000 квадратних метрів фресок періоду Київ-

Õ

Собор Святої Софії в м. Київ
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ської Русі. Мозаїчні розписи вкривають площини головного вівтаря
та центральної бані. Унікальну мистецьку цінність становлять мозаїчні зображення Христа-Вседержителя і Богоматері-Оранти. Фрескові
розписи з багатофігурними композиціями, окремими постатями та
орнаментами добре збереглися на центральній наві та вежах собору.
Як об’єкт, що становить надзвичайну архітектурну й мистецьку цінність, собор занесено до списку Всесвітньої культурної і природної
спадщини ЮНЕСКО.

3. Ñâÿòî-Óñïåíñüêèé ñîáîð
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè
оловний храм Києво-Печерського монастиря освячено у 1089
році. Спочатку це був хрещатобаневий, шестистопний, тринавовий храм, з трьома апсидами та однобаневим завершенням
над середохрестям. Собор неодноразово руйнували й відбудовували. Внаслідок значних перебудов у ХVІІ-ХVІІІ століттях зовнішній вигляд храму і його
інтер’єри істотно змінилися. Завдяки
розкішному архітектурно-пластичному трактуванню стін, витонченим
лініям завершень храм став одним
із шедеврів архітектури українського бароко. Таким залишався собор до
1941 року, коли його було висаджено
в повітря. У результаті проведення робіт з відтворення визначної споруди української культури у 2000 році повернено ще одну національну святиню.

Ã

Свято-Успенський собор
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4. Ìèõàéë³âñüêèé ñîáîð
Ìèõàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ
ихайлівський собор заклав князь Святополк Ізяславович
у 1108 році. Освячення відбулося у 1114 році. Це був характерний для Київської Русі хрещатобаневий, чотиристопний, з трьома апсидами і нартексом храм. Інтер’єри
були розкішно оздоблені фресками і мозаїками. Тільки
невеличка частина їх уціліла й зберігається в музеях України та Росії.
Значних перебудов храм зазнав наприкінці ХVІІ – початку ХVІІІ та
в середині ХVІІІ століття. У результаті проведення реставраційновідбудовних робіт храм постав у розкішних барокових шатах. За архітектурно-мистецьким вирішенням собор на той час був одним із
найдосконаліших витворів архітектури українського бароко. Після
перенесення української столиці з Харкова до Києва подальша доля
храму складалася трагічно. У 1935 році його розібрали. За кресленнями та іконографічними матеріалами наприкінці ХХ століття храм
відбудовано у барокових формах.

Ì

Михайлівський собор
Михайлівського Золотоверхого монастиря
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5. Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð
проектуванні собору брали участь архітектори І. Штром,
П. Спарро і О. Беретті. Спорудженням храму, яке закінчилося
в 1886 році в Києві, керував
архітектор В. Ніколаєв. Собор
належить до типу хрещатих,
тринавових, шестистопних,
триапсидних храмів. Центральна баня на високому підбаннику вінчає середохрестя,
чотири менші розміщено на
діагоналях відносно центральної бані, ще дві бічні західного фасаду правлять за
дзвіниці. Значну мистецьку
цінність становить інтер’єр
собору, опорядженням якого
керував професор А. Прахов.
Для виконання розписів було
запрошено В. Васнєцова,
М. Нестерова, М. Пимоненка,
М. Врубеля та інших відомих
художників. Собор є яскравим
зразком храмової архітектури
України кінця ХІХ століття.

Ó

Володимирський собор.
Вигляд з центрального
входу і східного боку
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6. Öåðêâà Ñâÿòîãî àïîñòîëà
Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî
ндріївську церкву часто називають лебединою піснею видатного майстра вітчизняної архітектури Бартоломео Растреллі. Піднімається вона на одній з круч Старокиївської гори.
З її тераси відкривається неповторний вигляд на прадавній
Поділ, задніпровські далечіні, нові житлові масиви.
Побудовано Андріївську церкву на замовлення імператриці Єлизавети Петрівни. Проект будинку розроблений Б. Растреллі в 1748
році, будівельні роботи велися в 1749–1754 роках під керівництвом
відомого московського зодчого Івана Мічуріна. У будівництві цього
храму брали участь багато фахівців Петербурга, Москви, Києва, тому
Андріївська церква – це пам’ятник творчої співдружності російських
та українських майстрів.
За свою історію
церква багато разів
ремонтувалася. Вже
в перші роки після
закінчення будівництва вона мала занедбаний стан, оскільки після смерті
Єлизавети Петрівни
царський двір припинив цікавитися київськими будівлями.
Освячення храму

À

Андріївська церква
в м. Київ
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Андріївська церква
вважається справжньою
перлиною українського
храмобудування

відбулося лише в 1767 році. У XIX столітті кілька
разів ремонтувалися верхи будинку, що призвело
до грубих змін у первісній формі обрису бань і
втрати його декору. У такому вигляді пам’ятник знаходився аж до 70-х років XX століття.
З 1917 до 1953 року неодноразово проводилися роботи зі зміцнення фундаментів Андріївської церкви і пагорба, на якому вона знаходиться, з відведення підґрунтових вод, виконувався ремонт фасадів,
інтер’єру, проводилася консервація живопису та різьблення.

Стрункі бані
Андріївської церкви
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7. Áîðèñîãë³áñüêèé ñîáîð
орисоглібський собор збудований у 1120–1123 роках у Чернігові. Тринавовий, хрещатобаневий, триапсидний храм з банею
над середохрестям є характерним для чернігівської школи давньоруського мурованого будівництва ХІІ століття.
Собор неодноразово перебудовували –
на початку ХVІІ, у ХVІІІ і ХХ століттях.
Зруйнований у роки Другої світової війни собор відбудовано у формах архітектури Київської Русі в 1952–1958 роках за
проектом архітектора М. Холостенка. Від
інтер’єрів збереглися лише царські врата іконостаса із зображенням
князів Бориса і Гліба. Цей унікальний зразок декоративного мистецтва ХVІІ століття було виготовлено за вказівкою І. Мазепи. У храмі
поховано першого ректора Києво-Могилянської колегії архієпископа
Л. Барановича.

8. ²ëë³íñüêà öåðêâà â Ñóáîòîâ³
ллінська церква побудована в 1656 році в селі Суботів Черкаської області на кошти Богдана Хмельницького. Невелика за
об’ємом мурована споруда являє собою квадрат, до якого прилягає шестигранний вівтар. Простір нави перекрито коробовим склепінням. Храм репрезентує добу розвитку мурованого
зодчества України, коли в архітектурно-пластичному опорядженні

²

330

Òåìà V². Ïðàâîñëàâíèé õðàì
Іллінська церква
в с. Суботів

споруд ренесансні мотиви трансформувалися в барокові. У церкві
було поховано гетьмана Богдана Хмельницького, що підтверджено
історичними джерелами.

Питання та завдання
1. Поясніть слова Олеся Гончара: «Не розгадані
формули вічної краси».
2. Нанесіть на карту України найбільш визначні
православні храми ХІ-ХІІ століть.
3. Яких видатних українських архітекторів
ХVІІІ-ХІХ століть ви знаєте?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 43. Православні святині
Кіровоградщини

1. Ôîðòåöÿ Ñâÿòî¿ ªëèñàâåòè
січні 1752 року імператриця Єлизавета, яка була на чолі Російської держави, видала Указ про заснування земляної фортеці
на честь своєї покровительки святої Єлисавети. У 1754–1757
роках була побудована земляна фортеця Святої Єлисавети.
Стіни її були збудовані з землі, щоб вона під ударами гармат
не зруйнувалася, а ядра залишались у стінах будівлі. Фортеця розміщувалась на півдні Нової Сербії на чудовому місці між протоками
річок Грузька та Сугоклея на узвишші правого берега Інгулу. Проти
будівництва фортеці виступали козаки, тому що землі нашого краю
були прикордонними і на них волелюбні козаки розміщували свої
зимівники. Але фортеця стала неприступною твердинею, що започаткувала утворення Єлисаветграда.
Який же вигляд мала фортеця? Новозбудована споруда, якщо на
неї дивитися з висоти пташиного лету чи роздивлятись план на папері, мала форму правильної шестикутної зірки. Територія фортеці займала
приблизно шість гектарів. Її утворювали шість бастіонів – фортифікаційних
бойових укріплень у вигляді виступів
фортечних валів, котрі слугували захис-

Ó

Головний в’їзд
до Єлисаветградської фортеці
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Внутрішній план
споруд, зведених
усередині
Єлисаветградської
фортеці

том вояків та для обстрілу місцевості попереду та вздовж фортечних стін та рову.
Кожне бойове укріплення мало свою окрему назву на честь
певного святого покровителя.
Вали в сьогоднішньому місті є залишками фортеці Святої Єлисавети. На вході стоять дві величезні гармати. Дорога від валів колись
вела до однієї з трьох фортечних брам – Пречистенської. Вона походить від назви двох православних пречистих свят – Успіння та Різдва
Богородиці. Праворуч від Пречистенської брами знаходився бастіон,
названий на честь Андрія Первозваного. Ліворуч – бастіон Святого
Олексія. Друга фортечна брама мала назву Всесвятської, тому що
вона названа на честь Всіх Святих. По ліву руку від цієї брами знаходився Олександрівський бастіон, з правої руки височів бастіон Святого Архістратига Михаїла – воєводи небесного воїнства. І третя брама
називалась Троїцькою – саме вона була тоді головною за назвою православного свята Святої Трійці.
Отже, зліва від цієї брами був бастіон Великомучениці Катерини – покровительки всіх дівчат і шкільної молоді. Справа розміщений
бастіон Петра. Між бастіонами ділянка валу називалась куртиною.
Поміж бастіонами розміщені шість равелінів. Равеліни – захисні споруди, що знаходились перед внутрішнім ровом та розміщувались посередині між бастіонами для захисту фортечних стін. Кожен равелін
теж мав свого святого захисника та носив його ім’я: святого Іоанна
Хрестителя, Пресвятих Печерських, святого Миколая, святого Федора,
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святої Анни, святої Наталії. Так всі оборонні споруди мали імена святих, які допомагали захищати мешканців фортеці. Також для захисту забезпечення фортеці водою на березі річки Інгул був збудований
шанець – бойове укріплення на зразок окопу. Ця споруда мала так
звані ріжки – саме вона охороняла доступ до води, адже фортеця розміщувалася на суходолі. Величезні діжки наповнювали живильною
кришталево-чистою водою. Воду у фортеці зберігали у великих колодязях, куди для її очищення кидали срібні монети. З часом у фортеці
з’являлися будівлі. Та найголовнішою будівлею була церква Святої
Трійці – вона була «душею» гарнізону.
Фортеця Святої Єлисавети відіграла значну роль у боротьбі Росії
за вихід до Чорного моря. У роки російсько-турецької війни 1768–
1774 років, вона була опорною базою російських військ, відчайдушно
відбивала напади ворогів. Після приєднання у 1783 році Криму до
Росії фортеця втратила військово-стратегічне значення і в 1784 році
була роззброєна.
Єлисаветградська фортеця започаткувала сучасне місто Кіровоград.

2. Êàôåäðàëüíèé ñîáîð
Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
1812 році у місті Єлисаветград (нині Кіровоград) було побудовано церкву, де зараз знаходиться кафедральний собор
Різдва Пресвятої Богородиці. Дзвінниця до нього була побудована 1828 року за типовим проектом у класичному стилі.
Нині цей собор знаходиться у центрі міста Кіровоград.
У 1977 році під керівництвом єпископа Кіровоградського і Миколаївського Севастіана реставрований Кіровоградський кафедральний
собор в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці.

Ó
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4. Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð
Спасо-Преображенському соборі є чимало святинь, дорогих серцю кожного християнина. Особливе місце в ньому займають мощевики та ікони з частками
святих мощей понад 20 угодників
Божих, які є тією ланкою, що
з’єднує Церкву земну з Церквою
Небесною. У прекрасно оздоблених мощевиках, зокрема, часточки мощей Святителя Миколая Чудотворця; преподобного Нестора
Літописця; преподобного Агапіта; преподобного Аліпія; преподобного Серафима Саровського.
У соборі зберігаються ікона Божої
Матері Єлисаветградської та ікона Святої праведної Єлисавети,
з якими проводяться хресні ходи
у день народження міста Єлисаветград. На честь 2000-ліття Різдва Христового на території СпасоПреображенського собору був установлений величний пам’ятник,
який став місцем загального поклоніння. При соборі діє сестринство імені Святої Єлисавети і
недільна школа рівноапостольних
Кирила і Мефодія, в якій щорічно навчається близько 200 учнів,
видається газета «Православна

Ó

Кафедральний собор
Різдва Пресвятої Богородиці
(на знімку вгорі)
і Спасо-Преображенський собор
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школа», яка стала методичим посібником для всіх православних шкіл
єпархії, а також випускається газета «Купель» для дітей. На базі СпасоПреображенського собору через кожні два роки проводиться обласне
свято духовного співу «Молюсь за тебе, Україно», в якому беруть участь
десятки церковних і світських вокально-хорових колективів, влаштовуються виставки народного декоративно-прикладного мистецтва
за участю майстрів вишивки з різних куточків України.

Питання та завдання
1. Користуючись планом-схемою фортеці Святої
Єлисавети, опишіть та дайте характеристику фортеці Святої Єлисавети як культурного
пам’ятника православної культури.
2. Знайдіть у православному словнику пояснення терміну «собор». Яке він відіграє значення для міста
чи селища?
3. Назвіть святих, часточки мощей яких знаходяться у Спасо-Преображенському соборі міста Кіровоград.
4. Яке значення має фортеця Святої Єлисавети
для становлення православної віри в нашому краї?
5. Назвіть собори, монастирі, храми, що знаходяться на Кіровоградщині.

Òåìà V². Ïðàâîñëàâíèé õðàì

§ 44. Православні святині
Олександрівського краю

1. Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà öåðêâà
ерев’яна Свято-Миколаївська церква в селі Бірки Олександрівського району побудована в 1858 році. Між
селами Бірки та Івангород археологами знайдено натільний хрест східних слов’ян – енколпіон, що належить до ХІ-ХІІ століть.
Християнами стали і мешканці давньоруського
міста Борове (Борград), яке деякі дослідники розміщують на Тясмині в районі нинішнього села Бірки.
«О красен ти, Борград,
Со твоими золотыми
Храмными банями,
Со высокими вежами…» –
написано про це стародавнє місто у рукописі. 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,
Церква у Бірках (на знімку вгорі)
та її іконостас
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Капличка в с. Бірки

вкритій сипучим піском, і через цю незручність того ж року була перенесена
на нинішнє місце. По штатах 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 місці, де стояв розібраний у 1858 році храм, збереглася після
татарського спустошення».
Церква у 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.

2. Õðåñòî-Âîçäâèæåíñüêà öåðêâà
ресто-Воздвиженська церква-усипальня родини Раєвських –
пам’ятка архітектури і містобудування загальнодержавного
значення, розташована в селі Розумівка Олександрівського
району.
З травня 1833 року на місці поховання, на одному з найкрасивіших місць, що так нагадували герою Вітчизняної війни 1812 ро-
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Церква у с. Розумівка
під час реставрації

ку Миколі Миколайовичу
Раєвському місця колишніх боїв, була закладена
церква в ім’я Воздвиження
Хреста Господнього.
Спочатку церква являла собою усипальнюпантеон у вигляді прямокутного однонефного храму з розмірами основного об’єму в плані
11×18 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, велося воно
за ініціативою старшої доньки 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 Хресто-Воздвиженської 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
Такою була Хресто-Воздвиженська
церква в 1952 році
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Частина пантеону – поховань
родини Раєвських – біля церкви
в с. Розумівка

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, прототипу 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 роботи італійських майстрів у сквері, біля усипальні. Їх чотири: це надмогильні пам’ятники
генерал-майору Михайлові Миколайовичу Раєвському-онуку (1841–
1893) і трьом його дітям: старшому сину-корнету Кавалергардського
її Величності полку
Миколі Михайловичу Раєвському (1873–
1900) і малолітнім: сину Григорію
(1878–1883) та доньці
Богослужіння
в Хресто-Воздвиженському храмі після його
ремонту та реставрації
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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 Хресто-Воздвиженській 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.

3. Ñâÿòî-Óñïåíñüêèé õðàì
вято-Успенська церква 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 збереглась 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, поки 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.

Ñ

Молитовний будинок
в Олександрівці. 1952 рік
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Таким сьогодні є головний храм Олександрівщини

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 вони велися в центральній
частині церкви. У місцевій виправній колонії 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 нашій 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.
Уставний чин освячення збудованої Свято-Успенської церкви
відбувся 28 травня 2006 року за участю єпископа Кіровоградського
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Капличка на честь Святителя
Миколая

й Олександрійського Пантелеймона.
Слід зазначити, що духовне життя Олександрівки разом з новозбудованим Свято-Успенським храмом
доповнюють три каплички: в ім’я
святої мучениці Валентини, Святителя Миколая та в ім’я Сергія Радонезького, які збудовані за благословенням Благочинного протоієрея настоятеля Свято-Успенського собору Олександрівки отця Володимира
(Кузика).

Питання та завдання
1. Які православні храми знаходяться у ваших
населених пунктах?
2. Складіть оповідання по заочній мандрівці
до Хресто-Воздвиженської церкви села Розумівка
Олександрівського району.
3. Кого поховано у Хресто-Воздвиженській церкві
с. Розумівка Олександрівського району?
4. Яке значення для Олександрівки має спорудження
нового Свято-Успенського храму?

Òåìà V²².
Ïðî áîãîñëóæ³ííÿ
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
§ 45. Православний календар

1. Ñâÿòà öåðêîâíîãî ðîêó
осподь Бог у надприродному раю Церкви посадив дивовижне дерево, вічно живе, зелене, яке дарує нам щедрі плоди на
вічне життя. Тим деревом є наш церковний рік. Він нагадує
величну панораму, на якій яскравими барвами змальована історія розпланування людського роду.
Церковний рік відрізняється від загальноприйнятого суспільного
календаря. Церковний православний рік триває з 1 вересня до 31 серпня. Отці Першого Вселенського Собору визначили день 1 вересня як
початок Нового церковного року, ця дата залишилась і до сьогодні.
Яскравими та пам’ятними подіями для православних християн є свята, які прославляють Ісуса Христа, Богоматір, святих угодників. Вони стали неодмінною частиною життя віруючих, залучають мільйони людей до ідей і подій, викладених у Святому Письмі.

Ã
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У святкові дні головне – єднання багатьох людей, спільна радість,
визволення від гніту повсякденного, розкріпачення.
Православні свята дають можливість стати духовними свідками
й учасниками подій, які святкують, та є джерелом духовної шани до
Нього та Пречистої Матері.
Велику частину церковних свят відведено пам’яті різних святих.
Своїм життям вони переконливо засвідчують, що освятилися тому, що
наслідували приклад Ісуса Христа, жили за Святим Євангелієм. Святі
подвижники віри й християнського благочестя на власному прикладі
вчать нас, що святість доступна для людей усіх часів і усіх станів.

2. Ë³òî÷èñëåííÿ
ні церковних свят здавна визначалися за календарем, реформованим Гаєм Юлієм Цезарем у 46 році до нашої ери. З часом
стало зрозуміло, що це літочислення недосконале: за кожне
сторіччя набігав один «зайвий» день. До ХV століття різниця між юліанським календарем та фактичним астрологічним
циклом досягла 10 днів. У 1582 році за ініціативою Папи Григорія ХІІІ був розроблений і запроваджений новий календар, названий
григоріанським.
Вся Європа стала користуватися григоріанським календарем. Царська Росія та країни
східної православної традиції жили за старим,
юліанським. У 1918 році, коли в Росії було встановлено радянську владу, окремим декретом
країна теж перейшла на григоріанське літочислення. В Україні новий григоріанський календар був запроваджений 16 лютого 1918 року
за законами Української Центральної Ради.
Нині різниця в календарях становить 13 днів.
Православна Церква визначає знамениту подію християнського життя, що є для
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віруючих святом. Свята не передбачають бурхливих веселощів, як багато хто собі уявляє святкування. У такі дні не дозволяється не лише
працювати, навчатися, але й до закінчення літургії ніяких розваг. Ці дні
присвячуються служінню Богові добрими і богоугодними справами.

3. Íàéãîëîâí³ø³ õðèñòèÿíñüê³ ñâÿòà
еред багатьох православних свят два займають особливе,
почесне місце в нашому церковному році: Різдво Христове
і Світле Христове Воскресіння, або Великдень, Пасха. Різдво
Христове знаменує собою народження Спасителя світу – Ісуса Христа. Це велике свято відзначається щороку 7 січня.
Великдень (Пасха) християнами шанується як свято всіх свят
і торжество понад усіма торжествами. Святкується у перший недільний день після весняного повного місяця, у період від 4 квітня до
8 травня. Час Великодня щорічно визначається радою богословів після першого весняного повного місяця. Ось чому християнській Церкві доводилося орієнтуватися саме на це свято для визначення Пасхи Нового Завіту. Шляхом ретельних розрахунків і була створена
так звана Пасхалія, яка поширюється на весь цикл перехідних свят
та пам’ятних днів.
Великодній цикл починається неділею Митаря і Фарисея за десять тижнів перед Великоднем, а завершується через сім тижнів після
Пасхи неділею Всіх Святих. Цей цикл поділяється на час передпасхальний і пасхальний.
Час передпасхальний – це чотири тижні, які передують початку
Великого посту: неділя Митаря і Фарисея, Блудного Сина, М’ясопусна
й Сиропусна (або Масляна); Великий піст, або Чотиридесятниця, –
від неділі Сиропусної до неділі Квітної – та в кінці Страсний Тиждень, який зараховують до Великого посту. Час пасхальний триває
вісім тижнів у такому порядку: неділя Хомина, Мироносиць, Розслабленого, Самарянки, Сліпонародженого, неділя Святих Отців, неділя
П’ятдесятниці, або Зішестя Святого Духа, і неділя Всіх Святих.
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Вифлеєм.
Церква пастушків

Кожне з цих свят
відзначається Православною Церквою
надзвичайно піднесено, підкреслюючи
тим самим їх духовну значущість.
Різдво Христове
знаменує собою спогад і прославлення
народження Господа
нашого Ісуса Христа. Цей день Православною Церквою відзначається 7 січня. У своїх піснеспівах Церква зображує це свято як день загальної радості: «Христос народився, славімо Його, Христос на землі, зустрічаємо Його».
Святкуванню цієї події передує сорокаденний піст, який відрізняється від Великого тим, що в певні дні вірянам дозволяється риба.
Але в самий переддень свята, який називається «Святим вечором»,
дозволяється їсти тільки «узвар»
(сухі фрукти, розмочені у воді). Період від Різдва Христового до Водохреща називається святками. Віряни
прославляють народження Христа
духовними піснями й народними
колядками, які увібрали народну
українську любов до Бога.
Напередодні свята Хрещення
Господнього Церквою теж встановлений день суворого посту.
Цей день називається Надвечір’ям
Дитячий гурт колядників
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«Йордан», або Велике освячення води

Богоявлення, Святим вечором, Свят-вечором. У пам’ять того, що
Спаситель своїм хрещенням освятив воду в храмі, у саме свято –
на річці чи в іншому місці, де беруть воду, ставлять хрест. Освячену воду віруючі споживають як особливу святиню, кроплять нею помешкання і зберігають до наступних свят Водохреща. Освячена вода,
за твердженням Cвятителя Іоанна Златоуста, має величезну цілющу силу й ніколи не псується. Люди, які приймають воду з непохитною щирою вірою в Ісуса Христа, зцілюються від різних хвороб.
Свято Стрітення Господа нашого Ісуса Христа належить до давніх свят, його описували у своїх творах Отці Церкви ІІІ, ІV, V століть.
У цей день у церквах, за традицією, освячують воду та свічки. У молитвах на освячення свічок лунає прохання, щоб як запалені свічки своїм
світлом розганяють нічний морок, так і наші душі, просвічені Духом
Святим, уникали гріховної пітьми (сліпоти). Інші властивості, які приписуються стрітенським свічкам, є суто народними забобонами.
Священна подія Преображення Господнього нагадує вірянам про
те, що вони повинні преобразити свою душу, їм необхідно відновлювати в собі спотворений гріхами образ Божий, щоб він засяяв у кожному до кінця цього земного життя. Преображення – це початок віднов-
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Освячення плодів земних
у день Преображення

лення людської душі, пізнання Святій Трійці. Світло, що
виходить з надр Божества,
пронизує весь всесвіт і освячує нашу дорогу до Бога.
Сутність Преображення розкривається в його символах.
Гора – це безмовність, відокремлене місце, де легше чинити молитву,
яка допомагає з’єднанню нашого неспокійного розуму з Богом. Той,
хто приходить до усвідомлення своїх вчинків і кається у вчиненому,
звільняється від бруду і може прийняти Божественне Світло. У прагненні знайти це Світло, наблизити людську природу до Божественної
християнське вчення бачить духовний сенс життя.
Свято Преображення Господнього називають ще й Спасом. У цей
день християни приносять до храмів яблука
для освячення (бо до
цього часу вони достигають), щоб розпочати
їх їсти за Божим благословенням. Прийнято
вважати, що до освячення плодів їсти яблука забороняється.
Свято Вознесіння
Господнього почали святкувати ще в ІV столітті,
Вознесіння Господа
нашого Ісуса Христа
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а остаточно воно було встановлене в VІІ–ІX століттях. У цей день
прославляємо Христа й роздумуємо над значенням Його Вознесіння для всієї Церкви й для кожного християнина зокрема. Вознесіння Господнє символізує возз’єднання земного з небесним. Цього дня
Христос відкриває нам символічну дорогу від землі до раю. Дух богослужінь у день Христового Вознесіння – радісний, підбадьорливий: «Сповнивши промисел щодо нас і те, що на землі, з’єднавши
з небесним, вознісся Ти у славі, Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять
тебе: «Я з вами і ніхто проти вас».
Вхід Господній до Єрусалима святкується за тиждень до Великодня. Оскільки в цей день у всіх храмах освячується і роздається
верба, свято називається Вербною неділею. З вербою в цей день стоять християни в церкві на спогад і відображення того, як євреї зустрічали Його вхід в Єрусалим з пальмовими гілками в руках. А виглядом
гілок, які ожили після зимового спокою, проповідують надію на воскресіння Самого Переможця смерті – Ісуса Христа.
Воскресіння Христове святкується в Світлу неділю Пасхи.
Для християн це найрадісніше
й найважливіше свято, тому що
воно нам дає надію, що через віру
у воскреслого Ісуса Христа і ми
воскреснемо й одержимо вічне
життя.
Воскресіння Христове – одне з
найдавніших й найсвітліших християнських свят. Воно святкується
урочисто з часів апостольських.
У вітальному слові Святителя
Іоанна Златоуста, яке читається
під час Великоднього богослужін-

Під час освячення верби в храмі
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ня в храмах, це свято обіймає всіх без винятку: дітей і дорослих, здорових і немічних, заможних і знедолених, тих, хто тримав піст, і тих,
хто з різних обставин не міг дотримуватися його. Пасха Христова –
це заклик Спасителя прийти на Його бенкет, увійти в Його любов,
ласку і радість. Воскресіння Христове утверджує нас у вірі, що життя людське не обривається, як нитка, воно сповнене глибокого змісту
і значення.
До цього свята православні старанно готуються. Особливе значення має останній тиждень тривалого посту – Страсна седмиця. Кожний
її день є надзвичайним з погляду розуміння й сприйняття тієї жертви,
заради якої Христос віддав Себе в руки катів і був розіп’ятий. Віряни
в молитвах згадують останні дні життя Спасителя перед стражданнями й смертю. У цей тиждень православні суворо дотримуються посту, як і першого тижня Великого посту.
Найважливішим днем є Страсний четвер. Рано-вранці віруючі прибирають у хатах, на подвір’ях, у стайнях – все повинно бути чистим і
виглядати по-святковому, бо в надвечір’я починається служіння Стражданням Господнім, протягом якого вичитуються 12 уривків зі Святого Письма: про зраду, страждання і смерть Ісуса на Голгофі. Додому
Страсний четвер
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віряни несуть запалені
свічки, які зберігають як
велику святиню.
У Страсну п’ятницю
відбувається виніс святої Плащаниці, в яку,
за Євангелієм, було загорнуто Тіло Спасителя, зняте з Голгофського хреста і покладене
у гріб. До виносу Плащаниці з вівтаря на середину храму віруючі
нічого не їдять – це найбільш суворий день протягом всього посту.
У Страсну суботу,
після ранкового богослужіння в храмі, господині
печуть паски й готують
святкові крашанки.
Свято Христового
Воскресіння багате своїми різноманітними й величними Богослужіннями. Після тривалого посту Свята Церква дозволяє всіляку їжу. Освячення пасхальної їжі відбувається урочисто.
Великдень закликає
любити всіх – природу,
людей, тварин, рослини, гори – бо це все дар
Божий.
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Свято Зішестя Святого Духа на апостолів відзначається завжди на 50-й день після Великодня. Він називається ще й по-іншому –
П’ятдесятницею або Трійцею, тому що православні християни
в цей день навчилися прославляти всі три Особи Святої Трійці: БогаОтця, Бога-Сина й Бога-Духа Святого.
Традиційно на Трійцю християни прикрашають свої будинки
вербою та квітами, через що в народі це свято називається «зеленим». Архієреї та священики правлять Божу службу теж у зеленому
вбранні.

Питання та завдання
1. Поясніть значення слів «церковний рік».
2. За яким календарем на цей час відбувається
літочислення?
3. Які ви знаєте найголовніші християнські свята?
4. Розкажіть про те, як у ваших родинах
відзначаються найголовніші православні свята.

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 46. Неперехідні та перехідні свята
Православної Церкви

Äâàíàäåñÿò³ ñâÿòà
айголовніші православні свята – а їх дванадцять, через що
вони називаються давньослов’янською мовою Дванадесятими – започатковуються з дня пам’яті на честь Різдва Пресвятої Богородиці. У тропарі на це свято співається: «Днесь
спасіння нашого главизни», тобто «початок нашого спасіння в народженні Діви Марії» у перекладі з церковнослов’янської,
а тому цим святом започатковується відлік Дванадесятих свят, установлених на пам’ять про видатні події священної історії,
пов’язані з іменами Ісуса
Христа та Діви Марії. По-церковному перші називаються
Господніми, а інші – Богородичними на честь угодників
Божих та святих. Дванадесяті
свята відзначаються з особливою урочистістю та піднесенням.
Протягом року вони поділяються на дві категорії – перехідні й неперехідні свята.

Í

Дванадесяті свята
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1. Íåïåðåõ³äí³ ñâÿòà
Неперехідні (нерухомі) свята завжди припадають на чітко визначене число місяця, незалежно від дня тижня.
Їх у православному календарі дев’ять:
Різдво Пресвятої Богородиці – 21 вересня.
Введення в Храм Пресвятої Богородиці – 4 грудня.
Різдво Господа нашого Ісуса Христа – 7 січня.
Богоявлення, або День Хрещення Господа, Водохреща – 19 січня.
Стрітення Господнє – 15 лютого.
Благовіщення Пресвятої Діви Марії – 7 квітня.
Преображення Господнє (Другий Спас) – 19 серпня.
Успіння Пресвятої Богородиці – 28 серпня.
Воздвиження Животворящого Хреста Господнього – 27 вересня.

2. Ïåðåõ³äí³ ñâÿòà
нша категорія Дванадесятих свят – це перехідні (або так звані
рухомі) свята. Ці свята, як і неперехідні, надзвичайно шануються
серед православних вірян, відзначаються урочисто, піднесено.
Означені свята належать до Великоднього циклу, вираховуються
за певним числом днів, починаючи від Великодня, і припадають
у різні роки на різні дати:

²

Вхід Господа до Єрусалима (Вербна неділя) – святкується за тиждень до Великодня.
Вознесіння Господнє – святкується через 40 днів по Великодні,
тобто завжди в четвер шостого тижня.
П’ятдесятниця (День Святої Трійці, Зішестя Святого Духа
на апостолів) – відзначається через сім тижнів, тобто на восьмий
тиждень після Великодня, завжди в неділю.
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Також існують свята, які відзначаються широко й піднесено згідно
з церковною традицією, але вони не входять безпосередньо до складу
вищезазначених православних свят:
Обрізання Господнє – 14 січня.
Покрова Пресвятої Богородиці – 14 жовтня.
Різдво Предтечі Хрестителя Господнього Іоанна – 7 липня.
Усікновення чесної голови Іоанна Предтечі – 11 вересня.
Святих апостолів Петра й Павла – 12 липня.
День Святителя Миколая – 22 травня і 19 грудня.
Крім того, у кожній парафії, у кожному храмі вшановуються урочистим богослужінням свої святі (на честь яких засновано храм) чи
чудотворні ікони.

3. Ï³ñò òà éîãî çíà÷åííÿ
â æèòò³ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
ости встановлені Православною Церквою згідно з вченням
Господа, а також практикою життя і вчення апостолів, тому
вони мають апостольське походження.
Піст – це особливий день або відрізок часу, який посвячений Богу. Залежно від ступеня суворості посту визначається,
що християнам дозволяється вживати, але в будь-якому разі забороняється куштувати скоромну їжу – м’ясо, молоко, яйця, а також страви,
які містять ці продукти. Разом з фізичним постом, утриманням від скоромної їжі християнин зобов’язаний дотримуватися також духовного
посту, який передбачає стриманість почуттів, неприпустимість гніву,
марнослів’я, заздрощів, образ, пихатості, різноманітних розваг.
Свята Церква встановила дотримуватися чотири багатоденних
пости на рік:

Ï
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Собор святих угодників Божих

Великий піст, або Чотиридесятниця. Цей піст триває 40 днів
і встановлений на пам’ять згадки сорокаденного посту Самого Спасителя.
Різдвяний піст встановлений на честь Різдва Христового і передує цьому святу. По-іншому він називається Пилипівським, тому
що починається з того дня, коли святкується день Святого Пилипа
з 27 листопада до 7 січня.
Успенський піст – на честь Успіння Богоматері – з 14 до 28 серпня.
Петрів піст – на честь Святих апостолів Петра і Павла, який починається з неділі Всіх Святих і продовжується до 12 липня.
Крім цих багатоденних постів православні християни постяться у середу та п’ятницю в пам’ять про зраду і смерть Ісуса Христа.

Питання та завдання
1. Чим відрізняються неперехідні й перехідні свята
Православної Церкви?
2. Позначте на календарі періоди чотирьох
багатоденних православних постів. Складіть
перелік страв, які готують у вашій місцевості
у період посту.
3. У чому, на ваш погляд, полягає принципова різниця
між церковним постом і дієтами, пов’язаними
з голодуванням, обмеженням в їжі?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 47. Православні свята,
що пов’язані з земним життям
Пресвятої Богородиці

1. Ð³çäâî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
алеко від нас, в Азії, біля Середземного моря, лежить свята
земля Палестина. Там, у Галілейській області, у невеликому
містечку Назарет жили пристарілі люди – чоловік Яким та дружина Анна. Бог благословив їх достатком. Для себе вони використовували лише його третину, а решту роздавали бідним.
Тихо, побожно й благочестиво проходило їх життя. Разом подружжя
прожило 50 років, але дітей у них не було, що викликало найбільший
смуток у їхньому житті. Вони втрачали надію бути родоначальниками Спасителя, оскільки свято вірили в те, що Його народження мусить статися саме в тому роді, до якого вони належали. Позбавлення
надії на народження дитини служило ніби знаком неблаговоління до
них. Вони постійно молилися Богові, щоб Він послав їм дитя, приносили жертви, ділилися з бідними, але все було марно. Одного разу
подружжя у своїх молитвах дало обіцянку Богу, що вони присвятять
Богу маля, яке Він їм пошле.
Проходив час. Яким та Анна старіли, а Бог не давав їм дитя. Але
вони все ж сподівалися, вели праведний спосіб життя, неухильно
відвідували храм Божий. Одного разу на свято оновлення храму святий Яким зі своїми рабами та деякими сусідами пішов до Єрусалима
помолитися в храм та принести Богові жертву від себе. Проте священик, побачивши Якима з приношенням, не прийняв дари його і сказав:
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Різдво Пресвятої
Богородиці

«Я не візьму від тебе
дару, бо ти не маєш дітей, оскільки ти великий
грішник і тому недостойний цього».
Глибоко ображений
таким докором, Яким
вийшов з храму. Йому
важко було зустрічатися
з сусідами, які стали свідками розмови священика
з ним. І тоді він пішов
у пустелю, де паслися
вівці, і зарікся не їсти
і молитися доти, доки
Господь не дасть йому
дитя. Піст і молитви Якима в пустелі продовжувалися 40 днів.
Звістка про образу чоловіка сильно вразила й Анну. У глибокій
скорботі вона вийшла з будинку в сад та сіла під тінню лаврового
дерева, зі сльозами на очах молилась Богові. Під час молитви часто
спрямовувала погляд на гніздо з пташенятами, яке розміщувалось на
лавровому дереві, говорячи: «Господи, ось і у птиці є діти, а у мене
нещасної не було і не буде їх!»
У цей час до Анни з’явився ангел і сказав: «Не плач, Анно, Бог
вашу молитву почув. Скоро Він дасть вам дочку, назвете її Марією.
Тому не плач більше, а йди до Єрусалима, і там у золотих воротах храму зустрінеш свого чоловіка. Це для вас і буде знаменням здійснення
слів моїх».
У той же час ангел з’явився в пустелі, де молився праведний Яким,
і також звелів йому йти до Єрусалима. Отримавши таку радісну звістку, подружжя пішло до Єрусалима. Дійшовши до місця, на яке вказав
ангел, зустрілися і, помолившись у храмові, разом пішли додому.
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Минуло 9 місяців –
і праведна Анна народила дочку, яку назвали
Марією.
Різдво Пресвятої Богородиці святкується
21 вересня. Церква і священики прославляють
найвищу ступінь наближення Божества до людей, Його благодатне
єднання з ними в образі Діви, народженої з благословення Божого.
У нашому народі свято Різдва Богородиці називають Другою Пречистою, якому передує Перша – Успіння Божої Матері. Зі святом Різдва Богоматері пов’язується день породіль, коли жінки, у яких немає
дітей, частують бідних людей, щоб ті молилися Богородиці за їх майбутніх дітей. Такі жінки замовляють службу Богу в церкві, а після
богослужіння запрошують віруючих на обід.

2. Ââåäåííÿ ó õðàì
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
оли Діві Марії виповнилося лише три роки, батьки, за даною
ними обітницею, привели Її в храм і там залишили до повноліття на поруки священиків. Введення в храм було здійснено з особливою урочистістю. Відзначається воно церквою
щороку 4 грудня.
На святих іконах ця подія зображується таким чином: праведні
батьки Яким та Анна ведуть за руки свою дочку; попереду них йдуть
одягнені в білий одяг діти із запаленими світильниками. Жителі Єрусалима зібралися подивитися на незвичайну процесію.
Священики, служителі храму з піснями вийшли назустріч юній
Марії. Первосвященик Захарій увів Її до внутрішньої частини храму,
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куди і сам міг зайти лише один
раз на рік – на свято очищення. Там Їй було відведено місце для моління. Інші дівчата
молилися між храмом та вівтарем. Навколо храму знаходилися кам’яні будівлі у три поверхи. Їх було тридцять. У цих
будівлях були облаштовані
квартири для вдів, стариків
та дівчат, які присвятили себе
служінню Богу. Тут поселилася і Свята Марія, Яка проводила час у молитвах, читанні
Святого Письма та рукоділлі.
Після смерті батька до Марії переїхала жити в храм Її
мати Анна. Через два роки
Анна померла, і Марія залишилася жити одна. Самотність
і сирітство розвинули в Марії
любов до Бога і навчили
в Ньому Одному сподіватися на втіху та поміч. Марія
у такій глибокій відданості
Богові дала обіцянку залишитися Дівою.

Образ Введення в храм
Пресвятої Богородиці
і храм на честь цього свята
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Діва Марія жила при храмі, де згодом під опікою первосвященика
й священиків отримала гарне побожне виховання та навчилася різним
ручним роботам. Пресвята Діва Марія прожила при храмі Єрусалимському майже дванадцять років.

3. Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿
оли минуло одинадцять років перебування в Соломоновому
храмі, Пресвятій Діві виповнилося чотирнадцять років. Архієрей і священики стали говорити Їй, щоб Вона, за звичаєм
іудейського закону, переселилася з храму в будинок, подібно іншим дівицям, і обрала Собі чоловіка. Але Вона нагадала їм про Свою обітницю назавжди присвятити Своє дівоцтво Богові. Архієрей і священики здивувалися незвичайності цієї обітниці,
тому що за Законом Мойсея кожна дівиця повинна була вийти заміж.
Тому вони почали радитися, яким чином улаштувати Її безшлюбне, дівоцьке життя, щоб при цьому не згрішити перед Богом. І от
священики з натхнення Божого
почали шукати такого гідного
чоловіка, якому б могла бути
довірена Діва під виглядом
і образом шлюбу для збереження непорочного дівоцтва. Відносно ж того, як знайти такого
чоловіка, Боже веління було
таким: з будинку і племені Давидова обрати безшлюбних
Благовіщення
Пресвятої Богородиці.
Ікона. Новгородська школа,
середина XV – початок XVI ст.
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Образ Благовіщення
Пресвятої Богородиці
і базиліка Благовіщення
в Назареті

чоловіків і покласти їхні жезли (палиці) у вівтарі – чий жезл розквітне, тому Свята Діва й повинна бути довірена.
У той час настало велике храмове свято. Первосвященик Захарія,
зібравши дванадцять безшлюбних чоловіків із племені Давидова,
серед яких був Йосип – чоловік праведний і вже похилого віку –
узяв жезли їх і поклав на ніч у святому вівтарі, говорячи: «Господи,
визнач чоловіка, гідного обручитися з Дівою!» Вранці, коли священики разом з дванадцятьма тими чоловіками ввійшли в храм, жезл
Йосипа був знайдений розквітлим, і на ньому сиділа голубиця. Тоді
усі зрозуміли Божу волю, щоб Діва була вручена на збереження Йосипові.
Після здійснення обручення Йосип узяв Пречисту Діву з рук первосвященика з храму Господня для чистого і непорочного співжиття.
І був Йосип лише удаваним Її чоловіком, а в дійсності – цнотливим
охоронцем Її дівоцтва і служителем Її дівоцького житія.
Живучи в будинку свого обручника, Пречиста Діва не змінила колишнього образу життя, який Вона мала у храмі. Будинок Йосипа був
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м. Назарет. Православна церква Архангела Гавриїла
та джерело Діви Марії, де сталося диво Благовіщення

для Неї мовби молитовним храмом, з якого Вона нікуди не виходила,
але завжди перебувала в ньому в самоті, посту й мовчанні, розмовляючи тільки з дочками Йосипа. Але після недовгого перебування Пречистої Діви в будинку Йосипа прийшов час втілення Бога-Слова – час
від століть, жаданий для усього світу, коли почалося наше спасіння від
прокляття гріха. І послав Бог архангела Гавриїла до Пресвятої Діви
Марії з радісною звісткою, що Господь обрав Її бути Матір’ю Спасителя світу.
Ангел з’явився в будинок праведного Йосипа в Назареті, коли
Марія читала Священне Писання і, увійшовши до Неї, сказав: «Радуйся, Благодатна (тобто сповнена благодаті Божої – дарів Святого
Духа), Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками!».
Марія засмутилася від слів ангела і подумала: що значить це вітання? Ангел же продовжував говорити Їй: «Не бійся, Маріє, тому що
Ти знайшла благодать у Бога. І от, Ти народиш Сина і наречеш Його
ім’ям Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і Царству Його не буде кінця».
Марія зі здивуванням запитала ангела: «Як це станеться, коли Я чоловіка не знаю?» На що ангел відповів Їй, що все це здійсниться силою
Всемогутнього Бога: «Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього
осінить Тебе; тому і народжуване Святе наречеться Сином Божим».
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Тоді Марія зі смиренністю відповіла: «Я – раба Господня; хай буде
Мені за словом твоїм!».
Благовіщення – одне з найвеличніших свят. Слово «благовіщення» означає – добра, радісна звістка, звістка про те, що почалося
звільнення людського роду від гріха і вічної смерті. Благовіщення
Пресвятої Діви Марії святкується Православною Церквою щороку
7 квітня.
У народі кажуть, що цього святого дня навіть пташка не в’є гнізда. Тому віруючі люди зранку поспішають до храмів на службу Божу
й утримуються від буденних домашніх робіт.

4. Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
о Успіння Пресвятої Богородиці, або, як його називають у народі, Першої Пречистої, християни готуються особливим чином, на тлі двотижневого посиленого посту, що підкреслює
особливу значущість цього свята.
Смерть Божої Матері називається Успінням, оскільки Вона
не померла в хворобах і стражданнях, а ніби заснула, після чого побачила безсмертне життя і Господню славу.
Євангеліє від Іоанна оповідає про те, що Ісус, перетерплюючи, доручає Свою Матір піклуванням і турботам улюбленого учня
Іоанна. Пресвята Богородиця оселилася в будинку Іоанна Богослова
неподалік від Елеонської гори. Вона була з тими, хто підтримував
молоду християнську Церкву. Люди, які увірували в Христа, приходили в Єрусалим з далеких країн, щоб побачити і почути Богородицю. Апостоли записали усе, про що Вона розповідала: про Своє
життя і про земне життя Свого Сина. Церковний історик Никифор
Калліст докладно виклав переказ, який передає обставини Успіння
Божої Матері. Переказ заснований на свідченні священномученика
Діонісія Ареопагіта і творі єпископа Сардийського Мелітона, складеному в II столітті.
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Дзвіниця над храмом
Успіння Богородиці
На знімку внизу:
храм на честь Богоматері в Єрусалимі

Никифор Калліст
писав про те, що багато з тих, хто не вірив у Христа, намагалися скоїти замах на
життя Божої Матері.
Вона залишала будинок, у якому жила,
лише для відвідування церкви й завжди в
супроводі близьких.
Нерідко Вона приходила на Голгофу,
де був розіп’ятий
Її Улюблений Син,
і там довго молилася.
В одне з таких відвідувань Їй з’явився архангел Гавриїл і повідав про
наближення Її переселення з цього світу в світ небесний, вручивши
на ознаку правдивості своїх слів пальмову гілочку. Пресвята Богородиця розповіла про це Йосипові з Аримафеї як про благу звістку, тому
що незабаром Вона повинна була побачити Свого Сина.
За молитвами Богоматері сталося так, що на час Успіння до Єрусалима з далеких країн зібралися апостоли. Святий Іоанн Дамаскін
говорив, що вони злетілися, подібно хмарам і орлам, щоб послужити
Матері Божій. Вона повідомила їм, що незабаром залишить їх. Під
час бесіди з апостолами перед Нею дивовижним чином став апостол
Павло зі своїми учнями. Настала година, коли повинно було здійснитися Успіння Божої Матері. Апостоли оточили ложе, на якому перебу-
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вала Діва Марія. Раптом світло затьмарило полум’я свічок, що горіли,
і зійшов Сам Христос, оточений ангелами й архангелами. Тих, хто
стояв поруч з ложем, на якому лежала Богоматір, охопив священний
трепет. Без страждання, ніби уві сні, душа Пресвятої Діви залишила
цей світ і відійшла до Вічного життя.
Святі апостоли Петро, Павло, Яків та інші понесли ложе, на якому лежало тіло Пресвятої Богородиці, через весь Єрусалим у Гефсиманію. Над процесією з’явилося дивовижне сяйво, і всі почули звуки
небесної музики.
Про похоронну процесію негайно сповістили первосвященикам.
Ті послали охоронців, щоб розігнати всіх, але хмара спустилася до
землі і сховала процесію від нападників. Були чутні кроки і спів, але
нікого не було видно. Первосвященик Афонія спробував перекинути
ложе, але його руки були відсічені невидимою силою. Афонія жахнувся і покаявся, через що він одержав зцілення і став сповідати вчення
Христа. До вечора святі апостоли поклали тіло Пресвятої Богородиці
в труну і закрили вхід у печеру
великим каменем.
Божим промислом апостол
Хома не зміг бути вчасно присутній при похованні Богородиці. Він прийшов до Єрусалима
лише на третій день і став плакати біля труни. Апостоли відкинули камінь від труни, щоб
апостол Хома міг прикластися
до святого тіла Пріснодіви.
Але тіло Її зникло, а в печері
лежали лише поховальні завіси. Пречиста Богородиця була
Святогірський монастир
на Донеччині віднедавна набув
статусу третьої лаври
в Україні
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взята на небо в тілі. Увечері того ж дня за трапезою їм з’явилася Матір
Божа й промовила: «Радуйтеся! Я з Вами в усі дні». У відповідь апостоли вигукнули при переломленні хліба: «Пресвята Богородиця, допомагай нам!».
У пам’ять про цю подію Церква встановила свято Успіння Божої
Матері 28 серпня. Йому, як було зазначено вище, передує двотижневий піст, який розпочинається у день пам’яті святих мучеників Макавеїв.

Питання та завдання
1. Що було головною причиною тужіння батьків
Пресвятої Діви Марії?
2. Чому до праведних Якима й Анни з особливою
молитвою звертаються ті подружжя,
в яких немає дітей?
3. У чому полягає головний духовний сенс свята
Введення у храм Пресвятої Богородиці?
4. Що означає слово «благовіщення»? Які народні
традиції, пов’язані з цим святом, вам відомі?
5. У чому принципова різниця між фізичною смертю
і християнським успінням? Що знаменує собою
Успіння Божої Матері: смерть чи перемогу
над смертю?
Успіння Пресвятої Богородиці.
Ікона. Школа Максима Грека, кінець XІV ст.
Державна Третьяковська галерея. м. Москва

ÄÆÅÐÅËÎ
ÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 48. Хресне знамення
я

1. Çíàðÿääÿ õðèñòèÿíñüêîãî
ñïàñ³ííÿ
собливе значення для Церкви має хрест – знаряддя
наряддя християнського спасіння. Хрест є символом Самого
ого Христа, він
наділений чудодійною силою. Православнаа Церква вірує,
що в хресті присутня благодатна сила Самого
го Христа, і тому
християни не тільки зображують хрест і поміщають
оміщають у храмах нарівні з іконами, вони також носять хрест на грудях, осіняють
себе хресним знаменням, благословляють хрестом один
дин одного. Ним
освячується вода, здійснюються інші благословенні дії.
Чудотворну, рятівну і цілющу силу хреста і хресного
знамення Церква знає за багатовіковим досвідом. Хрест
є головною, непереможною
зброєю проти диявола: «Господи, зброя на диявола хрест
Твій дав єси нам, тріпотить
бо і трясеться, не терплячи
визирати на силу Твою».

Î

Натільний хрест.
Ювелірна робота XVII ст.
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Хрест охороняє людину в шляху
і на всякім місці, через хрест благословення Христа сходить на всяку добру справу, що ми починаємо
з хресного знамення і призивання
імені Божого.
«Хрест – охоронець усього світу,
хрест – окраса Церкви, хрест – царів
держава, хрест – вірних твердження,
хрест – ангелів слава
і демонів виразка», – співається на
богослужінні на честь Хреста Господнього.
Хрест означає передусім жертовність як порятунок. У християнському мистецтві використовуються
хрести різних форм, але для православних християн переважає восьмикінцевий хрест. Такий хрест традиційно є завершенням маківок наших
православних храмів.
Вертикальний промінь хреста
означає любов і зв’язок між Богом
і людиною, горизонтальний – любов
і зв’язок між людьми.
Чотирикінцевий хрест знаменує
собою чотири сторони світу і спокуту всього людства.
Восьмикінцевий хрест символізує жертву Христа і вічність (8 –
знак вічності, знак Воскресіння
Христа після суботи – сьомого дня).

Натільний хрест-мощевик
(угорі) і панагійний хрест.
Робота ХІV-XV ст.
Державний історичний музей
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Він містить у собі: вертикальний стовп, поперечку, до якої були
прибиті руки Христа, підставку для ніг Його і дошку над головою
з написом: «Ісус Назарей Цар Іудейський».
Нахилене підніжжя символізує сходження Христа в пекло і зведення з глибини пекла старозавітних праведників.

2. Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî
³ Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî
имські імператори-язичники намагалися цілком знищити
в людства спогади про священні місця, де постраждав за людей і воскрес Господь наш Ісус Христос. Імператор Адріан
(117–138) наказав засипати землею Голгофу і Гріб Господній,
а на штучному пагорбі поставити капище язичницької богині Венери і статую Юпітера. На це місце збиралися язичники і здійснювали
ідольське жертвопринесення. Однак через 300 років
Промислом Божим великі
християнські святині – Гріб
Господній і Животворящий
Хрест – були знову знайдені
християнами і відкриті для
поклоніння. Це відбулося
за часів рівноапостольного
імператора Костянтина Великого (пам’ять 21 травня),
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м. Єрусалим. Місце
знайдення Хреста
Господнього
царицею Єленою.
Грот обретіння
Хреста

першого з римських імператорів, які заборонили переслідувати християн. У 313 році він видав так званий Міланський едикт, згідно
з яким була узаконена християнська релігія, а гоніння на християн
у західній частині імперії повністю припинилися.
З Божою допомогою імператор Костянтин, одержавши в трьох
війнах перемогу над ворогами, бачив на небі Боже знамення – Хрест
із написом: «Цим переможеш». Бажаючи будь-що відшукати Хрест,
на якому був розіп’ятий Господь наш Ісус Христос, рівноапостольний Костянтин направив у Єрусалим свою матір, благочестиву царицю Єлену з листом до Патріарха Єрусалимського Макарія. Хоч
свята цариця Єлена була вже похилого віку, вона ревно взялася за
виконання доручення. Язичницькі капища й ідольські статуї, що наповнювали Єрусалим, цариця наказала знищити. Розшукуючи Животворящий Хрест, вона розпитувала
християн та іудеїв, але довгий час її пошуки були безуспішними.
Нарешті їй указали на одного старого єврея, який повідомив, що Святий
Хрест заритий там, де стоїть капище
Венери. Капище зруйнували і, помолившись, почали копати землю.
Утвердження Хреста Господнього.
Ікона. 1497 рік
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Напрестольний хрест.
Кіровоградський
державний краєзнавчий музей.
Колекція О. Ільїна. 1786 рік

Незабаром був виявлений Гріб
Господній, а неподалік від
нього три хрести, дощечка
з написом, яка була зроблена
за наказом Пілата, і чотири
цвяхи, що простромили Тіло
Спасителя. Щоб довідатися,
на якому саме з трьох хрестів
був розіп’ятий Господь, Патріарх Макарій по черзі поклав
хрести на небіжчика. Коли був
покладений Хрест Господній,
мрець ожив. Побачивши воскреслого, усі переконалися,
що знайдено Животворящий Хрест. Християни, які величезним натовпом прийшли поклонитися Святому Хрестові, просили Святителя
Макарія підняти Хрест вертикально, щоб усі могли, хоча б здалека,
благоговійно споглядати Його. Тоді Патріарх та інші духовні особи
почали високо піднімати Святий Хрест, а народ, волаючи: «Господи,
помилуй», благоговійно поклонявся Чесному Древу.
Ця урочиста подія сталася в 326 році. До Константинополя свята Єлена привезла з собою частину Животворящого Древа і цвяхи.
Рівноапостольний імператор Костянтин повелів спорудити в Єрусалимі величний і великий храм на честь Воскресіння Христова, який
включав у себе і Гріб Господній, і Голгофу. Храм будувався близько
10 років. Свята Єлена не дожила до освячення храму; вона померла
в 327 році. Храм був освячений 13 вересня 335 року. На наступний
день, 14 вересня, установлено було святкувати Воздвиження Чесного
і Животворящого Хреста Господнього.
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3. Õðåñíå çíàìåííÿ
ресне знамення застосовують усі християни, крім тих конфесій, які не є православними і через це не визнають ані хреста, ані ікон, ані святих Таїнств. Уперше про хресне знамення
згадував Тертуліан ще у II столітті. Це жест правої руки, що
зображує хрест на тілі віруючого, або жест благословення
священика або архієрея.
Первісною формою додавання пальців руки для хресного знамення було, ймовірно, єдиноперстя, що означало єдинобожжя. Потім
у візантійському обряді було прийнято двоперстя, що символізує два
єства Ісуса, тобто Його Божественну і людську природу.
Нині для здійснення хресного знамення православні християни
(крім старообрядників) складають пальці правої руки в такий спосіб:
з’єднані разом великий, вказівний і середній пальці означають Святу Трійцю (в Ім’я Отця, Сина, Святого Духа), а безіменний палець
і мізинець, притиснуті разом до долоні, означають два єства Боголюдини. Спочатку віруючий трьома перстами торкається чола, потім –
живота, далі – правого плеча, а закінчується хресне знамення на лівому плечі. Звичайно, хресне знамення супроводжується поясним чи
земним поклоном.
Церква вимагає від християнина осіняти себе хресним знаменням надзвичайно побожно, уважно, благоговійно, без поспіху, промовляючи при цьому молитву: «В ім’я Отця, Сина, Святого Духа»
або: «Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного (або грішну)».
Не можна розмахувати руками, роблячи хресне знамення, складати
пальці правиці абияк.
Тим більше забороняється «перегортати» хрест на собі: рух правиці має бути таким, щоб пальці чітко торкалися спочатку чола, потім
живота, але ні в якому разі не грудей, бо інакше він буде мати перегорнутий вигляд, що є неправильним.
Хресне знамення супроводжує православного християнина протягом усього дня. Підвівшись з ліжка, він осіняє себе хрестом на ознаку

Õ
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Карпати. Типова гуцульська
дерев’яна церква, яка прикрашена чотирикінцевими
хрестами

подяки Богові за те, що Він
дарував йому день нового
життя. З хресним знаменням
він читає молитви: як вранці
і ввечері, так і перед кожною
новою справою, перед вживанням їжі, до того ж саму їжу теж благоговійно осіняє хрестом з тим,
щоб усе спожите було на користь.
Коли православний християнин помирає, його могилу теж прикрашає хрест, який символізує собою не лише те, що під ним похований християнин, але й майбутнє воскресіння мертвих, якому, згідно з
пророцтвом святого апостола Іоанна Богослова, теж буде передувати
знамення Чесного й Животворящого Хреста, який з’явиться в небі.

Питання та завдання
1. Чому хрест і хресне знамення визнаються не всіма
християнськими конфесіями?
2. Що означають складові частини восьмикінцевого
хреста?
3. Чому день Воздвиження Чесного і Животворящого
Хреста Господнього в церковному православному
календарі позначений суворим постом?
4. Як правильно православні християни здійснюють
хресне знамення?

Òåìà V²²I.
Ïðî câÿò³ ³êîíè
§ 49. Православні ікони

1. Ïðàâîñëàâíà ³êîíà
â õðèñòèÿíñüêîìó æèòò³
наш час немає людини, навіть дитини, яка б не бачила ікон.
Як безцінні скарби стародавнього живопису зберігаються
сьогодні кращі зразки у найвідоміших музеях світу. Ікони є
цінністю держави і належать їй, тому суворо караються ті,
хто намагається вивезти цей неоціненний скарб з метою наживи. Ці люди намагаються позбавити нас бачити Святий образ.
Мати рідкісну ікону вважається престижно і навіть модно, проте
віруюча людина цінує ікону не за її стародавність чи вартість, сприймаючи як суто антикварний товар. Вона займає чільне місце в будинку
православного християнина – покуть. Перед іконою віруючі моляться, звертаються до Спасителя, Діви Марії, святих угодників Божих,
повідуючи їм свої проблеми, скорботи, думки, бажання. А найбільше
людей кожного дня молиться у церквах.
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Слово «ікона» – грецького походження, у перекладі воно означає «образ».
Святі ікони беруть свій початок у Священній історії Старого Завіту. І стосовно
до старозавітних подій традиційне їхнє
найменування – образ. Сам Святий Дух
був творителем нерукотворних небесних образів. Господь виявив Мойсеєві
з небес святилище Своє – образ скинії,
ковчег і херувимів і строго повелів йому
зробити подібні рукотворні святині за
образом показаних небесних зразків
(Вих. 25). Творцем перших рукотворних
образів став Мойсей, який створив їх за
зразком, даним Богом.
Зрозуміло, що якщо весь устрій храму Божого бере свій початок від Святого
Духа, а не від вимислу людського, то всі
іконоборці, які заперечують поклоніння
святим образам, нехтують ними, тяжко грішать не перед людиною, а проти
Бога. Тому вони повинні іменуватися
навіть не іконоборцями, але богоборцями і супротивниками Святого Духа.
Про які рукотворні образи згадується в
другій заповіді Божій і багатьох інших
місцях Священного Писання, де суворо
забороняється почитати те, що робиться
людськими руками?
Зі Священного Писання відомо, що
було два роди рукотворних образів: Божі
і бісівські. Тому в другій заповіді Божій
і багатьох інших місцях Священного
Писання мова йде про строгу заборону
почитати бісівських кумирів та ідолів.
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Образ Богоматері
«Боголюбива»

Їх треба відкидати і розтрощувати. Рукотворну ж
Божу святиню слід почитати і кланятися їй.
Як же відрізнити
Божу рукотворну святиню від творінь ідольських? Як у кожної людини і будь-якої речі є
своє ім’я, так і всякий
рукотворний образ теж
має свою назву. Ісус
Христос, показавши іудеям динарій, запитав
у них: «Чиє на ньому
зображення й ім’я?»
Вони відповідали: «Кесареві». Господь сказав
їм: «Отже, віддавайте кесареве кесареві, а Боже
Богові» (Лк. 20, 24-25).
Всякий образ пізнається за його ім’ям,
так само пізнаються священні й ідольські образи. Творець неба
і землі іменується Істинним Богом. Божественні образи херувимські
мали своє походження і назву від Бога. Ідольські рукотворні кумири
теж мали свої особливі назви: кумир Дагона, Вила, Астарти, Артеміди, Аполлона тощо. Язичники іменували їх своїми богами, тим самим
прикрашаючи їх чужим ім’ям. Так само, якби мерця хтось іменував
живою людиною або пітьму іменував світлом. Через священні рукотворні речі прославляється Сам Бог, і при них Він невідступно живе
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Почаївський образ
Божої Матері.
Тернопільська область

і робить від них Свої чудеса для спасіння віруючих у Нього людей. Через бісівські ідольські
творіння прославляється
диявол і невідступно при
них перебуває і навіює
свої звабливі думки й
брехливі прорікання.
Святий образ для православного християнина
те саме, що й Священна
книга: там можна прочитати святі слова, а на
святій іконі споглядаються образи святих, які
піднімають наш розум
до Бога.
З давніх-давен українці шанували ікони як витвір мистецтва, як
благодатний скарб, наділений Божественною благодаттю і силою.
У дні релігійних свят перед образом засвічують свічки, лампади. Навіть у страшний період нашої історії, коли тоталітарний режим нищив релігію, люди намагалися зберегти святі образи, переховували їх,
жертвуючи своїм життям. Нині у незалежній Україні іконі віддається
належна шана, і перед святим образом люди вимолюють прощення
за діяння минулого.
Є безліч випадків, коли під час молитви перед іконою людина бачила живий образ на ній. А скільки існує чудотворних ікон, які засвідчили святість своїх зображень незліченними дивами зцілення, допомоги, порятунку! Ці дива були частими в давнину, не припиняються
вони й в наші дні, укріплюючи християн у вірі та благочесті.
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2. Ïåðøà ³êîíà: Ñïàñ Íåðóêîòâîðíèé
ідповідно до переказу перша ікона Христа з’явилася при
Його житті. Едеський князь Авгар, хитрою витівкою, послав свого слугу до Рятівника з проханням прийти і зцілити
його. На той випадок, якщо Христос не зможе прийти, Авгар
просив слугу написати Його портрет і принести йому (слуга
був живописцем). Одержавши лист князя, Христос узяв чистий білий
плат, умив обличчя і витер його платом, на якому з’явилося зображення Його образу. Нерукотворний образ Христа протягом багатьох
століть зберігався в Едесі. У 944 році він був урочисто перенесений
до Константинополя.
На честь цієї події імператор Костянтин VII
склав похвальне слово
й установив щорічне
святкування 16 серпня,
що відбувається і понині. Під час розграбування Константинополя
хрестоносцями в 1204
році образ був, імовірно, утрачений, тому що
ніяких згадувань про
його місцезнаходження
після цього часу немає.

Спас Нерукотворний.
Ікона, XIV ст.
Державний музей давньоруського мистецтва.
м. Москва
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3. Çîáðàæåííÿ Áîãà ³ ñâÿòèõ íà ³êîíàõ
ог є Дух невидимий, але він являється святим людям видимим
чином. Тому на іконах його відтворюють видимим. Бога зображують у тому вигляді, в якому він постає. Пресвята Трійця
зображується у вигляді трьох ангелів, які сидять за столом,
оскільки у вигляді трьох ангелів Господь явився колись Авраамові. Щоб наочніше відобразити духовність тих, хто з’явився Авраамові, вони відтворюються іноді з крилами. Кожна з Осіб Пресвятої
Трійці зображується так:
Бог-Отець – у вигляді старця, тому що так він з’явився деяким
пророкам.
Бог-Син зображується у вигляді, коли зійшов на землю і став
людиною: Немовлятком на руках Божої Матері; учителем народу
і Творцем чудес, Який преображається, страждає на хресті; лежить
у гробі, воскресає і возноситься.
Бог-Дух Святий зображується у вигляді голуба: так Він явив себе під
час хрещення Спасителя в Йордані від Іоанна
Хрестителя; й у вигляді
вогняних язиків: так Він
зійшов видимим чином
на святих апостолів у
П’ятдесятий день після
Воскресіння.
Євангельські сюжети.
Ікона. Новгородська
школа, середина XV ст.
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Апостол Лука,
який пише образ
Богоматері.
Ікона. Поволжя, XІV ст.

Крім Бога на святих іконах зображують
Божу Матір, святих ангелів і святих людей.
Та молитися їм повинні
не як Богу, а як близьким до Бога, що догодили Йому своїм святим
життям. Вони з любові
до людей моляться за
них перед Богом. І люди
просять їхньої допомоги
і заступництва.
Образ Божої Матері,
написаний учнем Господа Лукою, зберігся до нашого часу. Існує переказ, що Мати Божа, побачивши Своє зображення, сказала: «Благодать Сина Мого буде з цією іконою». Ми молимося Матері Божій,
тому що Вона ближче за всіх до Бога і разом з тим близька також і до
нас. Заради Її материнської любові та Її молитви Бог багато чого нам
прощає і часто допомагає. Вона велика і милосердна.

Чин святих пророків. Ярославська школа. XV ст.
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На іконах зображуються також святі люди чи угодники Божі. Так
ми їх називаємо тому, що вони, живучи на землі, догодили Богу своїм
праведним життям. А тепер, перебуваючи на небі з Богом, вони моляться за нас Богу, допомагаючи усім, хто живе на землі.
Святі, які зображуються на іконах, теж різняться між собою за
заслугами перед Богом. Апостоли – це найближчі учні Ісуса Христа, яких Він під час Свого земного життя посилав на проповідь;
а після зішестя на них Святого Духа вони проповідували по всіх
країнах християнську віру. Їх 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: Матвій, Марк, Лука та Іоанн Богослов, які написали Євангеліє, називаються євангелістами.
Святі, які, подібно до апостолів, поширювали віру Христову
в різних місцях, називаються рівноапостольними.
Це, наприклад, Марія Магдалина, первомучениця Фекла (Текля), благовірні царі Костянтин
і Єлена, благовірний князь київський Володимир. Якщо ж після зазнаних ними тортур вони помирали мирно, то їх називають сповідниками.
Ті, хто помер за святу віру після особливо важких (великих) страждань, яких
зазнавали не всі мученики, називаються
великомучениками, як, наприклад, святий великомученик Георгій (Юрій), святі
великомучениці Варвара і Катерина та
інші. Сповідники, яким мучителі писали
на обличчі лайливі слова, називаються
начертанними.
Іоанн Варяг Печерський.
Первомученик землі Руської.
Ікона, 2004 рік, м. Київ
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Святителі – це архієреї, які догодили Богу своїм праведним життям, як, наприклад, святий Миколай Чудотворець, святий Алексій
(митрополит Московський) та інші. Святителі, які зазнали мук за
Христа, називаються священномучениками. Святителі Василій Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоуст називаються Вселенськими
вчителями, тобто вчителями християнської Церкви.
Преподобні – це праведні люди, які йшли від світського життя
і догодили Богу, не вступаючи у шлюб, перебуваючи в пості та молитві, живучи в пустелях та монастирях. Серед них Сергій Радонезький,
Серафим Саровський, преподобна Анастасія та інші. Преподобні,
які перетерпіли муки заради Христа, називаються преподобномучениками.
Безсрібники служили ближнім безкорисливо. Праведники проводили надзвичайно побожне, угодне Богу життя, живучи подібно до нас
у світі, будучи сімейними людьми. Наприклад, святі
праведні Яким і Анна та інші. Перші праведники
на землі: родоначальники (патріархи) людського
роду, називаються праотцями, як, наприклад,
Адам, Ной, Авраам та інші.
Навколо голів Спасителя, Божої Матері, святих угодників та угодниць Божих
на іконах і картинах зображується сяйво
чи світле коло, яке називається німбом.
У німбі Спасителя іноді ставлять три літери OWN. Це грецьке слово у перекладі
означає Сущий, а завжди існує тільки
один Бог.
А над головою Божої Матері ставлять
літери MP FУ. Це перші й останні літери
грецьких слів, які означають: Матір Бога
Праведна Маріамна,
сестра апостола Филипа.
Ікона, 2004 рік. м. Київ
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Образ Пресвятої Богородиці

чи Божа Мати. Німб є зображенням сяйва світла і слави Божої, що
перетворюють і людину, яка з’єдналася з Богом. Це невидиме сяйво світла Божого інколи буває видиме й іншим людям. Наприклад,
святий пророк Мойсей мусив затуляти своє обличчя покривалом,
щоб не осліпити людей світлом,
яке виходило з нього. Так Господь
прославляє святих угодників Своїх
сяйвом світла слави Своєї ще тут,
на землі.

Питання та завдання
1. Чому не всі християни визнають святість ікон?
2. Чим відрізняється поклоніння святим образам
від ідолопоклонства?
3. Як правильно розташувати ікони вдома?
У якій послідовності?
4. Що означає німб у вигляді кола над зображеннями
святих?

Òåìà V²²². Ïðî ñâÿò³ ³êîíè

§ 50. Церковне мистецтво

1. Ñòâîðåííÿ ³êîí ó äàâíèíó
давнину ікони, подібно літописам, писали ченці в спеціальних майстернях і за спеціальними технологіями виготовлення
фарб та ґрунту майбутнього образу – левкаси. Перш ніж приступити до такої відповідальної справи, вони постували, молилися. Справжніми вважалися ікони, які були написані лише
за канонами церковного живопису.
Але в роботах давньоруських митців з’являються власні, відмінні від
візантійських, сюжети. Перші руські
іконописці, не відходячи від канонів,
проте писали ікони так, що вони не
були схожими на жоден попередній
стиль, створюючи таким чином особливу школу давньоруського письма.
Релігійне мистецтво перепліталося
з реальним життям та його потребами
й запитами. В іконах усе частіше знаходять вияви народні уявлення та смаки.
Згодом вони були визнані як неперевершені шедеври світового мистецтва.

Ó

Літописець.
Російський художник Ілля Глазунов
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2. Ïåðø³ ðóñüê³ ³êîíîïèñö³
Ïðåïîäîáíèé Àë³ï³é
оли прикрашали вівтар Успенського собору Києво-Печерського монастиря, митцям допомагав ще молодий Аліпій
(Алімпій). При цьому сталося диво: образ Богородиці «сам
зобразився» і «просвітився паче сонця», а з вуст Богородиці
вилетів білий голуб, облетів весь храм і зник. Це справило
на молодого майстра величезне враження: він постригся в монахи
і присвятив своє життя служінню Богу.
Аліпій згодом став уславленим іконописцем та ювеліром. Відзначався Аліпій і в служінні Богові. За смирення, терплячість, чистоту, постування,
любов та незлобливість серця його висвячено у священики. Після смерті його було
канонізовано як преподобного. Завдяки
цьому й збереглося його ім’я як першого з
давньоукраїнських священиків, які закладали основи вітчизняного духовного високого мистецтва.
Останньою роботою великого майстра
був образ Богородиці, написаний ним на
замовлення однієї благочестивої людини.
Аліпій на той час був дуже хворий і не
міг закінчити замовлення. Коли замовник
побачив недописану ікону, він засмутився
Преподобний Аліпій Києво-Печерський.
Прорис до ікони. м. Київ
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і вийшов. У цей час у келію майстра
явився ангел і за три години дописав
ікону.
До нашого часу збереглося мало
ікон, написаних Аліпієм. До всесвітньо відомих робіт великого майстра
належать сім ікон так званого деісусного ряду. При пожежі вони не згоріли, тому вважаються святими.
Похований великий майстер Аліпій у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври, а його нетлінні цілющі мощі завжди відкриті для поклоніння.

Ôåîôàí Ãðåê
еликий живописець російського середньовіччя був родом
з Візантії, чому й одержав прізвисько Грек. Найбільш імовірною датою народження художника вважаються 30-ті роки
XIV століття. На Русь він приїжджає у віці 35–40 років.
До цього часу Феофаном було розписано сорок кам’яних
церков у Константинополі, Халкидоні й Галатеї. З Візантії майстер перебрався в Кафу
(Феодосія), в той час багату генуезьку колонію, а звідти – у Новгород.
Перша робота, виконана Феофаном
Греком на Русі, – фрески одного з чудових
храмів Новгорода Великого – церкви Спасу Преображення, побудованої в 1374 році.

Фрагмент фрески Феофана Грека
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Благовіщенський собор
з фресками Феофана Грека та іконами, написаними ним разом із А. Рубльовим

Над фресками цієї церкви він працював улітку 1378 року за замовленням боярина Василя Даниловича і городян з Ільїної вулиці. Фрески
збереглися частково. На куполі зображений Пантократор (Христоссуддя), оточений чотирма серафимами. У простінках – фігури праотців та пророка Іллі й Іоанна Предтечі. Фрески Спасу Преображення
є неоціненною пам’яткою монументального мистецтва Новгорода,
вони вплинули на творчість низки живописців. Найбільш близькі
до них розписи церков Федора Стратилата й Успіння на Волотовому
полі, ймовірно, виконані учнями Феофана. За час з 1395 до 1405 року
майстер розписав три кремлівських храми: Церкву Різдва Богородиці (1395), Архангельський (1399) та Благовіщенський (1405) собори,
а крім того, виконав деякі світські замовлення: фрески на будинку
Великого князя Василя Дмитровича і палаці князя Володимира Андрійовича Хороброго (двоюрідного брата Дмитрія Донського). З усіх
цих робіт зберігся лише іконостас Благовіщенського собору в Крем-
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лі, що створювався у співдружності з Андрієм Рубльовим і «старцем
Прохором з Городця». Рубльов працював над іконами, що зображують свята. Феофанові Греку належить більшість ікон деісусного ряду:
«Спас», «Богоматір», «Іоанн Предтеча», «Архангел Гавриїл», «Апостол Павло», «Іоанн Златоуст», «Василь Великий».

Àíäð³é Ðóáëüîâ
дним із найбільш видатних майстрів іконопису, який відомий
серед шанувальників давньоруського іконописного мистецтва, є Андрій Рубльов.
Преподобний Андрій народився між 1360–1370 роками.
Прийнявши чернецтво, Андрій перебував у Троїцькій обителі
у преподобного Нікона Радонезького, потім у Спасо-Андронівському
монастирі. У 1405 році
преподобний Андрій
разом із іконописцем
Феофаном Греком брали
участь у розписуванні
іконостаса та стін Благовіщенського собору
Московського Кремля.
У 1408 році преподобний Андрій розписує Успенський собор у
Володимирі, який через

Î

Старозавітна Трійця.
Андрій Рубльов.
Ікона. Початок ХV ст.
Із фондів Третьяковської
галереї. м. Москва

391

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²
Богоматір.
Андрій Рубльов. Ікона. м. Володимир

три століття був зруйнований за вказівкою Катерини ІІ. Почорнілі дошки ікон припали до смаку
імператриці. Замість них вона звеліла поставити розкішний іконостас у стилі рококо. А старий рубльовський відправили в маленьке село
під Шуєю. У 20-ті роки ХV століття Рубльов
розписує Троїцький собор Сергієвої обителі.
Прославлена ікона Живоначальної Трійці
була написана преподобним «В похвалу преподобному Сергію Чудотворцю». Стоглавий
Собор 1551 року поставив писати образ Cвятої
Трійці таким, яким зобразив його преподобний
Андрій. Саме перед іконою Святої Трійці любила молитись Єлизавета Петрівна, яка заснувала
місто Єлисаветград (нині – Кіровоград).
Робіт Рубльова збереглося небагато, значна
їх частина загинула від пожеж та інших незгод.

Питання та завдання
1. Чому саме монастирі були в давнину головним
осередком іконописного мистецтва?
2. Чим, на ваш погляд, відрізняється стиль написання
стародавньої руської ікони від візантійського?
3. Чому три названих іконописці – Аліпій КиєвоПечерський, Феофан Грек та Андрій Рубльов –
канонізовані Церквою як святі?

Òåìà V²²². Ïðî ñâÿò³ ³êîíè

§ 51-52. Найбільш шановані ікони,
присвячені Богоматері
браз Пресвятої Діви Марії у православних християн шанується особливо. Можна сказати, що в жодному народі немає такого шанування Богоматері, як у східних слов’ян. Тому з давніх-давен Русь називали земним уділом Пресвятої Діви, якому
Вона в усі часи, а найбільше під час нелегких випробувань
виявляла Своє заступництво й особливу любов. Українські козаки обрали Богородицю своєю Заступницею і Небесною Покровителькою.
На Запорозькій Січі на її честь було збудовано величний храм.
Не знайти такого храму в Україні, де б ікони Богоматері не були
на найпочеснішому місці. Любов
до нашої Небесної Заступниці відобразилася у величних храмах на
Її честь, чудових народних піснях
і традиціях.
В іконописі є величезна кількість іконографічних сюжетів, пов’язаних із земним життям та небесним заступництвом Богородиці. При всій їхній розмаїтості, мож-

Î

Величний Свято-Покровський собор,
що в м. Сміла, побудований на місці
дерев’яної церкви, зведеної козаками
на честь Покрови Своєї Заступниці.
Собор був побудований на початку
ХХ ст. за сприяння графів Бобринських
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Богоматір Оранта.
Мозаїка собору Софії Київської. ХІ ст.

на виділити найбільш розповсюджені типи іконописних композицій:
«Оранта», «Одигітрія», «Елеуса» та
деякі інші.
«Оранта» (що значить «та, що молиться») – це один з найбільш відомих типів зображення Богоматері, що
представляє Її без Немовляти Христа,
у повний зріст, з піднятими і розкинутими в сторони руками долонями
назовні, тобто в традиційному жесті
заступницької молитви. Різновидом
типу «Оранта» є «Велика Панагія»,
що значить «Всесвята». Богоматір зображується в повний зріст, на грудях –
у вигляді медальйону зображення Дитини Христа. Прообразом усіх «Панагій» було зображення Богородиці
в київському храмі Святої Софії, назване «Нерушима Стіна».
На Русі були досить поширені поясні зображення іконографічного типу
«Велика Панагія», і називалися вони
«Знамення».
Богоматір Одигітрія.
Монастир Ватопед.
Свята гора Афон, Греція
Богоматір «Одигітрія Вратарниця».
Іверський монастир. Свята гора Афон, Греція
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Образ Казанської ікони Божої
Матері з чудесами,
що пов’язані з цим образом

До іконографічного типу «Одигітрія» відносяться такі ікони: Казанська,
Смоленська, Іверська, Тихвинська, Грузинська, Пименовська та інші. Один
із найпоширеніших типів є
зображення Богоматері з дитиною. Дитина Христос сидить на руках Богоматері,
правою рукою Він благословляє, а лівою – тримає сувій, рідше – книгу.
За переказом, найперша
«Одигітрія» була виконана
євангелістом Лукою, привезена зі святої землі Євдокією, дружиною імператора
Феодосія, близько середини
V століття, а потім поміщена у Влахернському храмі (за іншими джерелами – у храмі монастиря Одигон, від чого, ймовірно, й походить назва).
Іконографічний тип «Розчулення» (з грецької «Елеуса») зображує
Богоматір і Дитину, схилених один до одного. Ісус обіймає Матір і доторкається до Неї щокою. До цього типу відносяться Владимирська,
Донська, «Стягнення загиблих» та інші ікони.
Особливі композиційні типи встановлені для святкових ікон, тобто на події православних свят. Через деталі та символи Священного
Писання кожен іконографічний тип розкриває сюжет і богословський
зміст історичної й духовної події. Це святкові ікони: Стрітення Господнє, Різдво, Успіння Богородиці, Її Покров та інші.
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Існує також безліч чудотворних ікон, з якими пов’язані випадки
зцілень чи рятувань від військової небезпеки. Особливим шануванням відрізняються Владимирська, Казанська, Смоленська, Іверська,
«Стягнення загиблих», «Усіх Скорботних Радість» та інші чудотворні
ікони Божої Матері. З Владимирською іконою, наприклад, пов’язане
рятування Русі від навали орд монгольських ханів: Тамерлана – в 1395
році, Ахмата – в 1490 році і Махмет-Гирея – в 1521 році. У першому
з цих випадків Божа Матір сама з’явилася хану в сні та повеліла залишити межі Русі. Перед Казанською іконою молилися воїни народного
ополчення на чолі з Мініним і Пожарським, готуючись до вирішального
бою з поляками, які захопили Москву в 1612 році. Під час навали Наполеона Казанська ікона Божої Матері осіяла російських солдатів, які
молилися перед нею. Перша велика поразка французів після відходу
з Москви сталася у свято Казанської ікони – 22 жовтня 1812 року.
На сьогодні налічується близько 400 різновидів зображень Пресвятої Богородиці.

1. Âîëîäèìèðñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³

Ç

а переказом, ця ікона написана самим апостолом і євангелістом Лукою. Коли апостол показав Богоматері цей образ, Вона
вимовила: «Благодать Народженого від Мене і Моя із цією іконою
так буде».
На іконі Богоматір тримає дитину на
правій руці. Ліва рука на рівні грудей ледь
торкається одіяння Спасителя. Богонемовля тісно пригорнулося щокою до обличчя
Образ Володимирської ікони Божої Матері.
Перша чверть ХІІ ст.,
Державна Третьяковська галерея. м. Москва
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Пресвятої Богородиці й обіймає Її за шию. З-під покриву на голові
Богородиці видніється Його ручка. Ліва ніжка Спасителя ледве зігнута і видна ступня (говорять «п’яточка» – за цією ознакою розпізнають
Володимирську).
Від цієї ікони відбувалася безліч чудодій. Не раз Москва була врятована від навали татар заступництвом Пресвятої Богородиці, одержуючи незмінну допомогу по молитвах перед чудотворною Володимирською іконою.
До чудотворної Володимирської ікони Божої Матері приходили
люди з усіх кінців Росії. Перед нею відбувалося обрання і поставляння російських митрополитів, а потім – патріархів. Весь народ почитав Володимирську ікону як головну святиню російської землі. Святкування Володимирської ікони Божої Матері відбувається 3 червня,
6 липня і 8 вересня.

2. Êàçàíñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³
азанська ікона Божої Матері особливо шанується нашим народом. У кожному храмі, у кожній віруючій родині можна
побачити цей образ. Казанською іконою благословляють до
вінця молодих, перед нею моляться про сімейне благополуччя.
На цій іконі Спаситель не сидить
на руці Богородиці, а знаходиться зліва
від Неї. Права рука Його піднята в благословенні. Голова Божої Матері ледве
схилена до Богонемовляти. Пресвята
Богородиця не раз рятувала Свій народ
і подавала допомогу і рятування від ворогів через Казанську ікону.
Образ Казанської ікони Божої Матері
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Вона перебувала в ополченні, скликаному Мініним і керованому
князем Пожарським. Багато молитов були почуті Царицею Небесною
22 жовтня 1612 року, коли Москва була звільнена від польських загарбників. Тоді ж було установлене святкування Пресвятої Богородиці на честь Її Казанської ікони на подяку за врятування Москви і Росії
від поляків, а на Красній площі князем Пожарським був споруджений собор, куди і поміщена була чудотворна ікона. Через два сторіччя,
у 1812 році, у Казанський собор перед від’їздом в армію приїжджав
молитися перед чудотворним образом фельдмаршал Кутузов. Після
молебню на нього була покладена Казанська ікона. Святкування Казанської ікони Пресвятої Богородиці відбувається 21 липня і 4 листопада.

3. ²âåðñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³
а Іверській іконі
Пресвята Богородиця тримає Христа
на лівій руці; права рука в молінні
простягнена до Спасителя,
одночасно вказує на Нього.
Голова Спасителя піднята,
і обличчя злегка повернене
до Богоматері, що схилила до
Нього голову. На правій щоці
Пресвятої Богородиці зображена рана, з якої тече кров.
Цей елемент відображає

Í

Образ Іверської ікони
Божої Матері
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реальний історичний період іконоборництва, коли розлючений язичник, побачивши в оселі християн зображення Богоматері, вдарив по
ньому мечем – і раптом на щоці Пречистої з’явився струмінь живої
крові. Наляканий ненависник увірував у Христа, а сама ікона чудесним чином опинилася в Грузії – колишній Іверії, внаслідок чого іменується Іверською.
Святкування Іверської ікони Божої Матері відбувається 25 лютого, 26 жовтня.

4. Äîíñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³
а цьому зображенні Божественна Дитина сидить на правій
руці Богородиці і притискається щокою до Її обличчя.
Богоматір теж схилила голову до Сина і підтримує Його
правою рукою. Рятівник простягнув уперед праву руку,
до плеча Матері, а в лівій тримає сувій. Ноги Його оголені
до колін, вони спочивають на кисті лівої руки Богородиці.
Ікона принесена донськими
козаками, що прибули на допомогу Дмитрію Донському в битві
з татарами. Вона кріпилася як корогва і була при війську під час
Куликовської битви у 1380 році, її
носили по табору. Після перемоги
козаки піднесли ікону в дарунок
Дмитрію Донському, і він поставив її в Успенському соборі в Коломні.
Святкування Донської ікони Божої Матері відбувається 1 вересня.

Í

Образ Донської ікони Божої Матері
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5. Óñ³õ Ñêîðáîòíèõ Ðàä³ñòü
ожа Матір на цій іконі зображена на повний зріст, у царському одіянні і з вінцем на голові. Перед Нею стоять люди,
що бідують, страждаючі від різних хвороб і життєвих негараздів. Про
їхні страждання свідчать пояснювальні
написи, слова з молитви до Богородиці:
«Помічниця ображеним, убогих заступниця, сумних розрада, хворих зцілення,
грішних порятунок, християн усіх допомога і заступниця». Біля людей зображуються ангели, що вказують їм на Богоматір. Пам’ять цієї ікони відзначається 6 листопада.

Питання та завдання
1. Чому серед ікон Божої Матері багато чудотворних
образів? Що саме робить ікону чудотворною?
2. Чому Володимирська, Казанська і Донська ікони
так шановані православними людьми? В яких
історичних подіях вони допомагали?
3. Вдивіться уважно в образ Божої Матері
«Одигітрія Вратарниця» на стор. 395 і поясніть,
чому вона має так багато прикрас. Про що вони
свідчать?
4. Розгляньте репродукцію ікони «Усіх Скорботних
Радість». Який головний духовний сенс у неї
вкладено?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 53. Найбільш шановані ікони,
присвячені Богоматері

3. Íåîïàëèìà êóïèíà
основу сюжету ікони покладено церковний спів, де Богоматір
порівнюється з неопалимою купиною, що її бачив Мойсей
на горі Хорив. Неопалима купина – це обійнятий полум’ям,
але неспалений кущ. На іконах він зображується у вигляді
двох накладених один на одного чотирикутників (іноді –
трикутників) з увігнутими сторонами, зрештою виходить восьмикутна (шестикутна)
зірка. Зелений колір одного символізує кущ,
червоний колір іншого –
полум’я.
На тлі зірки – Богоматір з Дитиною. Іноді
в руці Богородиці зображується гора нерукосічна
Образ ікони Божої Матері
«Неопалима купина»
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(символ її по пророку Данилові), сходи (символ бачення Якова), врата
(бачення пророка Єзекиїля), жезл – символ зображення Христа.
Іноді Богоматір з Дитиною пишуться в «славі», що складається
з двох концентричних кіл, заповнених ангелами. Святкування ікони
відбувається 17 вересня.

2. Ïîêðîâ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
вято Покрова Пресвятої Богородиці – одне з найулюбленіших серед православних християн. Сюжети, які пов’язані з
Покровом, так чи інакше є переказом, відомим з X століття,
про бачення святого Андрія Христа заради юродивого у Влахернському храмі Константинополя. Святий Андрій і його
друг Єпифаній молилися в храмі про порятунок міста від сарацинів
(мусульман) і раптом
побачили Богородицю в
оточенні ангелів і святих.
Вона стояла в повітрі та
тримала над присутніми
покрив (омофор – довге
і вузьке покривало з тканини) на знак свого захисту і заступництва.
Святкування ікони
«Покров Пресвятої Богородиці» відбувається
14 жовтня.

Ñ

Образ ікони «Покров
Пресвятої Богородиці»
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Покров Пресвятої Богородиці.
Ікона ХІХ ст. м. Палех, Ярославська школа
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3. Ïðî Òåáå ðàäóºòüñÿ
основу сюжету ікони покладений
початок акафіста Богородиці, написаного святим Іоанном Дамаскіним: «Про Тебе радується, Благодатна, усяка тварина, ангельський собор і людський рід, освячений
храм і раю словесний…». У середині ікони зображується Богоматір з Дитиною на
троні й у «славі». Навколо Неї – ангельський собор.
Нагорі – великий храм, дерева, трави;
внизу – рід людський, пророки, святителі,
преподобні, апостоли, мученики, праведні
дружини. Біля трону внизу – Іоанн Дамаскін з розгорнутим списком,
на якому пишеться початок акафіста: «Про Тебе радується…». Усього ж відомо близько 800 різних образів Пресвятої Діви.

Питання та завдання
1. Чому образ Божої Матері «Неопалима купина»
є знаряддям захисту осель православних християн
від пожеж?
2. Розкажіть про події, які відображують сюжети
Покрова Пресвятої Богородиці.
3. Які ще ікони Божої Матері, крім тих, про які
йшлося, вам відомі? Розкажіть про історію
виникнення їх шанування.

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 54. Святі ікони Кіровоградщини

1. ²êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³
«ªëèñàâåòãðàäñüêà»
літку – 27 липня Православна Церква вшановує ікону Божої
Матері «Єлисаветградська». На Єлисаветградщині вона була
відома ще з кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття.
У 30-х роках ХІХ століття згідно з архівними даними
на ікону вже була зроблена срібна риза. Ікона знаходилася
в Успенському соборі міста Єлисаветград.
У 20-х роках ХХ століття
в архіві Санкт-Петербурга було
знайдено чорно-біле зображення
ікони Божої Матері «Єлисаветградська». За описами та чорнобілим зображенням ікона була
відома спочатку невеликими розмірами, а після цього у 2002 році
Образ Божої Матері
«Єлисаветградська».
Спасо-Преображенський
собор у м. Кіровоград
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Спасо-Преображенський
собор у м. Кіровоград

була написана ікона Божої
Матері «Єлисаветградська»
розмірами рівна оригіналу. Зараз вона знаходиться
у Спасо-Преображенському
соборі міста Кіровоград.
Після зникнення ікони назва її була вилучена зі
списку чудотворних ікон Божої Матері як втрачена. Зараз вона відновлена в цьому
списку.

2. ²êîíà Ñâÿòî¿ ïðàâåäíî¿ ªëèñàâåòè
азва міста Єлисаветград (нині – Кіровоград) тісно пов’язана
з іменем святої праведної Єлисавети.
Свята праведна Єлисавета, день пам’яті якої Церква відзначає 18 вересня, була матір’ю святого Пророка, Предтечі
і Хрестителя Господнього Іоанна та рідною сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Євангеліст Лука розповідає,
як Марія ввійшла в дім Захарії і привітала Єлисавету: «І як почула
Єлисавета привіт Марії, здригнулася Дитина в Її лоні, і Єлисавета
сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками й благословен плід лона твого. І звідкіля мені
це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо, як голос твого
привітання залунав у моїх вуха, дитина з радості здригнулася у моїм
лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане Їй від Господа» (Лук. 1, 41-45).

Í
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Образ святої Єлисавети –
покровительки м. Кіровоград.
Спасо-Преображенський
собор у м. Кіровоград

За ініціативою настоятеля
Спасо-Преображенського собору при підтримці віруючих
була споруджена велична ікона
Святої праведної Єлисавети.
Цю ікону встановили в храмі
у 1995 році, коли було започатковано святкування Дня
міста Кіровоград. Написав її
місцевий іконописець Валерій
Давидов.
Канонічну ікону Святої
праведної Єлисавети з благословенням настоятеля отця
Петра було доповнено сюжетом видів трьох існуючих храмів міста Спасо-Преображенського собору, Свято-Різдва
Пресвятої Богородиці кафедрального собору і Свято-Покровського храму та будівлі обласного суду. Така символіка відображує суд Небесний і суд земний. А зверху над цим зображенням, яке
у своїй руці тримає свята праведна Єлисавета, напис «Єлисаветград».
Харківські майстри виготовили для ікони Святої праведної Єлисавети прекрасний кіот, з якого вона виймається на всі свята, коли відбуваються хресні ходи навколо храму, а також хресні ходи на центральну площу міста, де святкується День міста, та до Фортечних валів,
на місце, де був збудований перший храм в Єлисаветграді. У такі дні
ікона Святої праведної Єлисавети завжди на чолі хресних ходів.
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Покров Пресвятої Богородиці та свята мучениця Параскева.
1752 рік. Поновлення 1895 р., Україна.
Кіровоградський краєзнавчий музей. Колекція О. Ільїна

Питання та завдання
1. Чому ікона Божої Матері «Єлисаветградська» має
таку назву? З якими історичними подіями
це пов’язано?
2. Підготуйте розповідь про святу Єлисавету.
3. Які сюжети існуючих храмів Кіровограда
зображені на іконі Святої праведної Єлисавети?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

§ 55. Правила благочестивої поведінки
в храмі Божому
равославний храм – це
місце особливої присутності Бога на землі. Поводити себе в храмі Божому
потрібно благоговійно –
так, щоб не образити велич святині, не викликати на себе гнів
Божий.
У Православній Церкві існують
певні правила щодо звертання до
духовних осіб.
Вітаючись з ними, миряни не
кажуть: «Добрий день», а просять
благословення. При цьому кисті
рук складають хрестоподібно долонями догори – праву на ліву – і приймають у них руку священика, що
благословляє. Потім за традицією
той, хто приймає благословення,
схиляє голову й цілує священикові
руку. Крім священиків благословення просять і в архієреїв, а також
настоятелів монастирів. У дияконів
благословення не просять, з ними
вітаються звичайним способом,
але теж благочестиво, з повагою
до їх духовного сану.

Ï
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Заняття недільної школи

Не можна звертатись до священиків зі словами «святий отець»,
тому що так у Православній Церкві називають лише канонізованих,
великих подвижників благочестя.
Миряни, які регулярно відвідують церкву, вітають один одного
словами: «Зі святом Вас!», якщо в цей день церковне свято або неділя. Прощатися потрібно зі словами: «Ангела Хранителя!» або «Спаси
Господи!».
Приходити до служби треба завчасно, за 5–10 хвилин до початку богослужіння. Входячи, перехреститися і зробити поясний уклін.
При вході чоловіки знімають головні убори. Жінки входять у храм
з покритою головою й одягненими відповідно до своєї статі, без
слідів губної помади або надмірної косметики. Одяг теж повинний
бути пристойним і охайним. Не можна в церкву заходити в короткому
одязі, шортах, в одязі з короткими рукавами.
Зайшовши у храм, у притвор, де розташовані столи церковних
замовлень і лавки, в яких можна придбати все необхідне для відвідування храму. Наприклад свічку, яку ставлять за свої гріхи, за гріхи
родичів і близьких. Це є жертвами за душі тих, хто відійшов у вічне
життя. Свічки за упокій ставлять у храмі у свічник з лівого боку. Свічка запалюється від тих, що стоять, і ставиться на свічник.
У храмі не можна розмовляти голосно, тримати руки в кишенях,
жувати гумку. Без необхідності не слід ходити по храму. Ставити
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Благословення перед початком навчання в школі

свічки й прикладатися до ікон потрібно так, щоб не заважати тим, хто
молиться.
Будь-які сторонні розмови в храмі не повинні точитися. Знайомих,
якщо побачили в храмі, слід стримано привітати, відклавши бесіди на
потім.
Прийшовши в храм з маленькими дітьми, не можна дозволяти їм
бігати, сміятися. Дитину, яка плаче, потрібно спробувати заспокоїти.
Якщо це не вдається, варто вийти з дитиною з храму.
Підспівати хорові віряни можуть дуже тихо. При загальноцерковному співі не допускати «безчинних криків».
Сидіти в храмі дозволяється тільки через хворобу або надмірну
втому. Тим більше не можна сидіти в храмі або біля нього, закинувши
ногу на ногу.
Якщо всі моляться і встають на коліна, потрібно приєднатися
до них. На церковній паперті не можна палити. Не можна входити
до храму з тваринами або птахами. Неприпустимо ходити і розмовляти під час читання Євангелія, співу «Херувимської» і Євхаристичного
канону на літургії (від Символу Віри до «Отче наш»). У цей час також
небажано ставити свічки й прикладатися до ікон.
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Зробити зауваження ближньому, який порушив правила благочестивого поводження в храмі, потрібно неголосно і делікатно. Краще
взагалі утриматися від зауважень, якщо, звичайно, не має місця нахабна, хуліганська дія.
Без дозволу настоятеля храму не можна користуватися фотоапаратом, проводити відеозйомку.
Заходячи в храм, обов’язково вимкніть мобільний телефон, якщо
ви його маєте з собою.
Нарешті, в храмі потрібно залишатися до повного завершення богослужіння. Іти завчасно можна лише з немочі або серйозної необхідності.
Не бійтеся заходити до храму, коли ви не знаєте, як себе поводити,
куди ставити свічку, як молитися. У кожному храмі є церковнослужителі – люди, які мають від священика благословення обслуговувати
тих, хто приходить до храму. Зверніться до них – і вони обов’язково
вам допоможуть. Не варто звертатися за церковними порадами до випадкових людей.

Питання та завдання
1. Складіть перелік правил поведінки в храмі.
2. Як правильно вітатися зі священиком?
3. Намалюйте одяг, у якому мають заходити до храму жінки і чоловіки.
4. Що необхідно мати при відвідуванні храму?

ÄÆÅÐÅËÎ Â²×ÍÎÑÒ²

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ
А
Автокефалія (грецьк.) –
адміністративне самоврядування,
незалежність помісних церков.
Агапіт Києво-Печерський –
святий Києво-Печерської лаври,
що прославився як чудесний
та некорисливий цілитель.
Адам – згідно з Біблією, перша
людина, створена Богом.
Академія духовна – навчальний
заклад, що надає вищу духовну
освіту.
Акафіст (грецьк. – «несидячий») –
церковний гімн, складений
з кількох піснеспівів.
Алімпій, Аліпій (ХІ ст.) – КиєвоПечерський чудотворець та перший
на Русі іконописець.
Амвон (грецьк.) – підвищене місце
у храмі, з якого читають
Євангеліє, проголошують
проповіді.
Аналой (грецьк.) – стіл, на який
під час богослужіння кладуть
Євангеліє, хрест та ікони.
Анафема (грецьк. – «прокляття») –
відлучення від Церкви
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і прокляття за найбільш тяжкі
провини й гріхи, які сама людина
відмовляється визнати
й покаятися за них.
Ангели (євр. – «посланці», грецьк. –
«вісники») – безтілесні істоти,
посередники між Богом та людьми.
Виділяють 9 ангельських чинів або
ступенів, відповідно до місця, яке
вони займають в оточенні Бога.
Андрій Первозваний (І ст. н. е.) –
апостол, один із найближчих учнів
Христа, вважається покровителем
Русі.
Антихрист (грецьк.) – назва всіх
супротивників Христа
і християнства, а особливо того
з них, хто має панувати
на землі перед кінцем світу і буде
переможений Христом.
Антоній Великий (ІІІ ст.) –
святий, засновник християнського
чернецтва.
Антоній Києво-Печерський
(983–1073 рр.) – святий, засновник
Києво-Печерської лаври.
Апокрифи – твори іудейської
та ранньохристиянської літератури,
що не були введені до церковного
канону.

Ïðàâîñëàâíèé ñëîâíèê
Апостоли (грецьк. – «посол») –
перші проповідники Євангелія;
вузьке значення – 12 найближчих
учнів Христа.
Аріанство – течія в ранньому
християнстві, яка об’єднувала
послідовників Арія. У 325 р.
на Нікейському Вселенському
Соборі визнана за єресь.
Архангели (грецьк.) – один з чинів
ангелів.
Архідиякон (грецьк. – «старший
служитель») – духовний сан,
старший серед дияконів, помічник
єпископа при богослужінні.
Архієрей (грецьк. – «старший
священик») – назва вищих
церковних ієрархів з чорного
духовенства (єпископів,
митрополитів, патріархів).
Архімандрит (грецьк. – «начальник
монастиря») – вищий перед
єпископом чернечий чин
у церковній ієрархії.
Афон – гора в Греції з комплексом
найдавніших чоловічих монастирів,
один з центрів світового
православного чернецтва.

Б
Бiблiя – Святе Письмо
в християнстві. Складається
зi Старого та Нового Завіту.
Благовiщення – Дванадесяте свято
на честь Сповіщання архангелом
Гавриїлом.

Благодать – дар Бога людинi,
що проявляє себе перш за все
в можливостi спасiння.
Благочестя – втiлення в життi
людини вимог вiри, дотримання
заповiдей певного вiровчення.
Бог – надприродна найвища
сутність, Творець свiту.
Богородиця – почесне iменування
Пресвятої Дiви Марiї.
Богослов’я (теологія) –
систематичне викладення
i тлумачення релігійного вчення,
а також повна сукупнiсть
дисциплiн, які визначають своїм
предметом Бога або релiгiю.
Богослужiння – складовий елемент
релiгiйного культу, сукупність
священних Дiянь, звернених
до Бога або божеств
i регламентованих канонами певної
релiгiї або конфесiї.
Богохульство – виказування
неповаги до Бога, догматів
та обрядів.
Брестська унiя (1596 р.) – унiя
Православної Церкви в Українi
та в Бiлорусi з католицькою
на умовах прийняття католиками
догматики i пiдпорядкування
Ватикану при збереженнi
православної обрядовостi.

В
Вівтар – жертовник, стіл для
приготування жертви та частина
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храму, де він знаходиться.
У православних храмах,
як правило, відділений
іконостасом.
Вікарій (лат. – «заступник») –
заступник (або помічник) духовної
особи.
Вінчання – здійснення Таїнства
шлюбу.
Віра – безсумнівна впевненість,
переконаність у чомусь.
Віровчення – система поглядів
прихильників певного релігійного
напрямку, церкви, що, як правило,
включає догматику, основні
принципи теології та ін.
Віросповідання – належність
людини до певного релігійного
напрямку, організації (церкви,
громади).
Вифлеєм – нині місто Бейт-Лахм,
де, згідно з Євангеліями, народився
Ісус Христос.
Воскресіння Ісуса Христа –
центральна подія Євангелій
(див. Пасха).
Вселенські Собори – зібрання
вищого духовенства християнської
Церкви, що відбувались у ІV–VІІІ
століттях (всього сім).

Г
Гавриїл – один з архангелів;
у християнстві вважається,
що він приніс благу звістку
про народження Ісуса Христа.
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Георгій-Побідоносець (кінець
ІІІ ст. – 303) – один з найбільш
шанованих християнських святих
великомучеників.
Голгофа (арам. – «череп») –
пагорб поблизу Єрусалима, місце
прилюдних страт і розп’яття Ісуса
Христа.
Гріх – порушення заповідей або
інших релігійних законів.
Гріхопадіння – первородний гріх
людства, порушення Адамом та
Євою заборони Бога вживати
плодів з дерева пізнання добра та
зла в Едемському саду.

Д
Давид – біблійний цар
(1055–1015 роки до н. е.), батько
Соломона, автор псалмів.
Дажбог – у язичників бог Сонця.
Дванадесяті свята – дванадцять
головних свят року (крім Пасхи).
Деісус (грецьк. – «молитва») –
православна ікона Христа
в архієрейському вбранні, а також
центральний (третій) ярус ікон
в іконостасі, в центрі якого вона
знаходиться.
Десятина – церковний податок
у розмірі десятої частини від усіх
доходів на користь храму
та духовенства.
Десять заповідей – заповіді, дані
Богом Мойсею на горі Синай,
релігійно моральний кодекс,
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що лежить в основі іудаїзму
та християнства.
Диякон (грецьк. – «служитель») –
найнижчий ступінь священства,
помічник пресвітера або архієрея
у проведенні богослужіння.
Діва Марія, Богородиця – земна
Мати Ісуса Христа.
Друге Пришестя – сформульований
у християнстві символ віри,
уявлення про майбутній прихід
Ісуса Христа на землю
для Страшного суду
і тисячолітнього царства.
Душа – частина живої істоти,
пов’язана з духом та тілом.

Е
Едем – земний рай, де жили
до гріхопадіння Адам та Єва.
Екзарх (грецьк. – «намісник») –
голова округу, що об’єднує декілька
єпархій (екзархату).
Екклезіаст – назва однієї з книг
Старого Завіту, приписується царю
Соломону.

Є
Єва (від євр. – «джерело життя») –
перша жінка, створена Богом
з ребра Адама.
Євангелія (від грецьк. – «блага
вість») – книги про земне
народження, життя, Воскресіння

та вчення Ісуса Христа. Виділяють
чотири канонічних і багато
апокрифічних.
Євангелісти – автори канонічних
Євангелій: Матвій, Марк, Лука
та Іоанн.
Євхаристія (грецьк.) – церковне
Таїнство, якого хліб та вино
перетворюються на Тіло та Кров
Ісуса Христа (Святі Дари), яких
причащаються вірні під час літургії.
Єпархія (грецьк.) – адміністративнотериторіальна одиниця церкви,
керована архієреєм.
Єпископ (грецьк. – «наглядач,
охоронець») – вищий духовний сан
у багатьох християнських церквах,
узагальнена назва всіх архієреїв.
Єресі (грецьк. – «відбір») – вчення,
що відхиляються від офіційної
доктрини Церкви у питаннях
догматики, культу та організації.
Єрусалим – давнє місто
на Близькому Сході, історично
пов’язане з іудаїзмом,
християнством та ісламом,
де зберігаються святині цих релігій.

Ж
Жертвопринесення – обряд
принесення дарів Богу, богам,
святим та духам, є складовою
частиною більшості релігій.
Жерці – у політеїзмі служителі
культів, посередники між людьми
та богами і духами.
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З
Завіт – сакральний союз Бога
з народом або людством.
Заповіді – заборони або обов’язки,
які мають сакральний характер.
Затворництво – вид аскетизму,
позбавлення себе спілкування
з людьми задля молитовного
звернення до Бога. Існує також
в інших релігіях.

І
Ігумен (грецьк. – «той, хто керує») –
настоятель монастиря (або його
помічник).
Ідол (грецьк.) – зображення
божества, об’єкт поклоніння
в язичництві.
Ієрархія (грецьк.) – структура
та субординація церковної
організації.
Ікона (грецьк. – «образ») –
зображення святих та шанованих
у релігійній традиції осіб
для духовного спілкування
віруючих з ними.
Іконоборство – заперечення
вшанування ікон.
Іконостас – спеціальна стіна
з розташованими на ній іконами,
що відділяє вівтар від середнього
храму.
Іоанн Богослов – один із 12
апостолів, вважається автором
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одного з Євангелій, трьох Послань
та Апокаліпсису.
Іоанн Хреститель – пророк,
який шанується в християнстві
як Предтеча та Хреститель Ісуса
Христа.
Іпостась (грецьк. – «сутність,
основа») – одна з подоб (осіб)
Святої Трійці.
Ісус Христос – уособлення другої
іпостасі Трійці, Син Божий.

К
Кадило – металева чаша,
заповнена ладаном або іншими
ароматичними речовинами,
використовується під час
богослужіння.
Канон (грецьк. – «палиця»,
переносно «правило») – 1) церковне
правило; 2) затверджене церквою
зібрання священних книг; 3) цикл
церковних співів з 9 пісень;
4) основна частина літургії.
Канонізація – акт причислення
Церквою подвижника віри
та благочестя до святих певної
конфесії.
Капище – місце поклоніння
та жертвопринесення язичницьким
богам.
Каплиця – невелика християнська
молитовна споруда без вівтаря.
Катехізис – стисле викладення
вчення Церкви у вигляді запитань
та відповідей.
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Келія (від лат. – «кімната») –
помешкання для проживання
ченців на території
монастиря.
Києво-Печерська лавра – один
з перших на Русі православних
монастирів, заснований
Антонієм Печерським близько
1051 р.
Кінець світу – майбутня подія,
що згідно з віровченнями
багатьох релігій та конфесій має
стати завершенням цього
і початком нового етапу існування
людства.
Клірос – підвищення в храмі
перед вівтарем, місце хору
та читців.
Ковчег – 1) (бібл.) корабель Ноя;
2) (прав.) дарохранительниця –
предмет євхаристичного культу –
окута металом дерев’яна скриня
для зберігання освяченого
хліба.
Конфесія – релігійний напрямок
певного віросповідання, який має
свою догматику, культ
та організаційну структуру.

Л
Лавра – назва вельми шанованих
чоловічих монастирів.
Літургія (грецьк. – «спільна
справа») – богослужіння, під час
якого сповнюється Таїнство
причастя.

М
Магія – дії та обряди, які мають
на меті вплив на людину
чи ситуацію за допомогою
надприродних властивостей мага,
заклинання, символіки та ін.
Месія (від староєвр. –
«помазання») – очікуваний
з часів Старого Завіту спаситель
єврейського народу і всього
людства. Християни вважають
Месією Ісуса Христа.
Миколай Чудотворець
(260–343 рр.) – святий, архієпископ
м. Міри в Лікії, ще за життя
відомий своїми чудесами.
Миро – речовина, що вживається
при здійсненні Таїнств та обрядів.
Миропомазання – одне з семи
Таїнств.
Миряни – віруючі, члени
релігійної громади, церкви,
що не наділені саном (на відміну
від кліру) і не належать
до чернецтва.
Митрополит – вищий сан
або другий після Патріарха чин
у церковній ієрархії.
Михаїл (архістратиг) – архангел,
що стоїть на чолі ангельського
воїнства.
Мойсей (бл. ХІІІ ст. до н. е.) –
біблійний пророк, один
із засновників іудаїзму, що отримав
від Бога і передав єврейському
народу скрижалі з десятьма
заповідями.
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Молитва – звернення до Бога,
святих, духів та інших осіб та сил,
шанованих у різних релігіях.
Монотеїзм (грецьк. –
«єдинобожжя») – поклоніння
єдиному Богу.
Мощі – шановані в Православ’ї
тіла святих (або їх рештки),
що збереглися нетлінними
тривалий час.

Н
Нагорна проповідь – проповідь
Ісуса Христа, передана в Євангеліях
(Мв. 5-7, Лк. 6). Основний зміст
подається у формі заповідей,
блаженства новозавітний закон.
Новий Завіт – друга частина
Біблії, складається з 4 Євангелій,
Діянь апостолів, Послань апостолів
(22 книги) та Одкровення
Іоанна Богослова (Апокаліпсис).
Упорядкований у ІV ст.

О
Оглашенні – люди, що готуються
прийняти хрещення.
Одкровення – у монотеїстичних
релігіях те, що Бог відкриває людям
через природу, совість, явлення
Себе (Мойсею на г. Синай та людям
в особі Ісуса Христа).
Окультизм (від лат. –
«таємний») – обґрунтування
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містицизму та магії мовою
науки.
Оранта – один з іконографічних
образів Богородиці. Мозаїчне
зображення О. можна побачити
в Софійському соборі в місті
Київ.
Ортодоксія – неухильне
дотримання певного вчення.

П
Павло (І ст. н. е.) – власне ім’я –
Савл; один з проповідників
Євангелія, який поряд з Петром
був названий першоверховним
апостолом. Автор декількох
Євангельських Послань.
Паломництво – мандрівництво
з метою вклоніння святиням.
Панахида – заупокійна служба.
Паперть – ґанок перед входом
у храм.
Пасха – свято чудесного
Воскресіння Ісуса Христа,
що відзначається після весняного
рівнодення.
Патріарх (грецьк. – «праотець,
родоначальник») – духовний
сан верховних ієрархів: глав
автокефальних церков та керівників
окремих єпархій.
Пекло – в різних релігіях місце
вічного покарання грішників.
Петро – один із найближчих учнів
Христа. Вважається разом з Павлом
першоверховним апостолом.

Ïðàâîñëàâíèé ñëîâíèê
Був першим римським єпископом,
розіп’ятий у 67 р. за наказом
Нерона.
Піст – вид подвижництва,
що полягає в посиленні боротьби
з пристрастями. Піст передбачає
обмеження на певний час різних
світських задоволень, у тому числі
відмову від вживання певних видів
їжі.
Плащаниця – покривало
із зображенням Ісуса Христа.
Поділ церков – розділення
християнської церкви на західну
та східну, католицьку
та православну, що остаточно
відбулося в 1054 р.
Покаяння – Таїнство, що полягає
у відвертому розкаянні людини
у гріхах під час сповіді та у
відпущенні їй гріхів Христом через
священика.
Політеїзм (грецьк. –
«багатобожжя») – поклоніння
декільком богам.
Понтій Пілат (пом. 37) –
прокуратор (намісник) римського
імператора в Іудеї, який затвердив
смертний вирок Ісусу Христу.
Послушник – особа, що готується
прийняти постриг до чернецтва.
Постриг – обряд посвячення
в духовний сан або в ченці.
Праведність – святість життя,
безгрішність.
Православ’я – один з трьох
головних напрямків у християнстві.
Преподобний – святий з ченців.

Престол – стіл, що знаходиться
в центрі вівтаря, на якому
під час літургії хліб та вино
перетворюються в Тіло та Кров
Христові.
Притвор – приміщення в західній
частині храму, до якого могли
входити не тільки вірні.
Проповідь – промова
священнослужителя в храмі під час
богослужіння.
Протоієрей, протопресвітер –
старший священик, настоятель
храму.
Псалми – молитовні пісні
та гімни, що входять
до Псалтиря.
Псалтир – книга псалмів
(їх 150), яка входить до Старого
Завіту і вважається частково
написаною біблійним царем
Давидом.
П’ятдесятниця – свято,
що відзначається на 50-й день
після Пасхи і присвячене
описаному в Євангеліях
зішестю Святого Духа
на апостолів.

Р
Рай – місце посмертного
блаженного перебування
праведників.
Релігія – форма соціальної
свідомості, що базується на вірі
в існування Бога.
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Різдво Христове – свято
народження Ісуса Христа,
в Православ’ї одне з Дванадесятих
свят.
Ряса – повсякденний верхній одяг
священиків та ченців.

С
Саваоф – одне з імен Бога.
Святе Письмо – сакральні тексти
православної віри.
Святий Дух – Бог-Святий Дух,
Трійця.
Святий Переказ – постанови семи
Вселенських Соборів, праці отців
церкви.
Святі – праведники, яким дароване
вічне блаженство.
Святі Дари – хліб та вино,
що перетворюються на Тіло
та Кров Христові під час літургії.
Святість – вільність від влади
гріха і позначеність Божественною
благодаттю.
Священнослужитель – служитель
релігійного культу в сані єпископа,
пресвітера (священика) та диякона.
Священство – Таїнство посвячення
у священнослужителі,
яке виконується єпископом.
Семінарія – середній навчальний
заклад для підготовки
священнослужителів.
Серафими – чин ангелів.
Серафим Саровський (1760–
1833 рр.) – преподобний, один
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з найшанованіших православних
святих, відомий своїми зціленнями
та пророцтвами.
Сергій Радонезький (бл. 1321–
1391 рр.) – преподобний, засновник
Троїце-Сергієвої лаври
під Москвою.
Символ віри – молитва, що вміщує
коротке зведення догматів Церкви.
Скинія – старозавітний пересувний
храм у часи мандрувань
єврейського народу пустелею,
прообраз храму Єрусалимського
та християнського храму.
Скит – вид монастирів,
розміщених у віддалених,
пустельних місцях.
Сковорода Григорій (1722–1794) –
укр. релігійний філософ, поет.
Автор «Саду божественних пісень»,
трактатів: «Ікона Алківіадська»
(1776), «Жена Лотова» (1788),
діалогів: «Наркісс» (1771),
«Асхань» (1767) та ін.
Скрижалі – кам’яні плити, на яких
було вибито заповіді, отримані
Мойсеєм від Бога на горі Синай.
Собор – 1) головний храм міста
або монастиря; 2) зібрання
представників духовенства певної
Церкви або кількох Церков.
Виділяють Вселенські та Помісні.
Соборність – центральне поняття
вчення в православній філософії
про добровільне об’єднання
людей у лоні Церкви на основі
любові до Бога та до ближнього,
що гармонійно вирішує проблему

Ïðàâîñëàâíèé ñëîâíèê
співвідношення особистості
та соціуму.
Соломон (965–928 рр. до н. е.) –
Біблійний цар, що побудував
Єрусалимський храм. Його
вважають автором деяких текстів
Старого Завіту.
Спасіння – вільність від гріха
та досягнення вищого блаженства.
Сповідь – зізнання віруючого
у своїх гріховних діяннях
та помислах, здійснюється перед
священиком у Таїнстві покаяння.
Спокуса – випробування, в якому
проявляються праведні або
гріховні властивості душі людини.
Старообрядництво – церкви
та групи, що не прийняли
церковних реформ у Росії ХVІІ ст.
і зберегли дореформену
обрядовість.
Страсний тиждень – тиждень
перед Пасхою, коли згадують
страждання Ісуса Христа.
Страшний суд – суд Христа
над усіма людьми, який
відбудеться під час його Другого
пришестя.

Т
Таїнства – священні дії, внаслідок
яких віруючому передається
благодать Божа.
Треба – церковний обряд, який
проводили на прохання віруючих
(хрещення, шлюб, причастя та ін.).

Трійця – єдиний Бог у трьох
особах, або іпостасях: Бог-Отець,
Бог-Син та Бог-Дух Святий.
Туринська Плащаниця – реліквія,
що з ХVІ ст. зберігається
в м. Турин, вважають, що в цю
Плащаницю (плат, покров) було
загорнуто тіло Ісуса Христа після
зняття його з Хреста.

У
Унія – об’єднання декількох Церков
на певних узгоджених умовах.
Успіння Богородиці – свято
на честь завершення земного шляху
Діви Марії.

Ф
Фарисеї – згідно з Євангеліями,
відрізнялись удаваним благочестям.
Феодосій Києво-Печерський
(бл. 1036–1091) – святий, один
із засновників і перших ігуменів
Києво-Печерської лаври.

Х
Херувими – один із найвищих
ангельських чинів.
Храм – культова споруда для
проведення релігійних обрядів.
Християнський храм
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поділяється на вівтар, середній
храм та притвор.
Хрест – священний символ і об’єкт
поклоніння у більшості християн.
Хрещення – Таїнство
в християнстві, означає вступ
до Церкви і залишення гріхів.
Християнство – одна з трьох
світових релігій, виникла в Іудеї
в І ст., центральною постаттю
вважається Ісус Христос, який
шанується вірними як Син Божий
і обіцяний у Старому Завіті Месія.

Ц
Царство Небесне – обіцяна для
праведників посмертна винагорода
в різних релігіях, інша назва Раю.
Церква (грецьк. – «дім Божий») –
1) спільнота віруючих,
що характеризується єдністю
віровчення, культу, організаційної
структури; 2) православний храм.

Ч
Чернецтво – вид подвижництва,
що передбачає зречення
від світського життя, складання
обітниць (безшлюбності
та ін.), життя в монастирі
або відлюдництво.

Ю
Юродиві – подвижники,
що зрікалися розуму задля
досягнення «божественного
нерозумія», декого з них
канонізовано.

Я
Язичництво – збірний термін
для до- і немонотеїстичних релігій
та культів.
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