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Першим, особливо радісним святом церковного року
є свято Різдва Пресвятої Богородиці. Це свято тісно
пов’язане із здійсненням надій людства. Історія цер-
ковних свят та історія Церкви загалом – це дорогоцін-
ний, безперервний шлях надії з минулого в майбутнє.
Літопис буття Церкви – не механічний перелік істо-
ричних імен святителів, преподобних і соборних подій,
а животворча книга, яка оповідає про спасіння люд-
ства та розкриває реальний досвід Богоспілкування.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці осмислюється
православним богослов’ям і Церквою в тісному зв’яз-
ку з великою таємницею Боговтілення Христа Спаси-
теля. Тому не випадково, що Церква, розглядаючи
подію Різдва Діви Марії, звертається до священної місії
Христа Спасителя у світі. Про це свідчить тропар свя-
та: «Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій
вселеній, з Тебе бо засяяло Сонце правди – Христос
Бог наш, і, зруйнувавши клятву, Він дав благословення
і, перемігши смерть, дарував нам життя вічне». На-
родження Цариці Небесної розкриває нам основні ас-
пекти спасіння християнина, яке стало можливим зав-
дяки втіленню Христа Спасителя, народженого Дівою
Марією.

Боговтілення Господа Ісуса Христа змінює всю
людську історію. Тепер людина вже не самотня, вона
поділяє своє власне буття з Богом, і Бог живе разом із
людиною. Кожен православний християнин може впев-
нено сказати словами молитов цього свята: «Христос
– цвіт життя нашого». Зауважимо, що участь Творця в
житті людства – вирішальна. Дуже часто ми чуємо,
що людина, звершуючи церковне богослужіння, слу-
жить Богові. Насправді, Бог через церковні таїнства й
обряди слугує людству. Творець приходить до нас, з
любов’ю приймає наше буття. Тому дивним іноді є
твердження деяких християн, що вони достойно при-
готувалися, наприклад, до Святого Причастя, Сповіді
чи Соборування.

Всі ми недостойні, і християнина Бог приймає не за
те, що він прочитав правило до Причастя, канони чи
акафісти, а тому, що Бог любить усе людство, і Його
ласка та милосердя безмежні. Справжнє духовне життя
християнина формується не знизу на рівні його праг-
нень, виконання приписів і заборон. Святість, чесноти
не народжуються грою людської уяви, вони не виника-
ють лише від бажання чи навіть крику людської душі.
Спасіння, зцілення, духовне спілкування з Творцем на-
роджується згори, від Бога. Благодать Святого Духа
освітлює розум, запалює серце та надихає людське
життя силою та енергією справжнього існування й
спілкування. І ніякі теоретично-бого-
словські «вивертаси» не зможуть втаму-
вати духовну спрагу людини до живої води
Богоспілкування.

Якби в духовному бутті християнина не
було Живого Бога, наша віра не витримала
би випробування часом і самим життям.
Жодні громадські, релігійні об’єднання без
Божої допомоги не зможуть врятувати
людину, поставити людство на шлях спас-
іння. Християнин, покладаючись у питанні
спасіння виключно на власні сили, спотво-
рює саме духовне життя. Тому і не дивно,
що в нашому парафіяльному житті можна
споглядати не лише феномени духовно-
морального вдосконалення, а й елементар-

«РАДІСТЬ ВСЬОМУ СВІТОВІ»
не неуцтво та ворожнечу. На практиці, декла-
руючи на словах любов до ближнього, пропов-
ідуючи любов понад усе, християни в багать-
ох випадках, на превеликий жаль, ідуть шля-
хом фарисейства, лицемірства та духовної ома-
ни. Як тут не згадати слова нашого славетно-
го Тараса Шевченка:

Мій Боже милий, як-то мало
Святих людей на світі стало.
Один на другого кують
Кайдани в серці. А словами,
Медоточивими устами
Цілуються і часу ждуть,
Чи швидко брата в домовині
З гостей на цвинтар понесуть?

Зловороже бродіння, чвари та колотнеча не можуть
бути характеристикою православної спільноти. Але, на
жаль, пекельні квіти зла теж проростають у церковно-
му бутті, їх треба негайно викорчовувати, а не робити з
них гербарій спотвореної «духовності», «смирення» та
«покаяння».

Повнота істинного буття приходить зверху, Бог дає
йому початок даром Своєї Присутності. Втілення Хри-
ста підносить людство на новий, вищий рівень розвит-
ку та спілкування. Віднині сам Бог конструює людсь-
ке буття. Усвідомлення людиною своєї немочі та слаб-
кості самотужки досягти спасіння – це вже початок
духовного оновлення та зцілення. Християнин мусить
відчути свою самотність, безпорадність і спрямувати
свій шлях духовного розвитку до єднання з Христом –
Живим Тілом Православної Церкви.

Відродити нове життя в сім’ї, парафії та в рідній
Батьківщині неможливо без навернення до вічних та
абсолютних цінностей, які нам проповідує Православ-
на Церква. І саме свято Різдва Богородиці акцентує
нашу увагу на силі Божій. Сучасній людині важливо
зрозуміти й погодитися з тим, що позитивні, конструк-
тивні зміни не прийдуть у наше життя без морального
оздоровлення на засадах Закону Божого та особистої
соціальної відповідальності перед Творцем за те, що
сьогодні відбувається в наших родинах, в Україні та в
усьому світі.

Але при цьому не забуваймо, що моральність – це
не холодна манна каша всепрощення чи теплий кисіль
людського конформізму, а пророча мужність жити, не-
зважаючи на гріховний світ, за заповідями Господніми.
Церква транслює у світ не тільки ідеї, а й творчу енер-
гію, яка дає змогу християнинові перемагати ворогів
як видимих, так і невидимих, долати, здавалося б, не-
переможне зло, яке реально існує в цьому світі. Життя
християнина – це безперервний, динамічний процес про-
тистояння злу, пророча боротьба за Правду Божу. І в
цій боротьбі зі злом, цинізмом, зневірою, фальшю та
фарисейством тільки Богородиця своєю любов’ю й
турботою може запалити холодні, байдужі серця лю-
дей, щоб вони палали вірою, надією та любов’ю.

Шляхами історії людство долучається до спасіння
в Христі через Різдво Богородиці. Діва Марія, ставши
Матір’ю Христа Спасителя, здійснила план Божого
задуму про спасіння всього людства, а через це люди-
на, долучаючись до спасіння в Христі, може йти шля-
хом виправлення до життя вічного.

За матеріалами інтернет ресурсів.

У першу неділю вересня Православна
Церква України традиційно долучається
до загальноправославного Дня молитви
за довкілля і благословляє своїх вірних
упродовж двох тижнів зосередити свої
молитовні, просвітницькі та благодійні
зусилля на розв’язанні проблем, пов’яза-
них з екологією.

Але наша увага до світу природи і за-
хисту довкілля не може бути обмежена
тільки цими днями! Ми маємо почати
дивитися під «екологічним» кутом зору
на все наше життя, прагнути зробити еко-
логічно чистими наші звички, і на основі
Слова Божого і духовної мудрості Цер-
кви переосмислити екологічну культуру
життя, виробництва і споживання.

Завжди пам’ятайте, що наша планета і
все, що її наповнює, є Божим творінням,
піклування про яке покладене на людство.
На жаль, панування людини над приро-
дою, спотворене гріхом і споживацьким
ставленням до неї, привело нашу плане-
ту на межу екологічної катастрофи, вже
знищило значну частину флори і фауни та
поставило перед людством питання ви-
живання.

Ми маємо можливість на зміну нашо-
го життя, але лише тоді, коли будемо ста-
витися відповідально і милосердно до
всього живого. Церква закликає до
світоглядної переміни розуму людства.
І в цьому питані недостатньо правильних
законів, має змінитися мислення людей.
Потреба в чистоті, красі і гармонії має
змінити нашу поведінку, стати для кож-
ного моральним вибором і благословен-
ною доброю справою.

І нехай нам допоможе у цьому Гос-
подь, Який створив «і небо, і землю, і
море, і все, що в них» (Діян. 4: 24)!



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№09 (88)  Вересень 2020 р.Б.2
ФОТОФАКТ

19-го серпня Високопреосвященніший
архієпископ Яків здійснив чин освячен-
ня нового престолу та відновленого іко-
ностасу у храмі Преображення Господ-
нього с. Сигловате Турківського благо-
чиння.

Після цього, у співслужінні священ-
ників благочиння, владика відслужив
першу архиєрейську літургію на ново-
освяченому престолі. Наприкінці
літургії Високопреосвященніший
архієпископ Яків звернувся до вірних з
вітальним словом та відзначив церков-
ними нагородами людей, які потруди-
лися на благо Спасо- Преображенсько-
го храму. Святкове Богослужіння за-
вершилося Хресним ходом навколо цер-
кви та освяченням плодів.

Пресслужба єпархії

ФОТОФАКТ

У день Успіння Пресвятої Богородиці владика Яків,
керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією, відвідав
с. Либохора Турківського благочиння. Архипастир
відслужив святкову Божесвенну літургію у
співслужінні запршеного духовенства, а також ос-
вятив пам’ ятний хрест на церковному подвір’ї.

ФОТОФАКТ

У день свята Преображення Господнього у
м.Судова Вишня священники Мостиського благочин-
ня відслужили поминальну літію на могилі священно-
протоієрея Євгена Занька, який 20 років тому заги-
нув у автокатастрофі. Поминальну молитву очолив
Мостиський благочинний прот.Ярослав Качмар. В
кінці молитви отець благочинний виголосив слово
спогад про хорошу і свутлу людину, яким був покійний
отець Євген.

Пресслужба Мостиського благочиння

ФОТОФАКТ

28-го серпня храмове свято у день Успіння
Пресвятої Богородиці у с.Раденичі! В першу чер-
гу дякуємо за спільну молитву нашому духовно-
му наставнику митрофорному протоієрею
Миколаю Різничку, також о.Михайлу з Старо-
самбірського району с.Боневичі, о.Михайлу з
парафій сіл Буховичі і Крукеничі, ксьонзу
Андрію. Маємо надію, що вони відчули тепло
парафіян с.Раденичі. Дякуємо за напутні сло-
ва, які укріпляють нашу віру, допомагають
подолати страх. Від імені парафіян отців і  при-
сутніх у храмі гостей вітали з святом юні
парафіянки Панило Роксолана, Мельник Марян-
ка і Панило Зоряна, які відповідально готува-
лися до такої очікуваної події. Нехай Матінка
Божа усіх нас береже під своїм покровом!

Галина ГІРНЯК, парфіянка с. Раденичі.
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На запрошення СУВД
ПЦУ, військові священики
від Дрогобицько-Самбірської
єпархії взяли участь у
Марші Захисників України,
присвяченому Дню Неза-
лежності України, який
відбувся у м. Київ 24 серпня.

З благословення архиєпис-
копа Дрогобицького і Самбі-
рського Якова, єпархіальний
відділ військового духовенства
представляли капелани: о.
Богдан Побурчак (Самбірсь-
ке благочиння), о. Василь
Попович (Самбірське благо-
чиння), о. Роман Вісьтак
(Старосамбірське благочин-
ня) і о. Василь Ціздин
(Стрийське благочиння).

Цього дня капелани різних
конфесій взяли участь у Марші
Захисників України, який вже
другий рік поспіль проходить
в столиці. Після закінчення
ходи, військові священники ру-
шили до Стіни пам’яті біля
Михайлівського монастиря, де
помолились за полеглих захис-
ників України.

Священники несли синьо-
жовті стяги та прапори капе-
ланських організацій й вигуку-
вали патріотичні гасла разом
із ветеранами. Деколи тон га-
сел задавали окремі капела-
ни. «Слава Україні! Героям
слава!», – лунало із колони
військових священників. Люди
дякували капеланам, а ті, в
свою чергу, дарували жінкам

29 серпня – День пам’яті захисників, які загинули в
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіаль-
ну цілісність України.

По всій нашій країні  проходять особливі поминальні захо-
ди з вшанування пам’яті захисників України, які віддали своє
життя під час неоголошеної російсько-української війни. 

Цього дня спільно з воїнами- авіаторами у нашому місті 
вшановували полеглих за Батьківщину. У храмі св. Кн. Во-
лодимира Великого ПЦУ у м. Новий Калинів було відслу-
жено заупокійне богослужіння, на якому поминались воїни,
які проходили службу у військовій частині  А 3913 і загинули
за Україну у 2014 році: Бірюк Олег, Родіонов Антон, Руденко
Сергій, Дремлюх В’ячеслав, Пазин Тарас, Івкун Василь,
Перепелиця Олександр, Беженар Дмитро (Лозинський Олек-
сандр).

Одночасно на території самої частини були запалені лам-
падки і покладені квіти на Алеї пам’яті.

Напередодні, 28 серпня, у самій військовій частині прой-
шов захід з вшанування загиблих, у якому взяли участь го-
лова Новокалинівської ОТГ Богдан Юзвяк, т.в.о командира
в/ч А3913 полковник Дмитро Кулькевич та працівники міської
ради.

Піднесімо молитву за всіх братів і сестер, хто віддав своє
життя в боротьбі за Україну!

Вічна пам’ять Героям України!
Священник Ярослав Фабіровський, настоятель

парафії св.кн. Володимира ПЦУ у м. Новий Калинів

КАПЕЛАНИ ЄПАРХІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
У МАРШІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ І

ПОМОЛИЛИСЬ ЗА ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ

квіти та дякували за підтрим-
ку українського війська. Деякі
священники крокували в
марші разом із своєю сім’єю.

Цьогоріч колона військових
священників різних конфесій
разом з іншими учасниками
Маршу Захисників рушила від
столичного парку Шевченка
до Майдану Незалежності.
Священників УГКЦ та ПЦУ
було легко впізнати по підряс-
никах (традиційному одягу
священників), при чому в ка-
пеланів ПЦУ підрясники були
здебільшого темно-оливково-
го кольору. Протестантські ка-
пелани йшли із військовими
кітелями в камуфляжі, та спец-
іальними нашивками хреста.

Найбільше за кількістю
духовенства було військових

священників ПЦУ, які від по-
чатку війни здійснювали ро-
тації на передову російсько-
української війни. Другими за
кількістю були протестантські
капелани. Чимало було й пред-
ставників УГКЦ.

Біля профспілок капелани
звернули до Михайлівського
собору, де помолились біля
оновленої Стіни пам’яті за по-
леглих військовослужбовців у
російсько-українській війні.
Молитву очолив голова Сино-
дального управління військо-
вого духовенства Православ-
ної Церкви України митропо-
лит Черкаський і Чигиринсь-
кий  Іоан (Яременко). В кінці
молитви духовенство тричі
заспівали «Вічну пам’ять».

За матеріалами сайту
СУВД Духовний фронт

У НОВОМУ КАЛИНОВІ
МОЛИТОВНО ВШАНУВАЛИ

ЗАГИБЛИХ ЗАХИСНИКІВ
УКРАЇНИ 

30.08.2020. Відбулась тепла зустріч військо-
вого священика СУВД Ярослава Фабіровського з
молодим поповненням солдат строкової служби
в-ч А 3910 м. Новий Калинів (12 окрема бригада
армійської авіації).

Захід пройшов у капеланській каплиці св. Димит-
рія Солунського на території частини.

На початку солдат було ознайомлено з принципа-
ми каленського служіння а також проведено перше
заняття в рамках духовно-патріотичного виховання
українських воїнів. Обговорили такі цікаві питання, як:
1. “Військова служба благословенна Богом”, 2. “Ви-
конання у всій повноті заповіді Божої про любов до
ближніх”.

На завершення відслужили молебень на благосло-
вення воїнів з окропленням освяченою водою. Кожен
солдат отримав іконку Покрова Божої Матері і домо-
витись про регулярні зустрічі у такому форматі.

Хочу наголосити, що така молитовна зустріч відбу-
лась у добровільному порядку, за що дякую керів-
ництву частини.

Нехай Ісус Христос і Діва Марія  оберігають на-
ших воїнів.
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А тепер перейдемо до науки прп. Іоана Касіяна
Римлянина, яку будемо черпати із його духовної
праці під назвою: «Огляд духовної боротьби».

Як вже говорилось на початку цієї статті, що ті,
які хочуть бути з Христом Богом, хочуть бути
Христовими, зрікаються самих себе, тобто, зріка-
ються того, чим оплутав їх світ, світ гріха - зріка-
ються світу. Відносно цього Касіян Римлянин дає
такі пояснення: «Є три різновиди відречення від
світу: перший – покинути всі багатства й розкоші
його. Другий – зректися колишніх звичаїв, пороків
і пристрастей: як душевних, так і тілесних. Третій
– відвернути свій ум від теперішнього і видимого
і звернути увагу ума на прийдешнє й невидиме.

Одночасно всіх цих трьох зречень зажадав Гос-
подь Бог від Авраама, коли сказав йому:” Вийди
із землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька твого”
(Бут. 12, 1). Із землі твоєї – означає відректись
від мирського багатства та земельних
надбань; з твоєї рідні – відмовитись,
зректись від колишнього способу жит-
тя, звичок і пороків, що від самого за-
родження їх у нас немов зріднилися з
нами; а з дому батька твого – від усяко-
го спогаду про світ і всього, що у ньому.
І таке відречення можливе лише тоді,
коли з Христом – у Христі помремо для
марноти світу цього і будемо спогляда-
ти, як каже Апостол Павло, вже не те,
що перед нашими очима, а невидиме:
видиме бо – дочасне, а невидиме – вічне
(2 Кор. 4, 18), - бо це Царство Небесне.
Тож вийдім серцем із цього дочасного й
видимого дому, а очі та розум звернімо
на ту оселю, що в ній будемо жити вічно.
Бо «наше громадянство в небі» (Флп. 3,
20)».

А щоб ми стали громадянами небес,
Бог зі Своєї волі допустив борню в на-
шому єстві. «Вона служить людині для
добра, будить в людині ревні прагнення
до вищої досконалості. І ця борня – це боротьба
між духом і тілом. Під словом тіло треба розумі-
ти не людину як істоту, а її тілесну волю, або лихі
пожадання. Так само і під словом дух треба ро-
зуміти не якесь особливе єство, а лише добрі й
святі прагнення душі. Оскільки пожадання духа і
тіла протилежні між собою, тому і триває безпе-
рервна міжусобна боротьба в людині. Бо тіло пе-
реважно прагне гріховного і бачить приємність
лише у вдоволенні потреби нинішнього життя. Дух
же навпаки, жадає духовного, не турбуючись
навіть про конечні потреби тіла. Тіло прагне поче-
стей і людської похвали – дух же втішається з
переслідувань і зневаг».

Подальше св. Касіян подає загальний опис при-
стрстей і боротьби з ними.

«Є вісім головних пристрастей: черевоугодниц-
тво, розпуста, грошолюбство, гнів, печаль, нудь-
га, марнославство, гордість.

Пристрасті бувають двоякі: природні та поста-
ють із природних потреб тіла, наприклад: черево-
угодництво і розпуста; і неприродні, що не коре-
няться у єстві людини, скажімо: грошолюбство.
Пристрасті діють по різному: одні тільки в тілі і
через тіло, як ось черевоугодництво й розпуста;
інші і без співдії тіла: марнославство і гордість.
Деякі пристрасті збуджуються ззовні, такі як гро-
шолюбство і гнів; а деякі – в нутрі, скажімо, нудь-
га і печаль. Тому пристрасті можна поділити на
два різновиди: тілесні і душевні. Тілесні зроджу-
ються у тілі та йому догоджають; а душевні по-
ходять від душевних схильностей і «втішають»

БУДЬТЕ СВЯТІ, БО Я, ВАШ БОГ- СВЯТИЙ
(закінчення, початок і продовження
у липневому і серпневому номерах)

прп. Іоан Касіян Римлянин

душу, на тіло ж часто впливають руйнівно. Ду-
шевні пристрасті викорінюються внутрішнім
зціленням серця, а тілесні – як зовнішніми так і
внутрішніми умертвіннями”.

Поясню дещо зі сказаного ґрунтовніше. Зако-
ренілі в тілі пристрасті черевоугодництва і розпу-
сти можуть постати і без співдії душі – через саме
лише збудження потреб, з яких походять, але тяг-
нуть за собою і душу, бо вона пов’язана з тілом.
Тут не досить тільки душевних зусиль, щоб їх при-
боркати, потрібно присмирити і саме тіло постом,
виснажливою працею і тривалими стояннями на
молитві та богослужіннях. Інколи помічне тим-
часове, а часто й цілковите усамітнення. Оскіль-
ки ці пристрасті походять від гріховності душі і
тіла, то подолати їх можна не інакше як трудом
цих двох – душі і тіла. Пристрасті марнославства
і гордості зароджуються в душі без посередниц-
тва тіла. Бо яку тілесну потребу має марнослав-
ство, якщо лише бажанням похвали і слави дово-
дить до падіння полонену ним душу? Чи яка тілес-
на спокуса була в зарозумілості люцифера, якщо
він зачав її в самих лише помислах, як каже про-
рок: «Ти ж говорив у серці своїм: на небо зійду і
зроблюсь як Всевишній» (Іс. 14, 13-14). Він не
мав у своїй гордості підбурювача зовні. Вона зро-
дилась і дозріла всередині нього.

Усі вісім пристрастей хоча і мають різне по-
ходження та по різному виявляються, однак шість
з них – черевоугодництво, розпуста, грошолюб-
ство, гнів, печаль та нудьга – особливо поєднані,
споріднені між собою, бо надмір однієї з них дає
початок іншій. Від черевоугодництва, наприклад,
неминуче постає розпуста, від розпусти – грошо-
любство, від грошолюбства – гнів, від гніву – пе-

чаль, від печалі – нудьга. Тому проти них треба
боротись тим же чином: щоб перемогти нудьгу,
треба подолати печаль; щоб подолати печаль,
треба вгамувати гнів; щоб вгамувати гнів – тре-
ба знищити грошолюбство; щоб знищити грошо-
любство – слід приборкати розпусту; щоб при-
боркати розпусту, потрібно загнуздати черевоу-
годництво. Пристрасті марнославства і гордості
також споріднені між собою, тобто, посилення
першої дає початок другій: від надмірного мар-
нославства зароджується гордість. Перемогти їх
можна так само: щоб викоренити гордість, спо-
чатку треба подолати марнославство. З шістьма
попередніми пристрастями марнославство і
гордість не мають ознак спорідненості, бо не від
них породжуються, а, навпаки, після їхнього ви-
коренення. У полон цих двох пристрастей люди-
на попадає після перемоги і торжества над інши-
ми пристрастями. Та хоч усі вісім пристрастей
пов’язані між собою, проте частко поділяються
на чотири союзи: розпуста особливо поєднується
із черевоугодництвом, гнів – з грошолюбством,
печаль з нудьгою, гордість – з марнославством.

Як пояснює Касіян Римлянин, пристрасті по
різному виявляють себе в людині. Черевоугод-
ництво проявляється у бажанні їсти раніше уста-
леного часу; в пошуках численних страв без роз-
бору і смаку; в домаганні смачних і вишуканих
наїдків. Це все породжує нарікання на родинний
устрій та на господиню дому, появляється невдо-
волення і хтось полишає дім, родину. Обжер-
ливість збуджує тілесну похіть і любострастя; сла-

столюбство спонукує до грошолюбства, де зни-
кає Христове убозтво. Отак через черевоугодниц-
тво людина часто впадає у розпусту. Розпусті ха-
рактерні гріховні зносини, а також похіть, що ви-
никає в умі та серці, про що Спаситель сказав:
«Хто дивиться на жінку з похіттю, той вже згрішив
- вчинив перелюб з нею у своїм серці» (Мт. 5, 28).
Тому ап. Павло і закликає: «Отже, умертвляйте
ваші земні члени: розпусту, нечистоту, пожадлив-
ість»(Кол.3,5Ї. А «грошолюбство не дозволяє
тому, хто зрікається світу, звільнитися від усього
свого майна; примушує того, хто вже все роздав
бідним, знову накопичувати майно; а в того, що
раніше не мав нічого, розпалює охоту до надбан-
ня статків. Гнів же палає всередині, виривається
на зовні у словах і ділах; перетворюється у злопа-
м’ятство. Стихає гнів і настає печаль від завда-
них збитків, втрат, несповнених бажань. А також
від небезпек та страху за свою долю або від не-
розумних турбот». По печалі людина починає
нудьгувати; її хилить до сну, не затишно ні дома і
ніде інде.

Марнославство «вихваляється тілесними пере-
вагами і видимими речами та бажає безпотріб-
ної, марної слави через свою духовність». І на-
стає всесильна і всезгубна гордість: тілесна і ду-
ховна. Духовна згубніша за тілесну і «особливо
нападає на тих, що досягли поступу в деяких чес-
нотах», - повчає св. Касіян.

«Хоча ці вісім пристрастей спокушають увесь
людський рід, але не всіх однаково. В одній лю-
дині переважає дух розпусти, в іншій – гнівливість,
у комусь панує марнославство, а деким володіє
гордість. Тож хоч усі пристрасті на всіх напада-
ють, але кожен з нас по різному їм потурає.

З пристрастями треба боротись так.
Передусім з’ясувати котра з них найб-
ільше докучає, і проти неї найпаче озб-
роїтись: пильнувати за її порухами та
придушити її, спрямовуючи проти неї
вістря щоденних постів, стріли зітхань,
скруху серця та безнастанні сльози в
молитві до Бога, щоб перемогти. Та
ніхто не запанує над жодною пристра-
стю без важкого труду та Божої допо-
моги. Щоб очиститися від пристрасті,
потрібно вдень і вночі поборювати її,
взиваючи до Бога про допомогу.

 Коли борець визволиться від голов-
ної своєї пристрасті, тоді нехай знову
уважно огляне тайники свого серця.
Дізнавшись, котра з них після перемо-
женої пристрасті тепер найсильніша в
ньому, проти неї хай духовно озброїть-
ся. І так щоразу долаючи в собі найго-
ловніші пристрасті, він швидше і легше
перемагатиме решту пристрастей –
слабших від подоланих.

Коли ж переможеш одну чи більше пристрас-
тей, не звеличуйся тим. Інакше Господь переста-
не захищати та оберігати тебе через пихатість
твого серця. І знову полонить тебе та сама при-
страсть, яку ти з допомогою Божої благодаті її
переміг.» Тому псалмопівець молився:”Не віддай
шуліці життя горлички Твоєї, життя Твоїх убогих
не забуть повіки” (Пс. 74, 19), бо знав, що ті, які
звеличують себе у своїм серці, знову, для упоко-
рення, упадуть під тими самими пристрастями,
що їх свого часу перемогли» (цитовано св. прп.
Касіяна Римлянина).

Отак, прислухаючись до Слова Божого, до по-
рад святих подвижників, подолаємо пристрасті,
збагатимось чеснотами, набудемо досконалості
святих та наблизимось до Бога. А на завершення
ще одне повчання св. Касіяна.

«Якщо бажаємо, щоб храм наших чеснот
здіймався во вишнє - небесне і був угодний Бо-
гові, то закладімо йому підвалину не на нашій са-
молюбній волі, а на правдивому Євангельському
вченні. Такою стійкою основою є тільки страх
Божий та смиренність, що породжується лагідні-
стю та простосердечністю. Смиренності не здо-
бути без відречення від усього. Не утвердитися
нам без цієї чесноти ні в доброму послуху, ні в
твердій терпеливості, ні в незворушній лагідності,
ні в досконалій любові. А без них наше серце ніяк
не стане оселею Святого Духа, як про це прорік
Господь через пророка: «Та ось на кого Я погляну
ласкаво: на вбогого і скрушеного духом, і на того,
що тремтить перед Моїм словом» (Іс. 66, 2).

 Підготував свщ. Іван ВЛАДИКА
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1) Як психологія дивиться на
поняття «гріх»

Людський організм функціонує за
принципом гомеостазу - розумної
рівноваги. Якщо в чомусь є недолік,
організм вимагатиме його заповнен-
ня або компенсації. Для того щоб
визначати, в чому саме недолік, у
людини існують потреби. Наприк-
лад, якщо у людини зневоднення, у
неї виникає потреба у воді, спрага-
. Спрага - це почуття, а почуття -
маркер потреби.

Наші природні потреби є природні
і розумні. Що відбувається, коли в
цей процес втручається гріх? У лю-
дини формується потреба, яка не
служить благу, вона суперечить при-
родньому облаштуванню організму-
. Така потреба входить в прямий або
опосередкований конфлікт з потреба-
ми природними.

Наприклад, у людини є потреба в
створенні сім’ї, в продовженні роду,
в любові. Як вона її реалізує? Знахо-
дить кохану людину, одружується,
народжує і виховує дітей. Це природ-
ний шлях задоволення потреби, який
веде до внутрішньої гармонії. А
буває, що людина йде іншим шляхом:
вона починає «блукати» в пошуках
гострих відчуттів або постійно
змінює партнерів для їх «накопичен-
ня». Таким чином, гріх - це спроба
задовольнити природну потребу про-
типриродним чином.

Як гріх позначається на психічно-
му та фізичному здоров’ї?  Той же
самий приклад: людина починає ве-

Знаючи про надзвичайно святе жит-
тя Івана Хрестителя, зойком відгукуєть-
ся християнське серце на його муче-
ницьку смерть. Не хочу загострювати
нашу увагу на простоту його одягу, їжі
(фактично суцільний піст), побуту (не дім
чи хоча би яка палатка, деколи печера,
а так – відкритий простір, ліжком – зем-
ля, подушкою – камінь). Бо Івана не це
цікавило, а молитва, роздуми про Бога,
про покликання людини Богом до небес.
Якою має бути людина, щоб сподоби-
тись бути прийнятою Богом туди. Звідки
в Івана такі глибокі пізнання? Адже він
з двох років жив у пустелях. Батька
умертвили, недовго пожила і мати. А
батьки, будучи праведними, могли би
багато чого навчити свою дитину - та їх
нема. Перший фактор – це, хоч і короткочасно,
але були якісь повчання, застереження батьків
дитині. А також живий приклад праведності
батьків перед Богом, людьми і дитиною. Та неза-
перечний і фактор постійної молитви батьків за
дитину.

А ще, як же міг поступити священик Захарія
перед своєю смертю щодо свого сина, якому на
той час сповнилось два з половиною роки та ще
загрожувала смерть в числі з усіма малолітніми
дітьми Вифлеєма і його околиць. Бо цар Ірод Ве-
ликий в пошуках Божого Дитяти Ісуса розпоря-
дився повбивати всіх дітей в межах двох років. А
воїни визначали вік на свій розсуд. Будучи свя-
щенником, Захарія завжди покладався на Бога.
Знаючи віщі слова Божі, дані свого часу ангелом,
Захарія в передсмертну годину незаперечно звер-
нувся до Бога та сказав у своєму серці: «Господи

ЗНАЧЕННЯ  ПСИХОЛОГІЇ У ЖИТТІ ХРИСТИЯНИНА
сти безладне статеве життя.

Від цього у неї: по-перше, з’явля-
ються внутрішні проблеми з прив’я-
занністю (прихильністю) до людей.-
 Будь-яка тілесна близькість мимо-
волі породжує прихильність до парт-
нера, а коли людина ці зв’язки пост-
ійно рве, то мимоволі виникають гли-
бокі душевні травми, з якими потім
і працює психолог.

А по-друге, така поведінка може
спричинити за собою венеричні зах-
ворювання або проблеми з репродук-
тивними функціями організму, і це
вже вплив гріха на фізичну складову
людини.

Душа і тіло пов’язані нерозривно,
про те ж саме говорить і психологія:
будь-який психічний процес існує
тільки на матеріальному субстраті,
тобто в рамках тілесного. Людської
психіки у відриві від тіла немає. Ко-
ли відбувається збій, коли потреби
починають задовольнятися «криво»
або конфліктувати один з одним, це
відбивається на емоційному стані
людини і має свою проекцію в тілі.

2) Чи допомагає психологія
впоратися з гріхами?

Психологія не займається подо-
ланням гріха. Вона допомагає позбу-
тися від хронічного негативного емо-
ційного стану, тобто від наслідків
гріха. До речі, тому її часто звину-
вачують: мовляв, вона пропонує не
боротися з гріхом, а домовлятися з
ним, прибирати дискомфорт, ним
спричинений. Але ж і медики не бо-
ряться з гріховними основами хво-
роби: вони працюють з симптомами
і відновлюють функціонал організму.

В Євангелії ми бачимо багато при-
кладів, коли Господь зцілює людину,
але вибір - грішити або не грішити -
залишає за нею. Людина створена
вільною, зокрема і по відношенню до
гріха. Психологія допомагає людині
впоратися з наслідками, а чи буде
вона потім знову грішити - питання
свободи волі.

На психолога не можна поклада-
ти функцію духівника. Саме духів-
ник допомагає людині побороти
гріх. Психологія не займається вихо-
ванням душі, вона не працює «на
випередження» - тільки допомагає
вийти із замкнутого кола, розмота-
ти клубок важких спогадів. Але як
тільки клубок розмотати, людина
вільна знову почати грішити. Психо-
логія, як і медицина, не дає людині
духовних орієнтирів. Вона тільки по-
легшує життя, а релігія збирає роз-
колоте людське єство, наближаючи
його до Бога.

Чи може психолог без особисто-
го звернення до віровчення Церкви
допомогти людині з душевними трав-
мами? Найбільш ймовірно, що так.

Звичайно, у нас є прекрасний при-
клад великого хірурга Валентина Фе-
ліксовича Войно-Ясенецького, який
при цьому був єпископом Лукою. Він
поєднував майстерність медика з осо-
бистою святістю. Щоразу перед по-
чатком операції він малював на опе-
раційній поверхні хрест, молився. Од-
нак це унікум, поодинокі випадки.

А скільки блискучих невіруючих
хірургів було в радянський період? -
Вони теж чесно робили свою спра-
ву, рятували де-
сятки життів. О-
чевидно, що з пси-
хологією відбу-
вається те ж са-
ме. Якщо фахі-
вець знає, як допо-
могти, то може
працювати, навіть
не будучи релігій-
ною людиною.

3) Як повя-
зані гріхи з
душевними
розладами?
Гріх - це дис-

функціональна по-
ведінка. Це фор-
ми діяльності лю-

дини, які порушують його природне
улаштування, його природні функції-
. Таким чином, гріх заподіює страж-
дання самій людині і тим, хто знахо-
диться поруч.

У створеної Богом людини, що
жила в тісному зв’язку з Творцем,
хвороб не було. В Євангелії є епізод,
коли Господь зцілив хворого у Сило-
амській купелі. Він сказав: «Ось, ти
одужав; Не гріши ж уже більше, щоб
не сталось тобі чого гіршого “(Ін.
5:14). Господь ніби логічно виводить
хворобу з середовища гріха.

Зв’язок гріха і соматичного зах-
ворювання очевидний для будь-кого,
хто хоч раз читав Євангеліє. Тоді
чому проблеми з психікою повинні
випадати з цього ряду?  Отже невро-
зи, фобії, депресивні стани - це теж
наслідки гріховної поведінки або са-
мих людей, або їх оточення.

При цьому важливо розуміти, що
люди здатні покалічити не тільки
самі себе, але і один одного своїми
гріхами. Як можна нанести фізичну
травму іншій людині, так і власним
гріхом можна покалічити ближнього
( в тому числі – психологічно).

Підготував протоієрей
Ярослав КОЗАК, м. Стрий

 РОЗДУМИ ПРО СВЯТЕ І ГРІХОВНЕ В ЛЮДИНІ
(НА ТЛІ УСІКНОВЕННЯ ЧЕСНОЇ ГОЛОВИ ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ )

Боже, Ти виявив мені усе про мого сина, про його
місію на землі. Я з волі Твоєї, Боже, покидаю цей
світ. Дружина моя уже в старості. Тому, Боже,
Ти, що допускаєш такі обставини, сам заопікуйся
нашою дитиною». Незаперечно, що і Єлисавета,
якої торкався Святий Дух при відвідинах Дівою
Марію, і надалі зберігала в собі той благодатний
стан, тому в Святому Дусі, передчуваючи смер-
тну годину, подібно своєму мужу, з таким же про-
ханням звернулась до Бога. А вже все решту
чинив Господь через Своїх ангелів, як про це го-
ворить життєпис Івана Хрестителя. Ангели опі-
кувалися ним у пустелі, дбали про поживу для
Івана духовну і тілесну. Отож Іван, зростаючи
тілесно, кріпнув духовно і фізично. І чим більше
зближався час Іванового служіння як Пророка,
Предтечі і Хрестителя, то Бог ще більше відкри-
вав йому таємниці Небесного Царства та шляхи

і засоби, якими людина, при Божому
сприянні, може туди ввійти.

Тож, коли Господь Бог покликав Івана
з пустелі та велів піти до народу як
Пророкові і Хрестителю та Предтечі
Христа Месії, то Іван звернувся до на-
роду з чітким закликом до покаяння.
Хтось може подумати: а що тут ново-
го, свіжого, животворного. Адже всі
пророки, які були ще задовго до Івана,
також за Божим натхненням закликали
людей до покаяння. Саме ж слово по-
каяння на грецькій мові звучить як ме-
таноя та означає: переміна. Мова йде
про переміну самої людини і в ній самій.
А це переміна мислення, переміна став-
лення до матеріальних цінностей, які не
дають якоїсь користі, окрім порожньо-

го збагачення земним порохом. Тому людина по-
винна звернути свій погляд на моральні та духовні
цінності, які витончують душу і дух людини, чи-
нять людину шанованою і поважною у всіх про-
шарках суспільства. Ті цінності викарбовують в
людині богоподібність та чинять її любою Богові.

І знову про покаяння, до якого закликали про-
роки ще до Івана. В загальному, закликаючи до
покаяння, вони говорили, що Бог чекає їхнього на-
вернення до Себе, до життя в Його Законі та по
синайських (десяти) заповідях; нагадували, що
Бог пропонує людині замість зла вибирати добро,
тобто строгий хід життя згідно моральних засад.
А на підтримку такого способу життя пророки
пропонували надихнутись вірою у незаперечний
прихід у світ Месії Спасителя.

Продовження на 6 стор.
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Час проходив, а очікуваного Месії не було і не
було. І народ часто зневірювався, грішив та відсту-
пав від Бога і обтяжувався різними поневолюва-
чами. Тож з часом Месія, як Спаситель від сата-
ни, гріха і живучого у світі зла, замінювався на
спасителя, який звільнить ізраїльський народ від
чужинців, а царство Ізраїля поставить над усіма
народами, які будуть служити юдеям.

Що ж запропонував Господь Бог в заклику
Івана до покаяння, що розпочався такий бурхли-
вий потік народу на Йордан до Івана, каялись,
визнавали свої гріхи та на ознаку покаяння прий-
мали від Івана хрещення?

Про те, що сповіщали попередні пророки, Про-
рок і Предтеча Христовий Іван сказав як про
здійснену реальність. «Покайтесь, бо наблизилось
Царство Небесне». Воно ж бо у проповідуваному
мною Христі Месії, Який вже є серед вас. Тому я
говорю вам як Його зустріти, як підготовитись
до цього. Отож живіть любов’ю до інших і турбо-
тою про інших. Розділіть кусень хліба з голодним,
маючи дві одежини, віддай одну нагому, задоволь-
няйтесь платнею, не оббирайте людей податка-
ми та багато чого іншого повчального і потішаю-
чого говорив Іван народу.

 А люди із захопленням слухали Івана та роз-
думували і запитували, чи він не Христос. Та Іван,
не зважаючи на свою популярність, шану і славу
серед народу, відповів:” Ні, я не Христос. Але Цей,
Христос, вже тут. Він вже гряде і явиться нам.
Тому я тут, щоб Христос явився нам. Він же, Хри-
стос - від вишніх, з небес, а я від землі. Він Той,
Якому я, Іван, навіть недостойний, розв’язати ре-
мінець на Його взутті “. І от на Йордан приходить
Христос Месія. Скромно, наче грішник сходить у
Йордан: Творець всього видимого і невидимого,
Володар володарів і всього сущого схилив Свою
голову перед Своїм творінням і рабом. Роздався
голос Небесного Отця, Який засвідчив Івану та
всьому народу: Цей Ісус є Його улюбленим Си-
ном Єдинородним, в Якому перебуває Моє Отче

 РОЗДУМИ ПРО СВЯТЕ І ГРІХОВНЕ В ЛЮДИНІ
(НА ТЛІ УСІКНОВЕННЯ ЧЕСНОЇ ГОЛОВИ ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ )

Продовження.
Початок на 5 стор.

благовоління - добра воля. А
Святий Дух стверджував це
Своїм перебуванням над Си-
ном Божим, Сином Діви у виг-
ляді голуба. А відтак Іван та-
кож пояснив народу, що Отець
Небесний звістив йому: на
Кому побачиш Духа Святого
у вигляді голуба, Той і є пропо-
відуваний тобою Месія Спаси-
тель та мій Син. Тому Іван,
вказуючи народу на охрещено-
го Ісуса, з усією відповідальн-
істю звістив:” Ось Агнець Бо-
жий, Який бере на Себе гріхи
світу “. Він буде хрестити вас,
але із силою великою. Бо Хри-
стове хрещення буде не тільки
водою , а й Духом Святим. Тому то ми всі «від
повноти Його, Христової, прийняли благодать на
благодать». І казав Іван народу:” Ось ваша наго-
да приймати цю благодать від Бога, Тож при-
ступіть до вашого Бога, Якого ніхто і ніколи не
бачив, тепер же стоїть перед вами у нашій
людській природі для вас видимий і запрошує вас
до Себе. Порозмовляйте з Ним, розкажіть Йому
про свої біди, скорботи, немочі та тривоги. А Він,
вас, струджених і обтяжених, вислухає, візьме всі
ваші болі та печалі на Себе і дасть полегшення
душам вашим “.

Час земного життя Господнього Предтечі до-
бігав кінця. А Христос, Який хрестив нижче по
течії Йордану, збирав до Себе багато народу, про
що з сумом сповістили Івана його учні. Та він спо-
кійно пояснив: мені належить маліти, а Йому рос-
ти, бо Христос з небес. І те, що Іван назвав мол-
інням зі всією смиренністю та покорою Богу, по-
казало Іванову велич, а на завершення життя ще
додалась йому нагорода вінцем мученика за прав-
ду Божу, за бажання прикликати всяку людину че-
рез покаяння у життя вічне.

Оглянувши так життя Пророка, Предтечі та
Хрестителя Івана, перед нами змалювалась
святість цієї людини. І сам Спаситель, Господь
Бог Ісус Христос сказав народу про Івана Хрес-
тителя, що нема більшого за Івана серед народ-
жених жінками, назвавши його Світильником, який
горів та світив. А це притаманне тільки святості.

А тепер розглянемо постать людини, яка замах-
нулась на життя святого Івана. Для цього треба
зробити огляд державно – адміністративного і сус-
пільного устрою Римської імперії. Імперія поділя-
лась на префектури, на чолі яких були імпера-
торські намісники. Вони зосереджували у своїх
руках адміністрування, нагляд за дотриманням
римських законів, суд, надходження податків,
військову залогу та деякі менш важливі державні
справи. Для полегшення суспільного життя імпе-
ратор використовував місцевих царів, які добре
знали місцеві устрої суспільного життя свого на-
роду. Римська імперія їх не заперечувала, лише
при потребі свої римські закони ставила вище.
Римський імператор, віддаючи якусь місцевість
в мінімальне правління місцевому царю, мав у
цьому свій зиск, бо отримував від царя матері-
альну подяку.

 Отож і Юдейська земля перебувала під таки-
ми царями. Іван Хреститель народився за царя
Ірода Великого. Ірод не був юдеєм, але, купивши
царювання над Юдеєю, щоб сподобатись євреям
та щоб вони мали його за свого, прийняв обрізан-

ня та визнав віру
в єдиного Бога.
Та це було фор-
мально - ідумей
Ірод у своєму
серці залишався
поганином, і то в
найгірших про-
явах поганства.
Адже, дізнав-
шись про народ-
ження Христа
Спасителя як но-
вого царя
юдейського, він
розпорядивс я
вбити Його. А не
значи де саме є

Христос, наказав убити всіх дітей дволітнього віку
у Вифлеємі та його околицях, Слово Боже свідчить
про чотирнадцять тисяч вбитих дітей. В дода-
ток, як говорить історія, ним були вбиті первосвя-
щенники і книжники (законовчителі) юдейські, його
рідний брат, сестра з чоловіком, а також вбив і
свою дружину з малолітніми синами. Були вбиті і
сімдесят членів синедріону. І все це через страх
втратити своє царювання. Перед смертю Ірод
Великий за винагороду римському імператору
поділив своє царство серед своїх чотирьох синів.
Сама ж смерть Ірода була жахливою і тяжкою:
його тіло гнило і черви з’їдали його.

Якими ж могли бути сини Ірода, зростаючи в
таких обставинах? Вони не бачили життя за Бо-
жим законом і заповідями, не чули про це у своє-
му домі, не було там і простої людської моралі.
То ж один із синів Ірода- Антипа, майбутній вбив-
ця святого Івана, отримавши своє царювання, од-
ружився з дочкою аравійського царя- поганина.
Одного разу Антипа побачив дружину свого бра-
та Филипа та захопився її красою. Це було
бісівське захоплення і фатальне для Антипи. Іро-
діада, так звати дружину Филипа, відповіла Ан-
типі взаємністю та перебралась зі своєю дочкою
в дім Антипи. Ніхто з них не звертав уваги на
закон Божий, на заповідь- не чини перелюбу.

Іван Хреститель знаючи як це згубно впливає
на євреїв, закликав Ірода Антипу полишити гріхов-
не життя, покаятись, Іродіаду повернути братові
та привести у свій дім законну дружину. Це дуже
дратувало Антипу, особливо ж Іродіаду, яка ви-
магала вбити Івана. Вони не розуміли, що Іван
Хреститель бажав їм добра, спасіння, бо вони
перебували під сатанинським впливом. Антипа
ув’язнив пророка, з вбивством зволікав. Часто
навідував Івана та за його порадою робив багато
чого доброго. Але сатані та Іродіаді цього було
замало. І от, коли Антипа з нагоди свого дня на-
родження скликав вельмож на банкет, то Іродіа-
да послала свою дочку станцювати перед гостя-
ми (а там, де мужчини, жінки не мали права захо-
дити). Танець у виконанні напівоголеної юної дівчи-
ни настільки сподобався Антипі та гостям, що
Антипа сказав їй просити в нього все, чого вона
бажає, хоч би і півцарства. Щаслива дівчина по-
бігла до матері за порадою, а та порадила проси-
ти голову Івана Хрестителя, і негайно. Хоч і зас-
мутився цар проханням дівчини, але через клят-
ву та й те,що це було у присутності його вельмож,
наказав катові відсікти голову Іванові Хрестите-
лю. Хоч і боявся Антипа гніву Божого та осуду
людського, та самолюбство, пиха і показовість
дотримання свого царського слова перемогли у
ньому. Бог і Його закон, заповіді, моральність ніяк
не вжились у цареві Антипі. А далі він проявив
своє блюзнірське ставлення до Самого Бога і
Спасителя Ісуса Христа. Пилат, імператорський
намісник, чинячи судову розправу над Ісусом Хри-
стом, відіслав Його до царя Антипи, як підданого
йому громадянина з Назарету. Антипа очікував
від Христа якогось чуда. Але чуда не було, і на
питання Спаситель не дав йому жодної відповіді,
так що цар зробив для себе висновок, що Хрис-
тос якийсь не сповна розуму, безумець. А на
підтвердження цього посміявся над Господом, одів
у білий одяг та відправив назад до Пилата як бе-
зумця.

Продовження на 7 стор.
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Сумно та згубно для душі і тіла завершилось
життя цієї гріховної царської сімейки. Аравійсь-
кий цар помстився Антипі за зневажену дочку,
пішовши на нього війною та переміг Антипу. Доч-
ка Іродіади переходила зимою по кризі і провали-
лась у воду, голова залишалась на поверхні та
крига відсікла її. Перехожі знайшли голову і при-
несли матері. Римський імператор розгнівався на
Антипу за посіяний неспокій у державі, відправив
у заслання в Галлію (Франція), а відтак в Іспа-
нію, де під ними розкрилась земля та поглинула
їх. Це саме пекло ще живими проковтнуло нероз-
каяних грішників.

Прочитане кличе православного християнина
задуматись над майбуттям своєї душі у вічності.
І не тільки прочитане, а й просте, навіть поверх-
неве знання святості пророка Івана та нерозкая-
ний гріховний упадок царської родини Іродів та-
кож, при нашому бажанні, покличе православно-
го до думки:” Хто я, який я, що твориться у моє-
му серці?“ Бо насправді нема, як говорить наш
Спаситель, людини без гріха. Ми бо такі, що хо-
чемо, щоб в нашому серці мирно співіснували
добро і зло, чеснота і гріх. І такий стан, на жаль,
нас задовольняє. Ми потішаємо себе праведні-
стю, та одночасно отримуємо задоволення скоє-
ним гріхом. Отак і фальшуємо не просто перед
Богом, а й перед своєю душею, опускаючи її
своєю гріховністю в безодню пекла. Адже гріх –
це духовне зранення душі, яке, в міру зростання
нашої гріховності, приводить до духовного вми-

 РОЗДУМИ ПРО СВЯТЕ І ГРІХОВНЕ В ЛЮДИНІ
(НА ТЛІ УСІКНОВЕННЯ ЧЕСНОЇ ГОЛОВИ ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ )

Продовження.
Початок на 6 стор.

рання душі. Тож задумаймось про свою відпові-
дальність перед душею за її майбуття та всього
нашого єства, бо терпітиме душа та тіло, що так
часто спонукало душу до гріха. Бо, як повчає нас
наша народна мудрість: як постелиш - так і вис-
пишся. Стелитимеш перед собою Господні за-
повіді, чесноти, благочестя, любов до живучих з
собою, друзів , знайомих і до кожної людини на
своєму життєвому шляху, то і блаженствувати-
меш у Божій благодаті ще тут і на небесах. А
для цього треба при підтримці Божої благодаті
набути смирення, покірність, терпеливість, про-
щення кривдників, молитву за ворогів, не пам’я-
тання заподіяного зла; відкинути гординю як най-
більше зло, а у кожній зустрічній людині бачити
свою радість (про це говорить Серафим Саровсь-

кий). Також слід розуміти влив нашого духовного
і гріховного стану на дітей, на рідню та оточую-
чих. Адже подаючи їм зі свого серця добро – на-
повнюємо їх добром, подаючи їм живуче у нас
зло – наповнюємо їх злом. Тож блаженна вічність
і муки пекла наших дітей та оточуючих є в наших
руках , в наших вчинках. Молитва священника
Захарії та Єлизавети подарувала їм дитину. Мо-
литва та праведність перед Богом прищепила Іва-
нові святість, наповнила його Божою благодат-
тю. Молитва віддала Івана під повну опіку Божу.
І наслідок: Іван - перший святий у Небесному
Царстві після Богородиці.

А що відбувалося з Іродом Великим? Зріс у
поганстві. Прийняв обрізання, задля людського ока
визнав віру в єдиного істинного Бога, але своїм
серцем залишився у поганстві. Не скористався
Святим Письмом, словом Божим, не повчався із
нього, не скористався нагодою стати на правед-
ний шлях, ніколи не думав про смирення та поко-
ру перед Богом. Він бачив і усвідомлював себе
тільки тут на землі і то тільки вже, на даний мо-
мент. В такому середовищі зросли Іродові діти,
тому і не дивно, що син Антипа повторив помил-
ки батька, від якого унаслідував бездуховність та
гріховність.

Нехай благання ап. Павла:”Наслідуйте настав-
ників ваших”, - живе у наших серцях. А настав-
никами нашими є святі та їхнє,угодне Богові, жит-
тя. Нехай Всеблагий Господь Бог наповнить кож-
ного,хто прочитав ці рядки, Своєю благодаттю
та мудрістю на спасіння для життя вічного.

  Підготував свящ. Іван ВЛАДИКА

ЩО ТАКЕ ГРІХ?
Іноді на сповідь приходить зовсім

маленька дитина, і коли священик
заговорює з нею про гріхи, вона ди-
виться на священика і не розуміє,
про що йде мова. Тоді священик за-
питує її: «А тобі було колись сором-
но?». «Так», – відповідає дитина і
починає розповідати, коли їй було
соромно: коли маму не слухалася,
коли брала щось без дозволу. І тоді
священик каже їй: «Ось це і є гріх,
раз твоя совість підказує тобі, що ти
зробила щось нехороше». Сором –
найперший індикатор гріховності як
для дорослих, так і для дітей.

Але не лише «погані вчинки» зать-
марюють дитяче життя. Часом «по-
гані думки» більше турбують діто-
чок, ніж погані справи. Діти жаха-
ються від того, що ці думки спада-
ють їм на думку. Вони кажуть близь-
ким: «Мене хтось примушує про-
мовляти погані слова, а я не хочу
цього робити». Це дуже важливий
момент. Батьки обов’язково повинні
його використовувати для початку
розмови з дітьми. «Знаєш, про це
потрібно розповісти на сповіді. Це
лукавий хоче повернути твою волю
у свій бік. Якщо ти не боротимешся
з ним (не молитимешся, не перехре-
стишся), він може тебе здолати», –
повинні сказати дитині дорослі.
Адже якщо дитина говорить з бать-
ками про погані думки, значить, у неї
є до них довіра, значить, вона не за-
микається в собі. Такій дитині відра-
зу потрібно допомогти зрозуміти,
що гріх і вона – це різні речі, що злі
помисли – це не її думки і не можна
приймати їх як свої. «Це не моє, я
цих помислів не боюся, я можу пе-
ремогти їх», – так потрібно навчити
думати дитину.

Багато дітей говорять з доросли-
ми про погані думки. Їх бентежать
сни, думки під час молитви. І якщо
вони намагаються розповісти про це
батькам, то це і є найслушніший час

для того, щоб вкласти їм у руки
зброю для духовної боротьби: хрес-
не знамення, молитву, сповідь. І коли
дитина починає молитися, вона ба-
чить, як по молитві відходять злі
помисли. Якщо помисли не відхо-
дять, можна спожити зусилля, моли-
тися довше і все одно перемогти.
Сама можливість перемогти гріх
дуже важлива для дитини. Усвідо-
мити свою перемогу – означає усві-
домити владу над гріхом, відчути
допомогу Божу. Коли це відбуваєть-
ся, людина духовно зростає.

ЧИ БЕЗГРІШНІ
ДІТИ?

Згадаємо міркування блаженного
Августина. Якщо немовля без-
грішне, чому воно кусає груди своєї
матері, які годують його молоком?
З моменту, коли малюк ще не на-
вчився розбирати, що добре, а що
зле, у нього є певні навички до зла.
Бо людина не народжується без-
грішною. Над нами тяжіє затьмарен-
ня нашої гріховної природи. Перво-
родний гріх відпускається нам у Хре-
щенні, але наслідки гріха залишають-
ся, і ми повинні їх виправляти влас-
ною волею. Людина спочатку за при-
родою своєю добра і блага, тому що
Господь створив її доброю і прагну-
чою до блага, вона є образ і подоба
Божі. Але апостол Павло каже:
«Добра, якого хочу, не роблю, а
зло, якого не хочу, роблю» (Рим.
7:19). Дитина народжується грішною
людиною, але вона не в змозі само-
стійно вести духовну боротьбу, тому
вона провадить її разом з батьками.

ПРО БАТЬКІВСЬКЕ
«ДУХІВНИЦТВО»

Перші навички духовної бороть-
би в людину вкладають батьки.
Батьки пояснюють дітям, «що таке
добре і що таке погано», як можна

чинити і як не можна, як потрібно
правильно молитися і як постити.
Своїм духовним досвідом вони ве-
дуть дітей. Іншими словами,
здійснюють те духовне керівницт-
во, яке доросла людина шукає в
духівника. Батько з матір’ю пояс-
нюють дитині, що таке гріх, учать
її сповідуватися, розповідають їй,
що таке совість і що таке Страх
Божий. Наприклад, усе, що написа-
но у авви Дорофія для дорослих,
можна переказувати і дітям, навіть
найменшим. Ця чудова книга душе-
корисних повчань потрібна будь-яко-
му педагогові, і, звичайно ж, бать-
кам. Там є розділи повчання «Про
те, що не потрібно брехати», «Про
те, щоб не судити ближнього», «Про
совість», «Про смиренномудрість».
Усе це – складові виховного проце-
су. Ці духовні поняття мають бути
викладені дитині батьками ще в
ранньому віці. А це і є духовне кер-
івництво. Якщо батько з матір’ю
самі живуть духовним життям, доб-
ре розуміють, що залишив нам авва
Дорофій, то вони зможуть переда-
ти це і дітям.

Іноді батьки не знають відповіді
на якесь складне питання, але ж
таке буває і в пасторській практиці.
Якщо священик не знає відповіді на

питання свого духовного чада, він
каже: «Давай з тобою помолимося
разом, а я запитаю когось з досвід-
ченіших людей, як тобі допомогти».
Так само чинять і батьки, коли не
можуть правильно відповісти. Тут
немає нічого негожого. Тим більше,
коли над вами і вашою дитиною
стоїть людина вищого духовного
життя, яку слухають у вашій сім’ї.
Ваше власне благоговійне ставлен-
ня до духівництва і в дитині виховує
почуття упокорювання і благогові-
ння перед святинею, перед священ-
ним саном.

БАТЬКАМ ПРО
ПОКАРАННЯ

Діти добре знають, якщо вони ко-
ять гріх, їх карають батьки. (Втім,
є батьки, які в злості і роздратуванні
карають навіть немовлят, які кри-
чать і заважають їм спати.) Усім
нам знайомий стан втоми, зриву, але
ми розуміємо, що такий стан ненор-
мальний. Карати дитину потрібно з
того моменту, коли вона розуміє, що
таке покарання, коли покарання
здатне напоумляти, зупиняти, попе-
реджати.

Продовження на 8 стор.
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У Євангелії ми читаємо про Страшний Суд, про Друге Пришестя і про те,
що найбільше покарання для людини – відлучення від Бога. На жаль, ми,
люди, хто живе нині на землі, більше боїмося покарання земного, ніж те, що
нас відлучать від Бога на Страшному Суді. Ми боїмося, коли Господь відвідує
нас скорботою, хоча таке покарання милостиве, воно дає нам можливість
отямитися і навернутися до Бога.

Щодня по телебаченню і радіо передають новини, з яких ми дізнаємося
про трагічні події, що відбуваються в різних кінцях Землі, і одного разу моя
дитина запитала: «Тато, стільки людей гине. Чому ж Господь попускає усе
це?». «Уяви собі, що ти їдеш машиною з високою швидкістю, – спробував
відповісти я, – і бачиш знак, який забороняє їхати швидше за сорок кіло-
метрів на годину. Ти знаєш, що він означає, але, не знижуючи швидкості,
продовжуєш рух. Далі бачиш інший знак, який попереджає водіїв про те, що
попереду, – слизька дорога. Не звертаючи на нього уваги, ти їдеш далі з
колишньою швидкістю. А потім бачиш знак «Обрив». Але ти їхав сто кіло-

ЩО ТАКЕ ГРІХ?
Продовження. Початок на 7 стор.

ЦЕЙ СТРАШНИЙ ПІДЛІТКОВИЙ ВІК
Що стосується підліткового віку,

то, Іоанн Златоуст сказав про цей пе-
ріод, що якими стануть діти після
підліткового віку – хорошими або по-
ганими, не знає ніхто з людей, тільки
Бог. Це найважчий вік для людини.

Як треба батькам ставитися до
дітей, що перебувають у підлітково-
му віці? «Не роздратовуйте дітей
ваших» (Еф. 6:4) і любіть їх. Майже
усі хороші і погані риси закладають-
ся в душі дітей поведінкою батьків.
Якщо самі займатимемося зарядкою
вранці, то і дитина нею займатиметь-
ся, цікавитимемося математикою, і
дитина цікавитиметься математи-
кою. А якщо вам дуже хочеться до-
помогти вашому чаду навчитися чо-
мусь доброму, то нехай закриються
ваші очі і вуха і залишиться тільки
одна любов до цієї людини, а якщо у
вас є любов, то ви вже можете щось
їй порадити. Відчуйте, що у вас вже
немає дратівливості, агресії, всезнайства, і тільки
тоді ви можете щось їй сказати коротко і ясно, а
решту, мої любі, довірте Богові. Він і Його Пречи-
ста Мати так люблять дітей, що усе владнають!

Що відбувається з нашим чадом у підлітковому
віці? Дитина входить у стадію стрімкого дорослі-
шання, і починається самоствердження. Само-
ствердження на кому? Найчастіше на близьких –
на матері і батьку. Батьки кажуть одне, а підліток
робить інше. Батько з матір’ю хочуть щось почу-
ти, він не говорить. Вони намагаються змусити
його зробити щось корисне, а він не робить. Не
молиться, не постить, не ходить у храм. Як нам
реагувати на його поведінку? Не дратуватися, ба-
гатотерпінням і любов’ю покривати його гріхи, на
крик і грубість відповідати ласкою і ніжністю. І так
постійно з любов’ю приборкувати цю конячку.

А тут ще до усіх інших труднощів з’являються
подружки, друзі. Але тут вже ви повинні фнамага-
тися контролювати його життя. Переконувати, а
десь навіть і забороняти непотрібні зв’язки. Не-
щодавно в одних моїх знайомих стався такий ви-
падок. Дівчина двадцяти двох років прийшла до-
дому і сказала, що хоче вступити в «пробний»
шлюб, тобто привести до себе молодого чоловіка
і жити з ним, не розписуючись. Батько спершу на-
магався напоумити її, але, не досягнувши бажано-
го результату, сказав: «Любо моя, збирай речі і йди
до нього. Живи скільки хочеш і пробуй. Йди з дому
– поживеш у цього хлопця, потім ще в когось, до
мене більше не приходь». І дівиця, злякавшись поз-
бутися батька, послухалася його. Так і ми повинні
чинити. Слід сказати дитині: «Якщо одружуєшся,
приводь дружину, а якщо ні, я не маю права надати
тобі дім для гріха». А якщо ви виявилися постав-
леними перед фактом, що вже стався, нехай напо-
умить вас Господь.

Діти можуть усе зробити і без нашого благо-
словення, тому ми повинні постійно розповідати їм
речі, що оберігають їх життя. Тільки робити це

метрів на годину і влітаєш у прірву на скаженій швидкості.
Чи можна сказати, що тебе покарав Бог? Бог тебе попереджав. Ти

бачив знаки, на яких було написано, як уникнути небезпеки. І такий кінець
– це результат твоєї поведінки. Ти порушував Закон, і це привело тебе до
нещастя. Свавілля руйнує гармонію між людиною і Богом. А відсутність
гармонії – це страждання (через хвороби, через втрату близьких), але
ніяк не мстивий докір. Найстрашніше покарання – це коли ти ситий, бага-
тий і здоровий – йдеш прямо в пекло». «Як ти хочеш, – запитав я в сина
після цієї розповіді, – щоб тебе Господь покарав і врятував через пока-
рання або щоб Він тебе не карав і забув про тебе? Адже я теж тебе
караю, коли ти погано поводишся. Я чиню так для того, щоб ти виправив-
ся. Після покарання людина стає розумнішою. Чи ти хотів би, щоб я пере-
став звертати на тебе увагу? Уяви, що одного разу ти узяв у мене без
дозволу гроші і купив собі морозиво. Я не помітив, а ти подумав: «Як
добре. Можна завжди брати гроші без дозволу». Потім ти узяв щось ще,
потім ще. А потім став злодієм, і тебе посадили у в’язницю. Так, може,
було б краще, якби я тебе покарав, коли ти вперше узяв у мене гроші на
морозиво?».

«Так, так було б краще», – погодилася моя дитина.
Автор прот.Олексій УМІНСЬКИЙ

потрібно мудро. Замість того щоб забороняти ди-
витися телевізор і читати шкідливі журнали, кра-
ще відключити антену і не тримати удома літера-
туру, яку некорисно читати дитині. Але свободу
необхідно надавати навіть підліткові. Не можна
перевіряти його стіл, ліжко, кишені. Ми не повинні
своїми діями ущемляти його божественну і людсь-
ку гідність. Незважаючи на усі вікові труднощі, ми
повинні продовжувати любити своє чадо і любити,
можливо, навіть більше, ніж любили його малень-
ким і слухняним, тому що любити хорошого може
кожен, а любити поганого важко. Так, дійсно, це
дуже відповідальний момент – поганого любити
важко, і в той же час підліток має відчувати, що
уся твердість, яка є в батька і матері, виникає тільки
з любові до нього. Тому ви і тверді, що любите.

Ще одна хвороба росту сучасних дітей – музи-
ка. Проте якщо любов до поганої музики не пере-
творюється на всепоглинаючу (майки, символи),
яка вимагає допомоги психолога, то її не потрібно
боятися. Усе це мине. Вони спробують і не захо-
чуть більше, тому що хороше завжди переможе.
Якщо цього доки не сталося, то тут сильна тільки
ваша таємна молитва і терпіння. У розраду бать-
кам можу навести прислів’я: «Той, хто в дитинстві
не переказився, у старості з глузду з’їде». Ще раз
нагадаю, що в терпінні вашому усе. Не подобаєть-
ся вам, що дочка нафарбувалася, напудрилася, але
ж віднімати в неї пудру, умивати її насильно – по-
гано. Краще встаньте на коліна, плачте і моліться
про її напоумлення, причому так, щоб вона вас не
бачила. Хоча я вважаю, косметика – це не найст-
рашніше. Якби ваша дочка з самого народження
ніколи не бачила, як мати користується космети-
кою, то, напевно, і в неї не виникло б бажання фар-
буватися. А то виходить, що наші вимоги до дітей
і наші вимоги до себе надто відрізняються одна
від одної, а починати часто потрібно з себе.

Ще один камінь спотикання в стосунках батьків
і дітей – комп’ютерні клуби. Дітям подобається

ходити в комп’ютерні клуби. Пога-
но це або добре? Комп’ютери – не
гріх. Гріх, коли дитина грає в погані
ігри. Є ігри сатанинські, і, якщо ди-
тина грає в такі ігри, її треба попере-
дити: «Або ти перестаєш у них гра-
ти, або я забороняю тобі користува-
тися комп’ютером». Гадаю, що жод-
на дитина не зробить вибір на ко-
ристь сатанинських ігор.

Що таке клуб? Спілкування, дек-
ілька людей беруть участь у грі, де-
шевий вечірній і нічний час – це доб-
ре. Але тільки батьку треба туди йти
разом з дитиною. Дорослі часто ка-
жуть: «Часу немає». Але ж вночі у
всіх є час. Спати хочеться? Але ж
ви народили дитину, виховуєте її, зна-
чить, постарайтеся бути з нею скрізь.
Спробуйте увійти до її світу, подив-
іться, як вона реагує. Це цікаво. І ди-
тина відчуватиме, що ви любите її і
заради цієї любові пішли разом. Хіба

це погано? Здається, це святий обов’язок кожного
батька. Якщо ви не вважаєте дитину самостійною,
ви зобов’язані бути разом з нею в пізній час, зобо-
в’язані жити тими інтересами, якими вона живе.
Страшні не клуби, а наша байдужість до дітей.
Добре, якщо ви – з ними, і погано, якщо вони – без
вас. Будьте з ними «в пеклі» і «в раю». Дев’яносто
відсотків підлітків скаржаться на одну просту річ:
«Батьки нас не розуміють».

Мами і тата, будьте поряд зі своїми дітьми,
беріть участь в їх проблемах, щоб вони бачили вашу
турботу і вашу увагу. А глузливим одноліткам ди-
тина може сказати: «Я тата свого люблю, і тому
він – зі мною». Їй не буде важко це зробити, бо
майже усі діти люблять своїх батьків. Коли я пра-
цював у дитячому будинку для дітей з глибокою
розумовою відсталістю, батьки яких у більшості
своїй були людьми, що опустилися, які відбирали в
дітей гроші, били їх, – то побачив, що діти люблять
навіть таких батьків. І нас з вами теж люблять.
Тільки потрібно створювати мир у сім’ї, частіше
вислуховувати своїх дітей, будувати взаємини, про-
низані любов’ю. Не діти повинні будувати такі сто-
сунки, а ми.

Святі казали, що дар свободи навіть важливі-
ший за дар любові. Тому, якщо в наших стосунках
з дітьми немає свободи, усе інше тьмяніє. Свобо-
да – це вищий дар. Якщо дитина вас про щось про-
сить, потрібно вникнути в її проблему, з’ясувати,
що в ній хорошого і що поганого, разом усе обгово-
рити. Християнський дух, який ми в собі виховує-
мо за допомогою молитви і духівника, підкаже пра-
вильне рішення в складній ситуації. Недостатньо
вивчити теорію педагогіки і почати застосовувати
до власної дитини. Якою б поганою і злою не була
ваша дитина, ви зобов’язані її любити, довіряти їй і
виховувати в ній почуття свободи. Наші діти по-
винні вирости не стільки «правильними», скільки
духовними.

Автор ієрей Георгій РОМАНЕНКО


