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Вступ
Українська ГКЦ -  Церква Христова. Свою назву 

ГКЦ отримала внаслідок братського об’єднання між 
Київською митрополією і Римським престолом. Це -  
об’єднання отримало назву „Унія”, що в перекладі оз
начає союз. Союз між 60-ю митрополією Київською 
Константинопольського патріархату і Римською като
лицькою церквою. До цього союзу Українська Церква 
йшла довгі роки і накінець в 1596 році був укладений 
міжконфесійний договір, відповідно до якого 
Українська Православна Церква на чолі з Київським 
митрополитом увійшли до складу Римської Церкви 
як окрема самодостатня одиниця. Отримала назву 
УГКЦ, тобто католицька Церква Східного обряду. 
Залишила за собою право на свої традиції, свої образи. 
Визнала декілька нових догматів, таких як “Феліокве” 
і Непорочне зачаття Діви Марії, також вчення про 
чистилище, яких не визнають православні. Згідно з 
протоколами Союз був укладений з пересторогою, де 
православними Українськими архиєреями були 
викладені вимоги, на які мав погодитися Римський 
престол. Таких вимог було налічено 33, вони будуть 
приведені нижче. Залишилася назва „православні” при 
згадуванні своїх архиєреїв, пастирів і вірних. 
Залишився східний грецький обряд, залишилася не
змінними свята, свяіценничі і архиерейські облачення, 
яких немає в Римській Католицькій Церкві. Також цер
ковний календар старого стилю та інші атрибути.
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Свої обряди, свої традиції Українська ГКЦ 
зберегла протягом більш як 400-річного перебування 
під владою Римського Архієрея. Від початку 
об’єднання Київської Церкви з Римом православні, 
які не приєдналися до цього союзу, називали цей Союз 
містком між католицизмом і православ’ям. Але своїм 
існуванням Церква Українська довела, що це є окрема 
східна гілка Римської Церкви, і про ніяке поглинення 
Римською Церквою Церкви Київської не може бути і 
мови. Більше семи мільйонів вірних налічує вона у 
своєму складі, має свої митрополії, єпархії, парохії, 
майже у цілому світі. Верховний Архиєпискогі 
внаслідок побудови Патріаршого Собору має свій 
осідок в столиці Української держави -  Києві. Скільки 
терпінь і гонінь перенесла УГКЦ внаслідок неприязні, 
а також і відкритого гоніння зі сторони радянської 
держави і своїх братів православних, але мужньо 
вистояла у цій запеклій боротьбі, що доводить її Боже 
установлення. Бо Сам Христос сказав: „Збудую церкву 
Мою і ворота пекельні не здолають її”. Якщо б такі 
гоніння випали на установу не Божого установлення, 
вона не вистояла б у такій боротьбі і припинила б своє 
існування.

В цій короткій праці ми постараємося коротко по
знайомити своїх читачів і вірних з історією появи Цер
кви Христової взагалі і зокрема УГКЦ. Для цього поч
немо від самого початку -  від народження Ісуса Хрис- 
та -  Голови Церкви.
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ІЗ СВЯЩЕННОЇ ІСТОРІЇ 
НОВОГО ЗАВІТУ

РІЗДВО СВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ 
(21 вересня)

Коли наближався час народитися Спасителю світу, 
в галілейському місті Назареті жив нащадок царя Да
вида Іоаким з жінкою своєю Анною. Обидва вони були 
люди благочестиві, дожили до глибокої старості, й од
ного лише не було в них -  дітей. У похилому віці не 
переставали вони старанно просити Бога, щоб Він пос
лав їм дитя, і дали обіцянку: якщо бажання їхнє здій
сниться, віддати дитину до храму, на служіння Богові.

Бог почув молитву праведних. Народилася в них 
дочка, і назвали її Марією. Народження Марії принес
ло радість не лише її батькам, а й усім людям, бо Вона 
призначена була Богом стати Матір’ю Спасителя світу

ВВЕДЕНИМ ДО ХРАМУ 
СВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ 

(4 грудня)
Діві Марії виповнилося три роки. Іоаким та Анна, 

згідно зі своєю обіцянкою, повели її до Єрусалимсько
го храму. Маленьку Марію супроводжували до храму 
її подруги з запаленими свічками, вони співали свя
щенних пісень.
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Трьохрічна Марія сама піднялася сходами храму. 
Там її зустрів первосвященик Захарія і, за внушенням 
Святого Духа, ввів її до Святая Святих, куди й сам міг 
входити лише раз на рік. Діва Марія жила в храмі 11 
років. Тут, удалені від світу, вона часто й довго моли
лася, старанно читала Слово Боже, займалася рукоділ
лям і суворо додержувала посту.

Дух Божий та святі ангели безперестанно охоро
няли Божественну Отроковицю.

ПРЕСВЯТА ДІВА МАРІЯ У ЙОСИФА
Коли Діві Марії виповнилося 14 років, за законом, 

слід було або повернути її до батьків, або видати заміж. 
Іти заміж Марія не схотіла, бо Вона дала обіцяння на
завжди лишитися дівою, а батьки її вже померли. Тому 
було вирішено віддати Діву Марію під опіку її роди
чу -  старцеві Йосифу, котрий жив у Назареті й був тес
лярем. У домі Йосифа Марія вела таке саме скромне й 
самотнє життя, як і при храмі.

БЛАГОВІЩЕННЯ 
ПРЕСВЯТІЙ ДІВЇ МАРІЇ

(7 квітня)
Одного разу Діва Марія читала священну книгу 

пророка Ісайї. їй явився архангел Гавриїл і сказав: «Ра
дуйся, благодатная, Господь з Тобою, благословенна 
Ти між жонами! Ти народиш Сина і назвеш Його Ісу-
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сом». Діва Марія відповіла: «Як це може бути, коли я 
не маю чоловіка?»

Архангел відповів їй: «Дух Святий зійде на Тебе і 
сила Всевишнього осінить Тебе, тому й народжуване 
буде святим і назветься Сином Божим».

Лагідна Марія з покорою відповіла: «Я раба Гос
подня, хай буде так, як хоче Бог». І відійшов від Неї 
архангел. Церква відзначає цю подію, і свято це зветься 
Благовіщенням, тобто доброю, радісною звісткою.

Р ІЗД В О  ІСУСА Х РИ С ТА  

(7 с іч н я )
Отже, коли настав час народитися Спасителеві 

світу, сам Бог зійшов на землю і став людиною, щоб 
людина зійшла на Небо і стала Богом.

Тоді єврейська держава була під владою римлян. 
Римський цар звелів переписати всіх своїх підданих, і 
для цього кожен мусив записатися в своєму рідному 
місті.

Иосиф і Марія жили в місті Назареті, але родом 
були з міста Вифлеєма. Тож у це місто вони й пішли 
записуватися.

Коли святі подорожні прийшли до міста, вони не 
могли знайти вільного будинку, де можна було б їм но
чувати. Иосиф і Марія змушені були шукати притулку 
і знайшли його в печері неподалік від міста, куди у 
ненастну погоду вифлеємські пастухи заганяли свою 
худобу.
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У цій печері й відбулося народження від Діви Сгіа- 
сителя світу Марія сповила Божественне Немовля і по
клала Його в ясла, куди кладуть корм для худоби.

Тропар Різдва Христового
Твоє Різдво, Хрисге Боже наш, осяяло людей 

світлом пізнання, оскільки через нього ті, хто 
поклонявся зіркам, навчилися від зірки поклонятися 
Тобі -  Сонцю правди, і пізнавати Тебе, Схід з висоти. 
Господи, слава Тобі.

Сходом називається Спаеитель світу.

ПОКЛОНІННЯ ВИФЛЕЄМСЬКИХ 
ПАСТУХІВ

Вифлеємські пастухи першими дізналися про 
народження Спасителя. Цієї ночі їм явився ангел. Па
стухи спочатку злякалися його, та він заспокоїв їх і 
сказав: «Не бійтесь, я сповіщаю вам велику радість, 
яка буде не лише для вас, а й для всіх людей: народився 
Христос Бог; Спаеитель світу. Ось вам знак: ви знай
дете Немовля, що лежить у яслах у вашій печері». 
Тільки-но він промовив це, з’явилося на небі безліч 
ангелів. Вони почали співати Богові хвальну пісню: 
«Слава в вишніх Богу; На землі -- мир; У людях -  
благовоління».

Після цього пастухи пішли до печери, щоб покло
нитися Божественному Немовляті.



СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ 
(15 лютого)

На сороковий день Діва Марія, як того вимагає 
закон єврейський, прийшла з Немовлям Ісусом до 
Єрусалимського храму, щоб принести за Нього Богові, 
як за первістка, викуп і подячну жертву за себе.

Діва Марія була бідна і принесла в жертву двох 
голубів. У храмі їх зустрів праведний старець Симеон, 
котрому Бог обіцяв подовжити життя доти, поки він 
не побачить Спасителя. Симеон прийшов до храму і, 
за внушенням Святого Духа, пізнав у Немовляті обі
цяного Спасителя світу.

Старець узяв Ісуса Христа на руки і сказав:
«Нині, Владико, за Твоїм словом, Ти відпускаєш 

раба Твого з миром (тобто з цього життя до 
загробного), бо очі мої бачили Твоє спасіння, яке 
приготував Ти для всіх людей, -  світло для 
просвітлення язичників і славу для Твого народу 
Ізраїльського».

«Тепер я можу спокійно вмерти, бо я своїми очами 
бачив Спасителя...»

У храмі була 84-літня пророчиця Анна, і вона сла
вила Господа і говорила про Нього всім., хто чекав 
пришестя Спасителя.
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ПОКЛОНІННЯ ВОЛХВІВ
Через деякий час після цього прийшли поклони

тися Гсусу Христу волхви, або східні мудреці (які зай
малися спостереженням за зірками). Вони помітили, 
що на сході з’явилася незвичайна зірка, і вирішили, 
що її поява означає народження всіма очікуваного Спа
сителя світу; оскільки ж про Спасителя передрікали 
іудейські пророки, то волхви і пішли до Іудеї, щоб по
клонитися Йому. Коли вони прийшли в Єрусалим і 
дізналися тут, що, за пророцтвами, Спаеитель має на
родитись у Вифлеємі, то й вирушили туди. Чудесна 
зірка знову з ’явилась і йшла перед ними, наче 
показуючи шлях. У Вифлеємі вона зупинилися над тим 
будинком, де перебував народжений Ісус. Волхви 
увійшли в дім, поклонилися Божественному Немовляті 
та принесли Йому дари: золото як Царю, ливан 
(духмяний ладан) як Богові та смирну (пахощі, які 
вживалися під час поховання) як Людині, котрій 
належало вмерти. А потім вирушили до своєї країни.

ІВАН ХРЕСТИТЕЛЬ
Пророк Малахія передрік, що перед самим при

шестям Спасителя явиться великий пророк. Він буде 
готувати людей до прийняття Спасителя. Таким про
роком був Іван, син священика Захарії та жінки його 
Єлизавети.

Іван жив у пустелі й вів суворе життя як постник. 
Коли йому виповнилося ЗО років, Бог послав його до
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ріки Йордан, щоб навчати й підготовляти народ до 
пришестя Спасителя.

Він казав людям: «Покайтеся, бо Царство Боже 
близько», -  тобто скоро прийде Спаеитель.

Народ звідусіль приходив до нього, щоб послуха
ти великого пророка, і хто вірив його словам і каявся 
у своїх гріхах, того він хрестив у ріці Йордан. Через 
це його називали Хрестителем.

Х Р Е Щ Е Н Н Я  ІСУСА Х РИ С ТА  

(19 січня).
І су су Христу виповнилося ЗО років. Виконуючи 

волю Отця Небесного, Він пішов з міста Назарета до 
ріки Йордан хреститися від Івана.

Іван відмовлявся й говорив: «Я недостойний Тебе 
хрестити». Але Ісус сказав йому: «Облиш це: нам тре
ба виконати волю Отця Мого». Тоді Іван підкорився 
й охрестив Ісуса Христа.

Коли Ісус Христос виходив з води, розкрилися не
беса, і Дух Святий у вигляді голуба зійшов на Нього, а 
з неба було чутно голос Бога Отця: «Це Мій Син улюб
лений, у Котрому Моє благовоління».

На спомин цієї події встановлено свято в правосла
вній Церкві. Зветься воно Хрещенням Господнім, а 
також Богоявленням, оскільки Бог уперше явив Себе 
у трьох Особах. Бог Отець говорив, Бог Син хрестив
ся, а Бог Дух Святий зійшов на Ісуса у вигляді голуба. 
На це свято по всіх храмах буває освячення води.
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Тропар Хрещення Господнього
Коли Ти, Господи, хрестився в Йордані, тоді 

відкрилося явлення Святої Тройці: бо голос Отця 
свідчив про Тебе, називаючи Тебе улюбленим Сином, 
а Дух, у вигляді голуба, підтверджував свідчення Отця. 
Христе Боже, Котрий явився і просвітив світ, слава 
Тобі.

ПРОПОВІДЬ ІСУСА ХРИСТА
Після Свого хрещення Господь ісус Христос хо

див по містах і селах та проповідував людям, що Він 
обіцяний Спаеитель світу і що досягти спасіння мож
на лише через віру та життя у Христі: «Ніхто не може 
прийти до Отця, як тільки зі Мною».

Шлях до спасіння починається з покаяння, тобто 
з усвідомлення своєї колишньої гріховності та рішу
чості покинути колишнє життя. Все життя христия
нина -  це подвиг: постійна боротьба з пристрастями, 
з гріховними звичками та прихильностями.

Спасіння можливе лише в Церкві, яку не здола
ють ворота пекла. Тут у таїнствах, у богослужінні, у 
молитвах дарується благодать, яка освячує людину, 
дає сили для духовної боротьби, зцілює гріхи.

А мета життя, усього цього подвигу єднання з 
Самим Богом. Адже в Ньому Одному вічне життя, а 
поза Ним -  вічна смерть.
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ЗАПОВІДІ БЛАЖЕНСТВА
Блаженні убогі духом (смиренні), бо їхнім є цар

ство небесне.
Блаженні ті, що плачуть (за гріхи свої), бо вони 

втішаться.
Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю.
Блаженні ті, хто зголоднів за правдою і прагне її 

(бажає виправдатися перед Богом), бо вони наситяться.
Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.
Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
Блаженні миротворці, бо вони будуть названі си

нами Божими.
Блаженні гнані за правду, бо їхнім: є царство не

бесне.
Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і гонити, і 

всіляко неправедно лихословити за Мене.
Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на 

небесах.

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ 
(19 серпня)

Незадовго до Своїх страждань Ісус Христос узяв з 
Собою учеників -  Петра, Якова та Івана -  і пішов з 
ними на гору Фавор. Там, коли Він молився, лице Його 
раптом засяяло, мов сонце, а одяг зробився білим, як 
сніг. До нього явилися два пророки — Мойсей та Ілля -  
і розмовляли з Ним про Його майбутні страждання.
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Побачивши Господа у надзвичайному сяйві, тобто 
славу Божества Спасителя, апостол Петро сказав: 
«Господи, як добре тут бути! Коли Ти дозволиш, то 
ми зробимо три намети: для Тебе, Мойсея та Іллі». 
Щойно Петро промовив це, як їх покрило хмарою і 
пролунав Голос Бога Отця: «Це Син Мій улюблений, 
слухайте Його».

Ученики, пройняті жахом, впали на землю і лежали 
доти, поки Господь не підняв їх. Ученики піднялися й 
побачили Ісуса Христа у звичайному вигляді.

На це свято у храмі освячують плоди.

ВХІД ГОСПОДА В ЄРУСАЛИМ
За шість днів до єврейської Пасхи Ісус Христос 

здійснив урочистий вхід до Єрусалиму. Проходячи че
рез гору Єлеонську по дорозі з Віфанії, Він послав двох 
учеників Своїх привести Йому з одного селища осли
цю з ослям. Коли ученики привели й покрили їх одя
гом, то Ісус Христос сів на осля і вирушив до 
Єрусалиму. Численні юрби народу, що супро
воджували Господа, а також зустрічали Його на дорозі, 
у захваті радості та вдячності кричали: «Осанна Сину 
Давидовому! Благословен грядий во ім’я Господнє!» 
Багато хто стелив свій одяг на дорозі, а дехто зривав 
пальмові гілки та кидав їх на дорогу. Навіть діти, за 
прикладом своїх батьків, вітали Господа словами: 
«Осанна Сину Давидовому».

Так Господь, оточений тріумфуючим народом,
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прибув до Єрусалиму і направився просто до храму 
Там Він вигнав тих, хто продавав і купував жертовних 
тварин, сказавши їм: «Навіщо ви дім молитви зробили 
місцем торгівлі?»

Урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму 
Церква святкує за тиждень до Пасхи. Під час все
ношної, після читання Євангелія, освячується ваїя 
(верба) і роздається народу через це свято зветься 
Неділею Ваш, або Вербною Неділею.

ТАЙНА ВЕЧЕРЯ
У четвер, за день до Своїх страждань, Ісус Хрис

тос зібрався зі Своїми учениками в одному домі й 
там установив Таїнство Причастя.

Він узяв хліб, благословив його, розломив на част
ки, та, подаючи ученикам, сказав: «Прийміть, спожи
вайте* це є Тіло Моє, що за вас ламається на відпу
щеним гріхів». Потім узяв чашу з виноградним ви
ном і, подаючи ученикам, сказав: «Пийте з неї всі, це 
є Моя Кров, що за вас проливається на відпущення 
гріхів».

Ці слова означають, що під виглядом хліба й вина 
Спаеитель подав Своїм ученикам те саме Тіло й ту саму 
Кров, які другого дня після цього Він віддав на страж
дання і смерть за наші гріхи. Як ці хліб Ьвино стали 
Тілом і Кров’ю Господа, -  це тайна, неосяжна навіть 
для ангелів, тому й зветься воно «таїнством».

Причастивши апостолів, Господь сказав: «Це
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робіть на спомин про Мене», -  тобто звелів їм надалі 
здійснювати де таїнство. Воно здійснюється у нас і 
тепер, і буде здійснюватися до кінця віку за богослу
жінням, що зветься літургією або обіднею.

СУД, С ТРА Ж Д А Н Н Я  І 
СМ ЕРТЬ ІСУСА Х РИ С Т А

Після Тайної Вечері Господь Ісус Христос відда
лився на ніч у Гефсіманський сад, щоб там помолити
ся. Цієї ночі вороги Ісуса Христа взяли Його, зв’язали 
й привели па суд до первосвящеників. Хоча за Госпо
дом не було жодної провини, євреї звинувачували 
Його в тому, що Він називає Себе Сином Божим і, за 
їхнім наполяганням, ІТилат, правитель Юдеї, засудив 
Його на смерть.

У п’ятницю опівдні воїни привели Ісуса Христа на 
гору Голгофу і там розіп’яли Його на хресті посеред 
двох розбійників. Усі муки Ісус Христос переніс терп
ляче: Він не лише не ремствував на ворогів Своїх, а 
навпаки, молився за них. Нарешті, після трьох годин 
страждання, Він помер на хресті. Цієї миті сонце по
меркло, земля здригнулася, і багато померлих 
воскресли.

Народ, побачивши ці знамення, говорив: «Істин
но, Чоловік цей -  Син Божий».

Саме тут, на хресті, відбулася таїна спасіння люд
ського роду

іб



ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ
Увечері в п’ятницю два таємних ученики, Йосиф 

та Никодим, поховали тіло Господа Ісуса Христа в саду 
Йосифа, у новій печері, а юдейські начальники поста
вили воїнів стерегти цю печеру. Через два дні на третій 
Господь Ісус Христос воскрес.

Потім ангел зійшов з неба і відвалив камінь від вхо
ду до гробу. Лице ангела сяяло, як сонце, і одяг його 
був білим, мов сніг. Побачивши ангела та порожній 
гріб, воїни, які були при ньому, з переляку попадали 
на землю, а деякі побігли до своїх начальників і оголо
сили їм про те, що бачили. Ті підкупили воїнів і звелі
ли казати, що Христос не воскрес, а вночі, коли вони 
спали, прийшли ученики й викрали Ного тіло. Воїни 
так і зробили.

Тим часом, коли воїни з жаху втекли, прийшли до 
гробу Господнього мироносиці, щоб помазати тіло 
Христа пахощами, або миром. Ангел, котрий явився 
біля гробу, показав їм порожній гріб, розповів про 
воскресіння Христове і послав їх сповістити про це 
апостолів, іцо вони й зробили.

Потім Господь Сам явився мироносицям і кілька 
разів являвся апостолам, показуючи їм Свої рани, їв 
перед ними, розмовляв із ними і тим переконав їх у 
Своєму воскресінні. Являючись ученикам Своїм, Гос
подь укріпляв їх та відкривав їм таємниці Царства Не
бесного.
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Тропар Пасхи
Христос воскрес із мертвих, смертю смерть по

долав і тим, що в гробах, життя дарував.

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
На сороковий день після Свого воскресіння Ісус 

Христос в останній раз явився своїм ученикам у Єру
салимі й пішов з ними на Гору Єлеонську. Дорогою, 
прощаючись із ними, Він обіцяв послати Святого Духа 
і звелів їм іти в світ та проповідувати про Нього всім 
людям. Коли вони дійшли до Гори Єлеонської, Ісус 
Христос почав благословляти учеників Своїх і в той 
же час став підніматися все вище й вище, поки, нарешті, 
хмара не вкрила їхнього Божественного Вчителя. Уче
ники довго стояли й дивилися на небо; їм явилися 
два ангели і сказали, що Ісус Христос вознісся від 
них на небо. Ученики поклонилися Господеві та пішли 
до Єрусалиму і стали чекати обіцяного їм Духа 
Святого.

ЗІШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА НА 
АПОСТОЛІВ

На десятий день після Вознесіння Господа, всі уче
ники, і з ними Божа Матір, молились у Сіонській 
світлиці, чекаючи зішестя Святого Духа. О третій го
дині ранку, по-нашому -  о дев’ятій, раптом почувся 
шум, ніби від сильного вітру, і апостоли побачили над



своїми головами вогонь, подібний до язиків. Це зійшов 
Святий Дух, Котрого обіцяв послати Господь Ісус Хри- 
стос, і апостоли зрозуміли усе вчення Христа, для них 
зробився ясним резон Боговтілення та хресної жертви 
Спасителя. Крім того, вони дістали надзвичайну силу 
творити чудеса та здатність говорити різними мовами.

Цей шум привабив до Сіонської світлиці багато на
роду Апостол Петро вийшов до них і оголосив, що роз
п’ятий Ісус воскрес і вознісся на небо, а їм, апостолам, 
послав Святого Духа. Проповідь апостола вплинула на 
народ так, що цього дня увірувало й охрестилося близь
ко трьох тисяч чоловік. Так було закладено підвалини 
Церкви Христової. Після цього апостоли пішли з про
повіддю про Ісуса Христа по різних країнах світу і 
скрізь засновували церкви з тих, хто увірував у Ісуса 
Христа, і скрізь подавали Духа Святого.

Поняття Церкви. Церквою зветься встановлене 
Богом товариство християн, об’єднаних між собою од
нією вірою, священною ієрархією і таїнствами.

ГОНІННЯ Ю ДЕЇВ Н А ХРИ С ТИ Я Н . 
СВЯТИ Й  П ЕРВО М У Ч ЕН И К  СТЕФ АН

Слава і перемоги християнства і швидке поширен
ня його викликали страх і ненависть в юдейських на
чальників. Вони почали переслідувати християн, підбу
рювати проти них простий юдейський народ і звину
вачувати їх перед римською владою. Юдеї хапали 
християн, садили їх в темниці й убивали. Першим по
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страждав від юдеїв в Єрусалимі святий архидиякон 
Стефан, названий первомучеником за проповідь про 
Спасителя. Юдеї вивели його за місто і стали камену- 
вати. Він ще молився кажучи: „Господи Ісусе! Прийми 
дух мій”. І потім зі словами „Господи! Не став їм це за 
гріх”, -  помер.

Вбивства святого Степана та багатьох інших віру
ючих не могли послабити віру Христову, навпаки вони 
цим ще дужче сприяли її поширенню. Християни, які 
перебували в Єрусалимі, від цих гонінь розсіялись по 
Юдеї, Самарії та інших країнах і скрізь, куди вони 
приходили, проповідували про Господа Спасителя та 
Його науку. Ніяка сила у світі не могла зупинити пере
можного шестя християн, тому що віра Христова є 
істинна віра, наука Христова є Божественна наука, 
життя по вірі й науці Христовій є святе життя -  Цар
ство Боже. Віруючих зміцнював Отець Небесний, з 
ними був Спаеитель, їх утішав Дух Святий, Утішитель.

Н А В Е Р Н Е Н Н Я  САВЛА (П А В Л А )

Коли закидували камінням святого первомучени- 
ка Стефана один юнак на ім’я Савл, що пильнував одяг 
тих, що повивали Стефана, схвалював убивство. Він 
був противником християн, брав участь у пересліду
ванні їх, не тільки в себе та батьківщині, але ще й вип
росив дозволу йти в сірійське місто Дамаск, розшу
кувати їх, приводити в Єрусалим на суд і муки.

Коли Савл ішов у Дамаск і підходив до міста, зне-



нацька осяяло його світло з неба. Вн упав на землю і 
почув голос: „Савле, Савле, навіщо ти переслідуєш 
мене?” Савл запитав: „Хто Ти, Господи?”. Господь ска
зав: „Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі лізти 
на рожен?” Савл тримтячим голосом сказав: „Господи, 
що хочеш щоб я учинив?” І сказав йому Господь: 
„Встань, піди у місто, куди йшов. Там тобі скажуть, 
що маєш робити”. Коли Савл підвівся із землі, очі у 
нього були розплющені, але він нічого не бачив. Тоді 
супутники взяли його за руку і привели в Дамаск. Там 
він три дні провів у молитві і нічого не їв і не пив.

В той час в Дамаску знаходився один з числа 70- 
ти апостолів на ім’я Ананій. Голос Господа звелів йому 
йти в дім, де був Савл, покласти на нього руки і 
повернути йому зір. Апостол Ананій прийшов до Савла 
і коли поклав на нього руки, то немов полуда спала з 
очей Савла. Він прозрів і звівшись в ту ж мить прийняв 
від Ананії святе хрещення (хрещення Савла припадає 
на 37 рік після Р.Х.). Савл прийняв у хрещенні ім’я 
Павло і став самовідданим проповідником віри 
Христової.

Апостол Павло -  апостол для поган (язичників), 
написав 14 послань, які зберігаються в Святому Письмі 
Нового Завіту Апостол Павло закінчив своє життя му
ченицькою смертю. Як римському громадянину, йому 
відтяли голову. За його великі апостольські труди він 
на рівні з апостолом Петром іменується церквою пер- 
воверховним апостолом. Пам’ять їх відмічається цер
квою разом 12 липня.
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УСШННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ
(28 серпня)

і

Божа Матір прожила на землі близько шістдесяти 
чотирьох літ. Після розп’яття Господа вона жила в Єру
салимі, в домі апостола Івана, улюбленого ученика 
Господнього, котрий піклувався про Неї, як про свою 
матір.

Одного разу в Гефсиманському саду Божій Ма
тері явився ангел і сповістив, що через три дні наста
не день п кончини. Божа Матір почала готуватися до 
смерті, але дуже сумувала, що не може проститися з 
апостолами: вони в цей час проповідували в різних 
країнах учення Ісуса Христа. За веління Божим, усі 
апостоли, крім Фоми, були зібрані в чудесний спосіб 
до Єрусалиму. Божа Матір простилася з ними і вмерла 
так тихо, наче заснула, тому її кончина зветься 
успішнім. У момент її смерті явився Сам Господь Ісус 
Христос і взяв її пречисту душу (на іконах її 
зображують у вигляді немовляти), а тіло її апостоли 
поховали в печері, де був покладений старець Йосиф.

На третій день після цього прийшов апостол Фома 
і захотів поклонитися її тілу. Однак тіла її не знайшли 
у гробі: воно було взято на небо. У цьому апостоли пе
реконалися, коли явилася їм Божа Матір у повітрі, ото
чена ангелами, і сказала: «Радуйтеся! Я завжди буду 
молити за вас Сипа Свого, вашого Бога».
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П РИ П И Н Е Н Н Я  ГОНІНЬ

Гоніння на Церкву Христову продовжувались 
протягом 300 років. Сотні і тисячі вірних захищаючи 
свою віру в розп’ятого Господа зазнали мученицької 
смерті. Гоніння на християн припинилися на початку 
четвертого століття, коли в 313 році Константан Ве
ликий — Римський імператор видав указ, яким забо
ронялося переслідувати християн і дозволялося  
відкрито їм сповідувати свою віру.

В О ЗД В И Ж Е Н Н Я  Ж И ВО ТВО РЯЩ О ГО  
Х РЕС ТА  ГОСПОДНЬОГО

(27 вересня)
Костянтин Великий першим з імператорів-язич- 

ників прийняв християнську віру.
Він мав благочестиву матір -  царицю Олену. Вона 

забажала вирушити до Палестини і відшукати Хрест, 
на якому був розп’ятий Ісус Христос. Господь благо
словив намір цариці Олени, і вона, за вказівкою од
ного старого єврея, знайшла на горі Голгофі у землі 
три хрести. Щоб переконатися, який з них був на
справді хрест Христовий, цариця та духовенство по
чали поперемінно покладати їх на померлого, якого 
на цей час несли повз них. Коли поклали хрест Хри
стовий, померлий воскрес. Скоро всі навколишні 
християни почали сходитися, щоб побачити чудо і 
поклонитися Хресту Господньому. Тоді патріарх
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Макарій, щоб усім було видно, почав підіймати Свя
тий Хрест, або воздвигати. Через це й саме свято 
називається «Воздвиженням».

МОЛИТВА ХРЕСТУ
Хресту Твоєму покланямся, Владико, і святе вос

кресіння Твоє славимо.

ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Наша батьківщина Русь стала християнською краї

ною майже через 1000 років після пришестя на світ 
Спасителя. До цього часу па Руській землі поклоняли
ся ідолам, були поганами. Головними ідолами були 
сонце (Дажбог) і грім з блискавкою (Перун). Крім них 
було безліч інших, нижчих ідолів, покровителів гос
подарства, дому, води, лісу і т.п. В житті наших предків- 
язичників було багато забобонів, неправдивих понять, 
жорстоких звичаїв, траплялися навіть людські жерт
воприношення. За переданням Св. ап, Андрій Перво- 
званний був з проповіддю Євангелія у скіфії, тобто 
Україні, з якої згодом утворилася Русь. Піднявшись 
на Київські гори він поставав там дерев’яний хрест і 
провістив, що в цій країні сіятиме істинна віра 
Христова.

Св. ап. Андрій прийшов на землю руську з півдня 
на північ: від Київських гір до Новгорода і навіть був 
на острові Валаамі. Про це свідчать найновіші дослід
ження.
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Першими з руських князів за переданням хрести
лись Київські князі Аскольд і Дир (867). Майже через 
100 р. після них мудра руська княгиня Ольга, бачачи 
чисте життя київських християн переконалася в істин
ності їх віри і прийняла святе хрещення (957). Вона з 
великим почтом їздила у Візантію і від самого Констан
тинопольського патріарха одержала святе хрещення і 
була названа Оленою. Вернувшись додому вона вмов
ляла свого сина Святослава прийняти християнство, 
але він за вдачею суворий воїн, відмовився.

Бог судив просвітити християнством землю Русь
ку князеві Володимиру, внукові Ольги. Спочатку Во
лодимир був ревним язичником і вів нечестиве життя. 
При ньому було принесено в жертву ідолам 2-х хрис
тиян, Федора та Івана (батька і сина), які таким чином 
стали першими мучениками на русі.

Та невдовзі Володимир відчув всю безглуздість 
язичництва і став думати про іншу кращу віру. Коли 
стало відомо, що руський князь шукає іншої віри, то 
до нього стали приходити різні проповідники: маго- 
метяни, євреї, німці і греки, і кожен пропонував свою 
віру. Найсильніше враження на Володимира справив 
грецький проповідник, який на закінчення своєї бесі
ди показав картину Страшного суду. Володимир ска
зав: „Добре, цим праведникам що по правому боці”.

„Хрестись і ти будеш там”, -  відповів проповід
ник. Після довгих роздумів князь прийняв хрещення
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від грецьких священиків і одружився на грецькій 
царівні Анні. Це було у 988 р.

Спочатку Володимир запропонував хреститися 
своїм 12-ти синам і вони охрестилися. Слідом за ними 
хрестилися багато бояр. На сам кінець Володимир 
звелів усім жителям Києва прийти у визначений день 
до Дніпра і там, у присутності князя, було здійснено 
духовенством таїнство святого хрещення. Із Києва хри
стиянська віра з поміччю Божою швидко поширилась 
й утвердилась на всій руській землі. Народ руський 
усією душею сприйняв віру християнську, яка несла з 
собою духовне просвітництво: писемність, монастирі 
і заснування шкіл, розвиток усякого роду мистецтв.

РОЗРИВ З ЦАРГОРОДОМ 
ТА УНІЯ З РИМОМ

Як вже говорилось вище, Київська Русь хрести
лася в Грецькому обряді. Коли стався в церкві розкол 
в 1054 р., то київська церква залишалася довше в 
східній церкві і входила до складу Константинопольсь
кого патріархату як 60-та митрополія. Так 
продовжувалось до 1596 р., коли остаточно українська 
православна церква не вийшла з складу 
константинопольського патріархату і з ’єдналася з 
римським престолом.

Треба сказати, що це з’єднання було виваженим 
і обдуманим. Цьому передували довгі роки перего
ворів.
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В 1594 р. був розроблений меморандум, який слу
жив робочою директивою для представників 
Київського синоду, які їздили на обговорення питання 
унії зі Сигізмундом III. Підписаний Іпатієм Понтієм 
єпископом Володимирським та Берестейським, також 
єпископами Терлецьким, Копистенським, Балабаном 
і Збруйським.

Варто детально навести слова ієрархів. Перш за 
все: побачили ми, єпископи у старших наших їх мило- 
стях патріархах, недоладності і недбалість у ставленні 
до церков Божих і до священного закону та понево
лення їх самих, і як з 4-х патріархів стало 8, і яке вони 
у столицях своїх життя ведуть, і як один під одним 
підкопуються, і яку столиці соборні Церкви Божії 
занедбали, коли ж приїжджають до нас, не проводять 
жодних диспутів з іновірцями, ні не дають пояснень 
до писання Божого, навіть і, якщо хтось просить, не 
хочуть їх давати, дбаючи тільки про свою користь 
більше ніж про спасіння і, нахапавши скарбів, скільки 
можливо, один одного там, у землі поганській, купу
ють і тільки цим заповнюють своє життя.

Далі в тексті руські єпископи зазначали умови, на 
яких можна було б укласти унію. Вони просили коро
ля гарантувати непорушність руських церков і єпархій, 
літургії, обряду, звичаїв, збереження церковного ка
лендаря, так щоб вони на віки вічні ні в чому і ніким 
не були порушені.

В 1596 році згідно цього меморандуму був підпи
саний Божественний Союз, згідно з яким Українські
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ієрархи визнали главенстзо Папи. Відійшовши від Цар- 
городу та Сходу Українська Церква обірвала 
безпосередні живі зв’язки з традицією, яка лежить в 
її основі. Натомість розпочалося зближення з лати
нським Заходом.

Віддалена від Сходу Церква стала слабшою про
ти Заходу і тому пасивно піддалася впливові релігій
ної культури, котра не завжди збігалася з її власними 
традиціями. Але не слід перебільшувати обсяг латині
зації Української Церкви -  глибокою вона ніколи не 
була.

Ставлення польської держави до унії було дво- 
значним. Уже сам факт належності Української Церкви 
до католицької вимагав її підтримки. Але Польща ніко
ли не позбувалася переконання, що Унія у найкращо
му разі — лише компроміс на дорозі навернення право
славних русинів у латинських поляків.

Польській Церкві ще важче було зректися мрій 
про те, що унія є лише переходом до латинського 
обряду. Важко розлучатися з ілюзіями, а після того, 
як вони зникають, залишається прикре розчарування. 
У кращому разі, байдужість, а найчастіше, неприхова
на ворожість — таким було ставлення до Уніатської 
Церкви.

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 
ГРЕКО-КАТОЛИКІВ XIX СТ.

Греко-католицька церква, хоч і була вирішальним
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чинником національного самовизначення в Україні, 
проте зробила значний внесок як у загострення, так і 
в розв’язанні кризи національної ідентичності.

Дехто з Галицьких русинів вважав свій народ 
відгалуженням поляків, інші -  росіян, ще інші усвідом
лювали себе членами унікальної, але невеликої нації 
русинів, територія якої охоплює тільки Галичину. 
Проте були й такі, що усвідомлювали свого спорідне
ність не менше з іншими русинами Австрії, а й з 
українцями, які проживали по другий бік російського 
кордону.

Релігія, а радше обряд був одним з чинників, який 
відрізняв українців від поляків. Обряд залишався по
стійною і недвозначною прикметою національної са
мобутності. Прийнятий при Хрещенні обряд не мож
на було змінити протягом життя, особливо коли Габс- 
бурги змусили церковні власті контролювати перехід з 
одного обряду на інший, щоб забезпечити кожного.

Обряд, крім того, був явищем спадковим -  греко- 
католики не могли хрестити своїх дітей у латинському 
обряді,, Отже, навіть при мовній та культурній асимі
ляції з поляками Церква зберегла ознаки української 
етнічності.

ЦЕРКВА І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ
Протягом XIX ст. Греко-Католицька Церква 

відігравала винятково важливу роль в українському 
русі в Галичині. Завдяки Йосифінським реформам
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освіти та під впливом слов’янських будителів у Відні, 
греко-католицьке духовенство стало піонером 
українського відродження. Автором перших 
українських граматик, які вимостили дорогу „Руській 
Трійці”, були священиками. Із 43 книг, виданих 
українською мовою в Галичині за 1837-1850 рр., 40 
написали священики.

Під час революції 1848 року єпископ Яхимович 
очолив Головну Руську Раду і представляв українське 
населення в Конституційній комісії австрійського пар
ламенту

З кінця 1 860-х років аж до 1880-х рр. і далі свяще
ники активно працювали на селі, формуючи інфраст
руктуру масового народовського руху. Вони організу
вали товариство тверезості, читальні, кооперативи та 
інші добровільні об’єднання, брали участь у політичній 
діяльності, як виборчі агітатори, і їх обирали представ
никами всіх рівнів влади. Без їхньої активної допомо
ги український рух не отримав би такої м;асової 
підтримки, яку він мав на межі XX ст.

МИТРОПОЛИТ АНДРІЙ ШЕПТИЦЬКИЙ
Роман-Олександр-Марія граф Шептицький (як мо

нах василіянин) прийняв ім’я Андрій -- архиєнискогі, 
митрополит Львівський і Галицький греко-католиць- 
кого обряду доктор права, філософії та теології.

Народився він 29 липня 1865 р. в Прилбичі у 
Східній Галичині, помер 1 листопада 1944 у Львові.
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Митрополит Шептицький з юних літ виявив на
хил до священицького покликання. Навіть служачи в 
австрійській армії, він майже ніколи не пропускав 
Богослужінь, хоча вже тоді перехворів скарлатиною з 
ускладненням (запалення суглобів). Наслідком цього 
став хронічний ревматизм, який згодом прикував мит
рополита до крісла. Через поганий стан здоров’я йому 
прийшлося покинути військову службу, але досить 
сумнівно, що саме хвороба визначила його вибір свя
щеницького шляху.

Ідея релігійного об’єднання народу, його предків, 
захопила Андрія ще в юнацтві. Обраний митрополи
том шлях пролягав через відновлення та ширення уній, 
що не входило в інтереси православ’я і Росії.

Шептицький прийняв послух в отців-василіян (1 
липня 1888 р.). А перші монашіі обіти склав 13 серпня 
1889 р. А у 1899 році його висвячено на єпископа Ста- 
ниславського. Тоді ж він зробив певні організаційні 
зміни, спрямовані на оновлення Греко-Католицької 
Церкви. Після смерті митрополита Юліана, Ватикан 
(Лев XIII) призначив А. Шептицького митрополитом 
Галицьким і Львівським.

Політичну діяльність митрополит розпочав рано, 
хоча послом до Галицького сейму став лише в 1901 р. 
Від 1903 р. по 1914 р. був членом Палати Панів у Відні. 
У грудні 1939 р. митрополит висвятив на єпископа і 
призначив своїм наступником о. Йосифа Сліпого.
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УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА 
ЦЕРКВА В КАТАКОМБАХ

(1946-1989)
Сталінські репресії проти Греко-Католицької Цер

кви, які поширилися також на заселені українцями те
риторії Польщі і ЧехоСловаччини, не могли знищити 
або розірвати симбіотичний зв’язок між греко-католи- 
цизмом і національною свідомістю українців Галичини 
на Закарпатті. Атеїстичний режим відверто застосову
вав силу для нав’язування греко-католикам Російсь
кої Православної Церкви. Тим самим він позбавив її 
легітимності в очах віруючих та зробив її ще більше 
залежною від державного захисту перед нелегальною 
УГКЦ.

Страшні гоніння пережила УГКЦ за роки правлін
ня Сталіна. Церква була позбавлена своєї ієрархії, свя- 
щенства, які несли свій хрест у Московських таборах. 
Смерть Сталіна у березні .1953 р., боротьба за владу в 
Кремлі, Хрущовська компанія десталінізації істотно 
вплинули на становище УГКЦ. Після смерті диктатора 
за наказом Берії на початку 1953 р. до Москви з Мор
довії привезли митрополита Йосифа Сліпого. Берія 
намагався здобути собі підтримку в боротьбі за владу 
в Україні і тому ініціював боротьбу проти русифікації 
у Західній Україні. Його емісари розпочали таємні пере
говори з Сліпим про нормалізацію радянських відно
син з Ватиканом та легалізацію Греко-Католицької Цер
кви. Переговори зі Сліпим були раптово перервані че-
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рез арешт Берії. Після того, як Сліпий відкинув гю- 
новні пропозиції КДБ зректися своїх позицій взамін 
на волю і високий сан в РПЦ, його ще раз засудили 
без свідків на адміністративне заслання до будинку 
інвалідів у Красноярському краю, де він залишався на 
статусі напіввільного аж до нового арешту 1958 р.

Тим часом, внаслідок Хрущовських радикальних 
змін 1955-56 рр. декілька сотень греко-католицьких свя
щеників та монахів, які вижили, повернулися із зас
лання у Західну Україну. Серед них були два єпископи: 
Микола Чернецький та Іван Летишевський, які таємно 
виконували свої обов’язки. Засланий митрополит 
Сліпий з 1957 р. зазнав посиленого адміністративного 
переслідування. Сліпого забрали до Києва та засудили 
в 1959 році на сім років примусових робіт.

Звільнення митрополита за наказом Хрущова в 
1963 р. стало прямим наслідком відновлення дружніх 
відносин між Ватиканом та Москвою.

Переслідування Церкви продовжувалося до кінця 
80-х років. На початку серпня 1987 р. невелика група 
українського католицького духовенства, монахів і ми
рян, в тому числі і єгіископ Павло Василик, оголосила, 
що вони залишають підпілля і закликала Папу підтри
мати всіма засобами УГКЦ в СРСР.

Згодом до цієї вимоги приєдналися інші українські 
владики: архиєгшскоп Володимир Стеряюк і його по
мічник Филимон Курчаба у Львові, єпископ Софрон 
Дмитерко в Івано-Франківську та Іван Маррітич у За
карпатті.
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ТАЇНСТВА НАШОЇ ЦЕРКВИ
Щ О Т А К Е  Т А ЇН С Т В А

і

У день Святої П’ятидесятниці Дух Святий зійшов 
на апостолів, і це стало днем заснування Святої Церк
ви -  товариства людей, віруючих у Христа і таких, що 
живуть у Хриеті. Життя християнина в Церкві Спаси- 
тель уподібнив життю гілки на дереві. Як гілка живе 
лише тоді, коли прикріплена до стовбура, так і христия
нин духовно живий, коли перебуває нерозлучним із 
Христом. Ось чому Церква є істинне Тіло Христове у 
повному розумінні того слова. Свята Церква-це нібито 
Боже сім’я на землі. Вона зберігає в собі й передає тим, 
хто вступає до неї, ті дари Святого Духа, які одержали 
апостоли. Без допомоги Духа Святого ми самі собою 
нічого не можемо зробити доброго, і тому Церква, в усі 
основні моменти нашого життя, особливо просить Бога 
дати нам благодать Святого Духа. Такі церковні молит
ви та священні дії, коли під видимими діями священика 
над людиною, за молитвою Церкви, невидимо, таємно 
діє сила Духа Святого, називаються таїнствами.

У церковному житті можна виділити такі таїнства:
1. Хрещення, 2. Миропомазання. 3. Причастя, або 
Євхаристія. 4. Покаяння (Сповідь). 5. Священство. 
6. Шлюб. 7. Єлеосвячення (соборування).

Крім того, є ще декілька обрядів, які звуться тай~ 
подіями, наприклад, освячення води, постриження у 
ченці та інші, у яких також прикликається благодать 
Духа Святого.
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ПРО ХРЕЩЕННЯ
Перше таїнство у житті християнина -  це хрещен

ня. У ньому Дух Святий дає нам нове, духовне життя, 
тільки після таїнства хрещення називаємося ми хрис
тиянами. Тому хрещення здійснюється якомога рані
ше, зазвичай, над зовсім маленькими дітьми. Під час 
здійснення цього таїнства хрещені батьки з немовлям, 
яке хрестять, та і запаленими свічками стають біля ве
ликої посудини з водою -  купелі. Вони вголос заяв
ляють, сповідують свою віру, читаючи Символ Віри, 
відмовляються від диявола та, всіх справ його і обіця
ють намагатися виконувати заповіді Божі. Потім свя
щеник освячує воду і тричі занурює у неї немовля, 
говорячи: «Хреіцаєтся раб Божий (ім’я) во імя Отца і 
Сина, і Святаго Духа, Амінь».

ПРО МИРОПОМАЗАННЯ
Нове життя, здобуте в хрещенні, має бути життям 

у Дусі Святому, життям святим. Таке життя вимагає від 
людини п о с т ій н о ї  духовної роботи над собою. Для 
цього потрібні духовні сили. їх християнин здобуває 
у таїнстві миропомазання. Звичайно це таїнство 
здійснюється над немовлям разом із хрещенням. Ох
рещеному немовляті священик помазує особливою, 
освяченою єпископом, олією - святим миром - чоло, 
очі, вуха, рот, ніздрі, груди, руки та ноги, говорячи: 
«Печать дару Духа Святого. Амінь». Через це таїнст
во Дух Святий оселяється у душі й тілі новоохреще- 
иого, освячує всі його здібності та подає йому духовні
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сили, необхідні для нового життя. Після хрещення та 
помазання святим миром немовля тричі обносять, 
слідом за священиком, довкола купелі. Це означає, що 
новий член Церкви назавжди з нею з’єднався.

ПРО ПРИЧАСТЯ
Як тіло вмирає, якщо надовго залишається без при

родної їжі, так і душа вмирає, якщо надовго розлучаєть
ся з їжею духовною. Цю духовну поживу, без якої не
можливе християнське життя, ми одержуємо в таїнстві 
причащання, або євхаристії. Цьому таїнству присвя
чене богослужіння-літургія, або обідня. Воно полягає 
в тому, що Господеві приносяться в жертву хліб і вино. 
Вони благословляються і дією Святого Духа перетво
рюються на Тіло та Кров Господа нашого Ісуса Христа. 
Ці Святі Дари священик дає причасникам зі словами: 
«Причащається раб Божий (ім’я) честного і святого Тіла 
і Крові Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа на 
відпущення гріхів і в життя вічне». Це і є Причастя. 
Причащаючись Тіла та Крові Господньої, ми приймає
мо Самого Господа Ісуса Христа. Підходити до Святої 
Чаші треба з великим благоговінням та обережністю. 
Коли священик розкриває Царські Ворота і виносить 
Чашу, говорячи: «Зі страхом Божим і вірою приступіть», 
причасники роблять земний уклін, потім повторюють 
за священиком слова молитви перед причастям і підхо
дять до Чаші, причому не хрестяться, щоб ненароком 
не штовхнути Чашу, а складають руки на грудях. 
Причастившись, ми цілуємо Чашу і відходимо вбік. До 
Причастя не можна нічого ні їсти, ні пити, а після При-
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частя, по закінченні обідні, причасники слухають або 
читають удома особливі подячні молитви. Церква навчає 
нас причащатися в усі дванадесяті свята і на день Анге
ла, у Великий Четвер і на Пасху, та, бажано, й частіше, 
по неділях.

ПРО ПОКАЯННЯ
Для того щоб гідно причаститися, щоб причастя 

Святих Таїн зміцнювало нас у святому житті, необхід
но, щоб у нас було щире бажання не грішити та скрута 
про ті гріхи, які ми вже вчинили. Як же покаятися в цих 
гріхах? Для цього встановлене таїнство покаяння, або 
сповідь. Готуючись до цього таїнства, ми повинні по
старатися згадати все, чим ми грішили проти Бога, про
ти ближніх та проти самих себе. Необхідно також по
просити прощення у всіх, кого ми ображали. У моли
товниках є особливі молитви для тих, хто сповідуєть
ся, які називаються «Канон Покаянний». Той, хто 
кається, мусить усвідомлювати, що священик є лише 
свідком нашої сповіді, а відкриваємо ми свої гріхи Са
мому Богові й разом зі священиком просимо у Нього 
прощення їх. Розповівши священикові все, що ми ро
били, говорили або думали поганого, та вислухавши 
його настанову, сповідник стає на коліна, а священик 
кладе йому на голову епітрахиль і читає розрішительну 
молитву, у якій іменем і владою Господа Ісуса Христа 
прощає йому всі гріхи. Благодаттю Святого Духа всі ці 
гріхи змиваються з душі, робляться наче такими, ніби 
їх і не було. Всі християни повинні приступати до 
таїнства покаяння перед причащанням, а також, коли
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совість викриває нас у будь-яких гріхах. Діти, тільки- 
но починають усвідомлювати свої погані вчинки, 
повинні також обов’язково сповідуватися перед 
причащанням.

ПРО ЄЛЕОСВЯЧЕННЯ
Близько до таїнства покаяння стоїть таїнство єле- 

освячення, або соборування. Воно здійснюється над 
хворими та раз на рік, у Велику Середу, над усіма. У 
ньому невидимою благодаттю прощаються гріхи та 
полегшуються і зцілюються недуги душі й тіла. Порядок 
таїнства такий: спочатку освячується олія -  єлей, а потім 
цим єлеєм помазується хворий та всі присутні під час 
відправляння таїнства. Перед помазанням читаються 
уривки з Послань апостолів і Євангелія та особлива мо
литва. Ця священнодія відправляється, якщо можливо, 
кількома священиками (сімома), і через це зветься со
боруванням.

ПРО СВЯЩЕНСТВО
Таїнство хрещення, миропомазання, причастя, 

покаяння та єлеосвячення стосуються життя кожного 
християнина. Крім них, встановлені ще два таїнства, 
якими благословляється вступ на особливий життєвий 
шлях. Таїнство священства відправляється над лю
диною, котра стає священнослужителем і дістає особ
ливу благодать для того, щоб відправляти богослужін
ня і таїнства для інших людей. Священнослужителі бу
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вають трьох ступенів. Найвищий ступінь -  єішскопи, 
котрі є наступниками апостолів, керують церквами і 
можуть здійснювати всі таїнства. Залежно від того, 
яке місце він займає і яким округом керує, єпископ 
може бути -  єпископом, архієпископом, митрополи
том або патріархом, але все це -  є різні назви того ж 
сану єпископа. Другий ступінь свяіценства -  це 
священик, котрий може здійснювати всі таїнства, 
крім свяіценства. Молодший ступінь свяіценства -  це 
диякон, котрий сам таїнств відправляти не може, а 
допомагає священикові під час їх здійснення. Під час 
таїнства свяіценства єпископ, за літургією, покладає 
руки на голову того, кого посвячує, і читає особливу 
молитву, потім того, кого висвячують, одягають в одяг, 
належний його сану. Священнослужителі віддають усе 
своє життя служінню Богу та людям, вони дістали бла
годать через апостолів від Самого Господа панюго 
Ісуса Христа, і ми завжди повинні ставитися до них з 
особливою любов’ю та повагою.

ПРО Ш ЛЮ Б
Шлюб є таїнство, в якому благословляються 

жінка й чоловік, коли вони стають подружжям і зас
новують християнську сім’ю. Священик тричі, благо
словляючи, прикликає Боже благословіння. Під час 
таїнства шлюбу наречений і наречена стоять із запа
леними свічками в руках, а над їхніми головами три
мають вінці. Християнський шлюб святий, і тому роз
лучення не може бути припустимим, крім виняткової 
обставини -  коли порушено подружню вірність,
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