
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sunday Divine Liturgies:9:00am-English / 10:15am - Ukrainian 
Weekday Divine Liturgies:8:00 am or 9:00am оr 7:00 pm 
Holy Days Liturgy: 9:00 am or Previous Day at 7:00pm 

 

Березень – Вісник  No. 10A/23CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИКMarch 5,2023 /Березень 5,2023 
 

                              Тижні Великого посту 
 

Перший тиждень Великого посту відзначається особливою 
суворістю, а богослужіння - особливою тривалістю. В перші чотири 
дні (понеділок, вівторок, середу і четвер) на великому по-вечір'ї 
читається канон св. Андрія Критського з приспівами до стиха: 
"Помилуй мене, Боже, помилуй мене". У першу неділю Великого 
посту звершується так зване "Торжество православ'я", 
встановлене царицею Феодорою у 842 р. в пам'ять відновлення 
шанування св. ікон. У кінці літургії священнослужителі чинять 
молебний спів посередині храму перед іконами Спасителя і Божої 
Матері, молячись Господу про утвердження у вірі православних 
християн і про навернення на шлях істини усіх, хто відступився від 
Церкви. У Другу неділю Великого посту звершується пам'ять св. 
Григорія Палами, який жив у XIV ст. Згідно з православною вірою 
він навчав, що за подвиг посту і молитви Господь осяває віруючих 
благодатним Своїм світлом, яким сяяв Господь на Фаворі. З тієї 
причини, що св. Григорій розкрив учення про силу посту та молитви, 
й установлено святкувати його пам'ять у другу неділю Великого 
посту.У третю неділю Великого посту за всенічною виноситься 
після великого славослів'я св. Хрест і ставиться на тетрапод для 
поклоніння віруючим. При поклонінні хресту Церква співає: "Хресту 
Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє 
славимо". Ця пісня співається і на літургії замість "Трисвятого". 
Церква виставляє в середині Чотиридесятниці віруючим хрест для 
того, щоби нам пригадував про страждання і смерть Господні 
надихнути та зміцнити тих, хто поститься, на продовження подвигу 
посту. Св. хрест залишається для поклоніння впродовж тижня, до 
п'ятниці, коли він після часів, перед літургією вноситься назад у 
вівтар. Тому третя неділя і четвертий тиждень Великого посту 
називаються хрестопоклонними. У четверту неділю святкується 
пам'ять святого Іоана Ліствичника, який написав твір, де показав 
сходинки добрих діянь (у вигляді східців, або ліствиці), які ведуть 
нас до Престолу Божого. У четвер на п'ятому тижні відбувається так 
зване "стояння св. Марії Єгипетської". Життя св. Марії 
Єгипетської, раніше великої грішниці, повинно служити для всіх 
прикладом істинного покаяння і переконати всіх у невимовному 
милосерді Божому. На ранній у цей день читаються житіє св. Марії 
Єгипетської і канон св. Андрія Критського, той самий, який 
читається у перші чотири дні Великого посту. В суботу на п'ятому 
тижні звершується "Похвала Пресвятій Богородиці". Читається 
урочистий акафіст Богородиці. Ця служба встановлена у Греції в 

подяку Богородиці за неодноразове визволення Нею Царгорода від 
ворогів. У нас акафіст "Похвала Богородиці" читається для 
зміцнення у віруючих надії на небесну Заступницю, Яка, 
визволяючи від ворогів видимих, тим більш готова нам допомогти у 
боротьбі з ворогами невидимими.У п'яту неділю Великого посту 
звершується богослужіння в пам'ять преподобної Марії 
Єгипетської. Церква дає в особі Марії Єгипетської взірець 
справжнього покаяння і, для підбадьорення духовних подвижників, 
показує на ній приклад невимовного милосердя Божого до 
грішників, що каються.Шостий тижденьприсвячений підготуванню 
тих, хто постить, до гідної зустрічі Господа з віттям чеснот і до 
згадувань страстей Господніх.У суботу на 6-му тижні на ранній і 
літургії згадується воскресення Ісусом Христом Лазаря. Цей день 
називається Лазаревою суботою. На ранній у цей день співаються 
воскресні тропарі після "Непорочних": "Благословен єси, Господи, 
навчи мене заповітів Твоїх...", а на літургії замість "Святий Боже..." 
співається: "Всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. 
Алилуя".Шоста неділя Великого посту є велике свято, в яке 
згадується урочистий вхід Господній у Єрусалим на вільні 
страждання. Це свято інакше називається Вербною (Квітною) 
неділею. На всенічній після читання Євангелія не співається 
"Воскресіння Христове...", а читається безпосередньо 50-й псалом і 
освячуються молитвою й окропленням св. води розбруньковане 
віття верби. Освячене віття роздається віруючим, з яким при 
запалених свічках вони стоять до кінця Літургії, знаменуючи 
перемогу життя над смертю (воскресіння).З вечірні у Вербну 
неділю відпуст починається словами: "Господь, що йде на вільні 
страждання ради нашого спасіння, Христос істинний Бог наш..." 
 

Церковні Заповіді  - ―Істино кажу вам : Усе, що ви зв‖яжете на землі, 
буде звязане на небі. (і все, що розв‖яжете на землі, буде розв‖язане 
на небі)‖ (Матей 18:18).Церковні закони видають єпископи, наступники 
апостолів, зокрема Папа, наступник Святого Петра що був головою 
апостолів, тому Папа має владу над цілою Католицькою 
Церквою.Головні Церковні Заповіді є:1.  Встановлені свята святкувати. 

2.  У неділі й свята Служби Божі набожно вислухати. 
3.  Наказані пости зберігати.4.  Кожного року принаймі раз сповідатися і в 
Великодній час причащатися.5.  Весіль і забав у заборонені часи не 
справляти.6.  Злих книжок і часописів не читати. 

7.  Церкви й католицькі школи удержувати.Що кажуть нам дві перші 
церковні заповіді?Вони кажуть нам, що в неділю і свято не вільно без 
важної причини робити тяжкої фізичної роботи, та що в ті дні треба  
вислухати набожно Служби Божої.
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Друга Сторінка Українська Католицька Церква Св. Родини  м. Лінденгурст, НЙ 11757 
 

                         Гріхи стосовно ближніх 
1. Осуд – нахил помічати, запам’ятовувати і називати чужі недоліки, 
звершувати явний чи внутрішній суд над ближнім. 
Під ідеєю не завжди помітного навіть для себе осудження ближнього 
в серці формується його викривлений образ. Цей образ потім 
служить внутрішнім виправданням нелюбови до цієї людини, 
зверхнього злого ставлення до неї. У процесі покаяння цей хибний 
образ повинен бути знищений, і на основі любови має бути 
відновлений у серці істинний образ кожного ближнього. 
2. Гордість – звеличування над ближнім, зарозумілість, ―демонська 
гординя‖ (цей найнебезпечніший з гріхів розглядається окремо і детально). 

3. Самозамкнутість, відчуженість від інших людей. 
4. Зневажання ближнього, байдужість. Особливо страшний цей 
гріх у ставленні до батьків: невдячність до них, черствість. Якщо 
батьки померли, чи не забуваємо ми молитовно поминати їх?  
5. Марнославство, честолюбство. Ми впадаємо в цей гріх, коли 
пишаємося, виставляючи напоказ свою обдарованість, душевну й 
тілесну, розум, освіченість, і коли демонструємо свою поверхову 
духовність, показну церковність, удаване благочестя. 
Як ми ставимося до членів своєї сім’ї, до людей, з якими доводиться 
часто зустрічатися чи працювати? Чи вміємо ми терпіти їхні 
слабкості? Чи часто дратуємося? Чи буваємо ми чванливі, уразливі, 
нетерплячі до чужих недоліків, до чужої думки? 
6. Бажання бути першим, наказувати (любоначалля). 
Чи любимо ми, щоб нам служили? Як ставимося до залежних від нас 
на роботі й удома людей? Чи любимо панувати, наполягати на 
виконанні своєї волі? Чи немає в нас нахилу втручатися в чужі 
справи, в чуже особисте життя із наполегливими порадами і 
вказівками? Чи не прагнемо ми залишити останнє слово за собою, 
тільки б не погодитися з думкою іншого, навіть якщо він правий? 
7. Людинодогоджання – це зворотня сторона гріха любоначалля. 
Ми впадаємо в нього, бажаючи сподобатися іншій людині, боячись 
осоромитися перед нею. З людинодогоджання ми часто не 
викриваємо явного гріха, стаємо співучасниками неправди. Чи не 
вдавалися ми до похвали, тобто до удаваного, перебільшеного 
захоплення людиною, прагнучи отримати її прихильність? Чи не 
підстроювалися ми до чужих думок, смаків заради своєї вигоди? Чи 
не були ми неправдиві, нечесні, двоєдушні, недобросовісні у роботі? 
Чи не зраджували людей, рятуючи себе від неприємностей? Чи не 
покладали свою провину на інших? Чи берегли чужі таємниці? 
Вдумуючись у своє минуле, християнин, що готується до сповіді, 
повинен пригадати все погане, що він вільно чи невільно вчинив 
стосовно ближніх. Чи не був причиною горя, чужого нещастя? Чи не 
руйнував сім’ю? Чи винен у порушенні подружньої вірности й чи не 
штовхав іншого до цього гріха звідництвом? Чи не брав на себе гріха 
вбивства ненародженої дитини, не допомагав у цьому? Чи не 
схильний до непристойних жартів, анекдотів, натяків? Чи не ображав 
святиню любови людської цинізмом, насміханням? 
8. Порушення миру. Чи вміємо берегти мир у сім’ї, у стосунках з 
сусідами, співробітниками? Чи не дозволяємо собі злослів’я, осуду, 
злих глузувань? Чи вміємо ми стримувати свій язик, чи не балакливі? 
Чи не виявляємо зайвої, гріховної цікавости до життя інших людей? 
Чи буваємо уважні до потреб і турбот людей? Чи дбаємо лише за себе? 

9. Заздрість, злобажання, зловтіха. 
Чи не заздрив чужому успіху, становищу? Чи не бажав потаємно 
невдачі, провалу, сумного кінця чужим справам? Чи не радів явно чи 
таємно чужому нещастю, невдачі? Чи не підбурював інших на злі 
вчинки, залишаючись зовні невинним? Чи не бував надто підозрілим, 
бачачи в усіх тільки погане? Чи не вказував на явний чи удаваний 
недолік однієї людини іншій з метою їх посварити? Чи не зловживав 

довірою ближнього, відкриваючи іншим його недоліки чи гріхи? Чи не 
поширював пліток, що ганьблять жінку перед чоловіком чи чоловіка 
перед жінкою? Чи не спричиняв своєю поведінкою ревнощі когось із 
подружжя й озлобленість один до одного? 
10. Гнів, дратівливість, сварливість. 
Чи вмію я стримувати напади гніву? Чи допускаю лайливі слова, 
прокляття у сварках з ближніми, у вихованні дітей? Чи не 
лихословлю у звичайній розмові (щоби бути ―як усі‖)? Чи нема у моїй 
поведінці брутальности, нахабства, грубіянства, злого глузування, 
ненависти? 
11. Немилість, неспівчутливість. 
Чи відгукнусь я на прохання про допомогу? Чи готовий я до 
самопожертви, милостині? Чи легко позичаю речі, гроші? Чи не 
дорікаю своїм боржникам? Чи не вимагаю грубо і настирливо 
повернення боргу? Чи не хвалюся перед людьми своїми 
пожертвами, милостинею, допомогою ближнім, очікуючи схвалення і 
земного вшанування? Чи не був скнарою, боячись не отримати 
назад своє? 
Справи милосердя треба творити потаємно, бо здійснюємо ми їх не 
заради людської слави, а заради любови до Бога і ближнього.  
12. Злопам’ятство, непрощення образ, помста. Надмірна 
вимогливість до ближнього. Ці гріхи протирічать духу і букві 
Євангелія Христового. Господь наш вчить прощати ближньому їхні 
гріхи проти нас. Не прощаючи іншим, тримаючи в пам’яті зло на 
іншого, творячи помсту за образу, ми не можемо сподіватися на 
прощення власних гріхів Отцем Небесним. 
13. Опір злу проти себе. Цей гріх виявляється в тому, що ми явно 
опираємося тим, хто нас ображає, у відданні злом на зло, коли наше 
серце не хоче перенести спричинений йому біль. 
14. Ненадання допомоги ближньому, ображеному, гнаному. В 
цей гріх ми впадаємо, коли з боягузства чи неправильно зрозумілого 
смирення не вступаємося за ближнього, не викриваємо кривдника, 
не свідчимо істини, дозволяємо торжествувати злу і 
несправедливості. 
Як ми переносимо нещастя ближнього, чи пам’ятаємо заповідь: 
―Тяготи один одного носіть‖? Чи готові ми завжди прийти на 
допомогу, жертвуючи своїм спокоєм? Чи не залишаємо ми 
ближнього в біді?  
 

До вашої уваги:Майже кожну неділю ходжу на Службу Божу і 
кожен раз доводиться помічати, що коли священик виходить 
з кадилом одні хрестяться, а інші ні. Як робити в цьому 
випадку правильно?  
Зважаючи на ваше запитання, насамперед хочу згадати слова св. 
Василія Великого, який  писав: ―В церкві все благовидно і по чину 
мусить бути‖. Так само, коли ми говоримо про кадіння в храмі, маємо 
розуміти, що все, що відбувається під час Богослужень, має свою 
символіку і певні приписи щодо виконання. Кадіння священних 
предметів та ікон означає наше шанування Бога та святих, а також 
ревні прохання до них про заступництво. Якщо служитель кадить 
людей, то це означає любов і благословення Боже до нас. У цьому 
випадку на кадіння прийнято схиляти голову і христитись при цьому 
не потрібно! Маємо розуміти, що кадіння приготовляє нас до 
молитви, налаштовує на правильний молитовний настрій. Так само, 
як дим кадила підноситься вгору, так і наші молитви підносяться до 
самого Бога. Тож нехай і символ запаленого кадила з пахучим 
ладаном, завжди нагадує нам про потребу власного духовного росту, 
роблячи наше духовне життя більш повним та свідомим. 
 

Що означає слово "Саваот"?  
Це єврейське слово, що значить «Господь ангельських сил». 



Третя СторінкаУкраїнська Католицька Церква Св. Родини  м. Лінденгурст, НЙ 11757
 

 Перелік найбільш поширених гріхів за св. Димитрієм 
Ростовським (1709) - Стосовно Бога і Церкви 
1. Маловір’я і сумнів. Сумнів у істинності Святого Письма і 
Передання (тобто в догмах Церкви, її канонах, законності і 
правильності ієрархії, звершення богослужіння, в авторитетності 
писань святих отців). Зречення віри в Бога зі страху перед людьми і 
турбота про земне благополуччя. Маловір’я – відсутність повної 
глибокої переконаности в якійсь християнській істині чи прийняття 
цієї істини тільки розумом, а не серцем. Цей гріховний стан виникає 
на ґрунті сумніву чи відсутности ревности до істинного богопізнання. 
Маловір не заперечує свідомо буття Божого, одначе сумнівається в 
Його всемогутності, милосерді чи Промислі. Своїми вчинками, 
нахилами, всім своїм життям він протирічить сповідуваній ним на 
словах вірі. Така людина ніколи не заглиблювалася навіть у 
найпростіші догматичні питання, боячись втратити ті наявні 
уявлення про християнство, часто неправильні і примітивні, яких 
вона колись набула. У маловіра релігійність тісно пов’язана з 
егоїзмом, пихатістю, чуттєвістю. Люди цього типу шукають похвали. 
Вони підходять до аналою, щоби пожалітися на інших, 
продемонструвати свою ―праведність‖. Поверхневість їхнього 
релігійного запалу легко доводиться їхнім легким переходом від 
показного ―благочестя‖ до дратівливости і гніву на ближнього. 
Взагалі релігійна самовтіха і самозаспокоєність – головні ознаки 
віддалення від Бога і Церкви. 
2. Пасивність (мала ревність, відсутність старання) у пізнанні 
християнської істини, вчення Христа і Його Церкви. Відсутність 
бажання (коли є можливість) читати Святе Письмо, твори святих 
отців, вдумуватися й осягати серцем догмати віри, з’ясовувати зміст 
богослужіння. Цей гріх виникає на ґрунті розумових лінощів чи 
надмірного страху впасти у якийсь сумнів. У результаті істини віри 
засвоюються поверхово, бездумно, механічно, і врешті-решт у 
людини підривається здатність до діяльно-усвідомленого виконання 
волі Божої в житті. 
3. Єресь і марновірство (забобони). 
Єресь – це хибне вчення, що стосується духовного світу й 
спілкування з ним, відкинуте Церквою як таке, що перебуває у 
явному протиріччі зі Святим Письмом і Переданням. 
До єресі часто ведуть гордість, пихатість, надмірне довір’я до 
власного розуму й особистого духовного досвіду. Причиною 
єретичних думок і суджень може бути також недостатньо повне 
знання вчень Церкви, богословська неосвіченість. 
Марновірство (забобони). Часто в середовище віруючих 
просякають і поширюються там всілякі забобони, віра в прикмети, 
ворожіння, гадання на картах, різні єретичні уявлення про таїнства 
й обряди. Подібні марновірства супротивні вченню Церкви й 
служать розбещенню душ і загасанню віри, тому боротьба з ними 
аж до повного викорінення – священний обов’язок кожного 
віруючого.  
Особливо треба зупинитися на такому поширеному і згубному для 
душі вченні як теософія (її найбільш відомий на сьогодні напрямок – 
антропософія. На обличчях людей, які довший час займалися так 
званими окультними науками і були посвячені в ―таємне духовне 
вчення‖, залишається тяжкий відбиток – знак несповіданого гріха, а 
в душах – хворобливо викривлена сатанинсько-раціоналістичною 
гординею думка про християнство як про один з нижчих етапів 
пізнання істини. Приглушуючи щиру віру в батьківську любов Божу, 
надію на воскресіння і життя вічне, теософія проповідує вчення про 
карму, переселення душ, позацерковний, а тому безблагодатний 
аскетизм. 
Таким нещасним, якщо вони знайшли в собі сили покаятися, треба 

нагадати, що, крім прямої шкоди для душевного здоров’я, заняття 
теософією, окультизмом, спіритизмом викликаються зацікавленим 
бажанням зазирнути за зачинені двері. Ми повинні смиренно 
визнати існування Таємниці, не прагнучи проникнути в неї 
нецерковним шляхом. Нам даний верховний закон життя, нам 
вказаний шлях, що прямо веде нас до Бога, – Любов. І ми повинні 
йти цим шляхом, несучи свій хрест, не повертаючи на манівці. 
Теософія й окультизм ніколи не здатні відкрити таємниці буття, на 
що претендують їхні прихильники. 
Теософи й окультисти, зазвичай, дуже начитані у Святому Письмі й 
уміють, спритно підтасовуючи факти, цитати, виправдати свої 
єретичні теорії. Тому в бесіді з ними теж треба вміло користуватися 
Біблією, творами святих отців і працями християнських апологетів. 
4. Обрядовір’я. 
Прихильність до букви Писання й Передання, надання значення 
тільки зовнішній стороні церковного життя при забутті змісту і мети 
– ці вади поєднуються під назвою обрядовір’я. Віра в спасенне 
значення лише точного виконання обрядових дій самих по собі, без 
урахування їхнього внутрішнього духовного змісту, свідчить про 
неповноцінність віри і зниження благоговіння перед Богом, забуття 
того, що християнин повинен ―служити Богові в оновленні духу, а не 
за старою буквою‖ (Рим. 7, 6). Обрядовір’я виникає через 
недостатнє вникання у Благу Вістку Христову, а ―Він дав нам 
здатність бути служителями Нового Завіту, не букви, але духу, тому 
що буква вбиває, а дух животворить‖ (2 Кор. 3, 6). Обрядовір’я 
свідчить про неадекватне сприйняття вчення Церкви, що не 
відповідає його величі, або ж про нерозумну ревність служіння, що 
не відповідає волі Божій. Обрядовір’я, яке досить поширене серед 
церковного люду, веде до марновірства, законництва, гордости, 
розбрату. 
5. Недовіра до Бога. 
Цей гріх виявляється у відсутності впевнености в тому, що 
першопричиною всіх зовнішніх і внутрішніх обставин є Господь, 
який бажає нам істинного блага. Недовір’я до Бога викликається 
тим, що людина недостатньо переймалася євангельським 
одкровенням, не відчула його основного вузла: добровільного 
страждання, розп’яття, смерти й воскресіння Сина Божого. 
Від недовір’я до Бога виникають такі гріхи, як відсутність постійної 
вдячности Йому, зневіра, відчай (особливо у хворобах, скорботах), 
малодушність перед різними обставинами, страх перед майбутнім, 
метушливі намагання застрахуватися від страждань і уникнути 
випробувань, а у випадку невдачі – приховане чи явне нарікання на 
Бога і Його Промисел про себе. Протилежна доброчесність – 
покладання своїх надій і сподівань на Бога, повне прийняття Його 
Промислу про себе. 
6. Нарікання на Бога. 
Цей гріх є наслідком недовіри до Бога, що може призвести до 
повного відпадіння від Церкви, втрати віри, боговідступництва й 
богоборства. Протилежна доброчесність – смирення перед 
Промислом Божим про себе. 
7. Невдячність Богові. 
Людина часто звертається до Бога в періоди випробувань, скорбот і 
хвороб, просячи пом’якшити або навіть звільнити від них, і, навпаки, 
в періоди зовнішнього благополуччя забуває про Нього, не 
усвідомлюючи, що користується Його благим даром, не дякує за 
нього. Протилежна доброчесність – постійна подяка Отцю 
Небесному за зіслані Ним випробування, втіхи, духовні радощі й 
земне щастя. 
8. Мала ревність (чи повна відсутність її) до Богоспілкування, 
духовного життя. 



Спасіння – це спілкування з Богом во Христі у вічному майбутньому 
житті. Земне життя – для надбання благодаті Святого Духа, 
розкриття в собі Царства Небесного, Боговселення, Богосинівства. 
Досягнення цієї мети залежить від Бога, але Бог не буде постійно 
перебувати з людиною, якщо вона не виявить свою ревність, 
любов, розум, щоб наблизитися до Нього. Все життя християнина 
спрямоване до цієї мети. Якщо у вас немає любови до молитви як 
засобу Богоспілкування, до храму, до участі в Таїнствах, то це 
ознака відсутности ревности до Богоспілкування. 
Стосовно молитви це виявляється у тому, що вона буває тільки з 
примусу, нерегулярна, неуважна, розслаблена, із недбалим 
положенням тіла, механічна, обмежена тільки завченими напам’ять 
чи вичитаними молитвами. Відсутня постійна пам’ять про Бога, 
любов і подяка до Нього як тло всього життя. 
Можливі причини: сердечна нечуттєвість, пасивність розуму, 
відсутність належної підготовки до молитви, небажання продумати 
й з’ясувати серцем і розумом значення молитовного діяння, що має 
відбутися, і зміст кожного прохання чи славослів’я. 
Інша група причин: прив’язаність розуму, серця і волі до земних 
речей.У відношенні до храмового богослужіння цей гріх 
виявляється в нечастому, нерегулярному відвідуванні богослужінь, 
у неуважності чи розмовах під час служби, ходінні по церкві, 
відвертанні інших від молитви своїми проханнями чи зауваженнями, 
у запізненні до початку служби Божої і виході з церкви раніше 
відпусту і благословіння. В цілому цей гріх зводиться до невідчуття 
особливої присутности Божої в церкві під час 
богослужіння.Стосовно Таїнства Покаяння гріх байдужости 
виявляється в нечастих сповідях без належної підготовки, в наданні 
переваг загальній сповіді, а не особистій; щоби безболісніше 
пройти через неї, у відсутності бажання глибоко пізнати себе, в 
нескорботному і несмиренному душевному настрої; немає 
рішучости залишити гріх, викорінити порочні нахили, перебороти 
спокусу; замість того – прагнення применшити гріх, виправдати 
себе, замовчати найбільш безсоромні вчинки й думки. Звершуючи 
тим самим обман перед Лицем Самого Господа, що приймає 
сповідь, людина поглиблює свої гріхи.Причина цих явищ – у 
нерозумінні духовного значення таїнства Покаяння, у 
самовдоволенні, жалощах до себе, суєтності, в небажанні 
внутрішньо перемогти демонський опір. 
Особливо тяжко ми грішимо проти Пресвятих і Животворчих Тайн 
Тіла і Крови Христових, приступаючи до Святого Причастя рідко й 
без належної підготовки, не очистивши душу попередньо в таїнстві 
Покаяння, не відчуваючи потреби причащатися частіше, не 
бережучи чистоту свою після Приєднання, але знову впадаючи в 
суєту й віддаючися порокам.Причини цього в тому, що ми не 
вдумуємося в значення якнайвищого Таїнства Церкви, не 
усвідомлюємо його величі й своєї гріховної негідности, 
необхідности зцілення душі й тіла, не звертаємо уваги на сердечну 
нечуттєвість, не усвідомлюємо впливу грішних духів, що 
загніздилися в нашій душі, які відвертають нас від Причастя, і тому 
не опираємося, а піддаємося їхній спокусі, не вступаємо з ними у 
боротьбу, не відчуваємо святобливости й страху Богоприсутности в 
Святих Дарах, не боїмося причаститися Святині ―в суд і на 
осудження‖, не турбуємося про постійне виконання волі Божої в 
житті, неуважні до свого серця, піддані суєтності, підходимо до 
Святої Чаші з озлобленим серцем, непримирені з ближніми. 
9. Відсутність страху Божого і святобливости перед ним. 
Недбала розсіяна молитва, непобожне поводження в церкві, перед 
Святинею, нешанування священного сану. Відсутність пам’яті 
смертної в очікуванні Останнього Суду. 
10. Непослух волі Божій. 
Явне непогодження з волею Божою, яка виражається в Його 

заповідях, Святому Письмі, вказівках духовного отця, голосі совісті; 
перетлумачення волі Божої на свій лад, у вигідному для себе 
значенні з метою самовиправдання чи осудження ближнього, 
ставлення власної волі вище волі Христової, ревність не за 
розумом в аскетичних вправах і принука інших чинити так само; 
невиконання обіцянок, даних Богу на минулих сповідях; 
11. Самовиправдання, самовдоволення. 
Задоволеність своїм духовним станом. 
12. Відчай. 
Відчай від споглядання свого духовного стану і безсилля боротися з 
гріхом. Взагалі самооцінка власного духовного устрою і стану; 
покладення на себе духовного суду на противагу сказаного 
Господом Ісусом Христом: ―Мені відомщення, Я віддам‖ (Рим. 12, 
19). 
13. Відсутність духовної тверезости, постійної сердечної уваги, 
неуважність, гріховне забуття, нерозумність. 
14. Духовна гордість – приписування собі отриманих від Бога 
дарів, бажання самостійного володіння якимись духовними дарами і 
енергіями. 
15. Духовний блуд – потяг до чужорідних Христу духів (окультизм, 
східна містика, теософія; єретичні вчення: єговісти, мормони, 
суботники та інші секти). Духовне життя – це перебування у Духові 
Святому.  
16. Легковажно-святотатське ставлення до Бога і Церкви – 
вживання імені Божого в жартах, легковажне згадування святих, 
прокляття зі згадуванням Його імені, промовляння імені Божого без 
благоговіння. 
17. Духовний егоїзм, духовне ласолюбство – молитва, участь у 
Таїнствах тільки заради отримання духовних задоволень, утіх і 
переживань. 
18. Нетерпіння – у молитві й інших духовних подвигах. Це 
невиконання молитовного правила, порушення постів, невчасна 
трапеза, передчасний вихід з церкви без особливо важливої 
причини. 
19. Споживацьке ставлення до Бога і Церкви - коли відсутнє 
бажання віддати щось Церкві, якось працювати для неї. Молитовне 
випрошування мирського успіху, почестей, задоволення егоїстичних 
бажань і матеріальних благ. 
20. Духовна скнарість – відсутність духовної щедрости, потреби 
донести до ближніх отриману від Бога благодать словом утіхи, 
співчуттям, служінням людям. 
21. Відсутність постійної турботи про виконання волі Божої в 
житті. Цей гріх виявляється, коли ми здійснюємо серйозні вчинки, 
не питаючи благословення Бога, не радячись і не просячи 
благословення у духовного отця. 
22. Духовний індивідуалізм – нахил до відокрем- лення в молитві 
(навіть під час служби Божої), забуття того, що ми – члени Соборної 
(Кафоличної) Церкви, члени одного Тіла Христового, співчлени 
один одного.  
 

30 – го березня Церква Свята (східного обряду) віддає честь 
пам’ятіпреподобного Олексія, чоловіка Божого. 
Був муж благочестивий у старому Римі на ім'я Євфиміян у часи 
благочестивих царів Аркадія і Онорія. Великий серед бояр і багатий 
вельми, у нього ж було три тисячі слуг, які золоті пояси і світлий 
шовковий одяг носили. Не мав дітей, бо неплідною була жінка його. 
Добрим же був той муж, заповідей Божих пильно дотримувався. 
Постив кожного дня до дев'ятої години і три трапези в домі своєму 
для сиріт, вдів, жебраків, подорожніх і хворих ставив, а сам о 
дев'ятій годині з подорожніми ченцями обідав. І коли якогось дня 
траплялося мати мало убогих на запропонованих для них трапезах 
і меншу від звичних щедрот своїх виявити їм милість, тоді, впавши 



на землю перед Богом, говорив: "Не є я достойним ходити по землі 
Бога мого". Дружина ж його називалася Аглаїда, жінка вірна, і 
богобоязлива, і до жебраків милостива, і щедра. Бездітною була і 
молилася до Бога, кажучи: "Господи, пом'яни мене, недостойну 
рабу Свою, і розв'яжи непліддя моє, щоб удостоїлася я мати 
дитину. Дай нам сина, щоб з чоловіком моїм змогли ми мати втіху в 
житті нашому і поводиря у старості нашій". І згадав про неї Бог із 
милости Своєї, подарував їй плід лона її: зачала-бо і народила 
сина, і возвеселився муж її, й охрестили отроча, нарікши ім'я йому 
Олексій. Коли ж було хлопчикові шість років, віддали його в науку 
книжну, і скоро навчився граматики, і риторики, і церковних книг і, 
Божественне Писання все добре пізнавши, став премудрим 
юнаком. Роздивившись на суєту світу, поклав в умі своєму 
відмовитися від теперішніх житейських благ короткочасних, щоб 
унаслідувати вічні. І почав умертвлювати свою плоть, на тілі своєму 
таємно носив колючу волосяницю. Коли Олексій дійшов дорослого 
віку і літ, що для подружжя годилися, сказав Євфиміян до жінки 
своєї: "Влаштуймо шлюб синові нашому".І зраділа Аглаїда через 
слова мужа свого — припавши до ніг його, мовила: "Хай утвердить і 
здійснить Бог слово твоє, щоб я побачила подружжя сина і дітей 
його, і возвеселиться душа моя, і зможу після того більше убогим і 
потребуючи помагати". Заручили-бо Олексієві, улюбленому синові 
своєму, дівчину з роду царського, і вінчали їх у церкві святого 
Воніфатія достойні священики, і цілий день той аж до ночі у 
веселощах і ликуванні провели. Тоді Євфиміян до нареченого 
сказав: "Увійди, дитино, до нареченої своєї і пізнай дружину свою". 
Той же, у спальню увійшовши, побачив її, що сиділа у кріслі 
золотому. Взявши перстень свій золотий і пояс найдорожчий і 
обгорнувши порфирною завісою, віддав їй, кажучи: "Збережи це, і 
нехай Бог буде між мною і тобою, допоки благодать Його в нас 
щось нове не влаштує". Те сказавши, пішов від неї. І, у свою осібну 
спочивальню увійшовши, роздягнувся із золототканого одягу свого 
й одягнувся у якесь погане вбрання. Взявши дещо зі свого 
багатства, золота, каміння коштовного, вийшов уночі таємно з 
палат своїх і з града і прийшов до моря. Знайшовши корабель, який 
в Лаодикію плив, сів у нього, заплативши кораблеплавцеві. 
Пливучи, молився до Бога, кажучи: "Боже, Ти що спасенням моїм 
був з лона матері моєї, спаси мене нині від суєтного світського 
життя і сподоби мене стояти праворуч на суді Твоєму зі всіма 
Твоїми угодниками". Коли пристав корабель у Лаодикії, вийшов 
Олексій святий на суходіл і знайшов подорожніх, які йшли до 
Месопотамії, і пішов з ними в Едес — град месопотамський, де 
зберігався нерукотвоний образ Господа нашого Ісуса Христа, його ж 
сам Господь перед добровільними своїми страстями послав 
Авгарові, едеському князеві. Той образ Христовий побачивши, 
блаженний Олексій зрадів вельми. І там усі коштовні речі, які з дому 
взяв, продавши і жебракам золото роздавши, одягнувся і сам у 
жебрацьке лахміття і став одним із тих, що просили милостині, і 
перебував у паперті церкви Пречистої Владичиці нашої Богородиці, 
завжди постячи, мало хліба і води куштуючи, щонеділі 
причащаючись Божествених Пречистих Христових Таїнств. І якщо 
якусь від христолюбців приймав милостиню, роздавав те іншим, 
вельми старим, на прогодування. Голову мав похилену, розумом 
вгорі в богомисленні вправлявся, і настільки висохло його тіло від 
великої повстримности, що зів'яла краса лиця його, зір потьмянів, 
очі запали — лише шкіру й кості було видно.Після відходу Олексія 
святого з дому свого батьки, коли світав день, увійшли у 
спочивальню і не побачили сина, лише наречену, яка сиділа 
похнюплена, скорботна і розгублена. Всюди його пошукавши і не 
знайшовши, почали гірко плакати — і обернулася радість всіх у 
журбу. Мати-бо, увійшовши у спальню свою, замкнула вікна, 
постеливши веретище і попелом посипавши, впала лицем, плачучи 

і ридаючи, молилася і промовляла: "Не встану із землі цеї ані не 
вийду із затвору цього, допоки не довідаюся, що сталося з 
єдинородним моїм сином, куди подівся і що йому є". Наречена ж, 
при ній стоячи, зі сльозами говорила: "Ані я від тебе не відійду, але 
горлиці пустиннолюбній і єдиномужній уподібнюся, яка, коли 
залишається без мужа свого, в горах і долинах шукає його, 
зворушливим співом тужачи. Так і я довготерпеливо буду чекати, 
допоки не почую про мужа свого, де він і яке собі вибрав життя". 
Батько ж сумний був дуже, всіх слуг своїх на пошуки сина розіслав 
повсюди. З них же деякі в Едес пішли, бачили того, кого шукали, і 
зовсім його не впізнали, милостиню йому як жебракові даючи. 
Святий же Олексій упізнав їх і дякував Богові, який сподобив його 
прийняти милостиню від домашніх слуг своїх. Слуги ж, 
повернувшись, розповіли панові своєму, що, всюди шукавши сина 
його, не знайшли. А святий Олексій в Едесі при церкві Богородичніи 
прожив років сімнадцять і став любий Богові. Тоді було про нього 
пономареві откровення: бачив-бо пономар у видінні ікону Пречистої 
Богородиці, яка до нього говорила: "Введи в церкву мою чоловіка 
Божого, який достойний Небесного Царства, бо молитва його, як 
кадило пахуче, сходить перед Аице Боже, і як вінець на голові 
царській, так на ньому Дух Святий спочиває". Пономар же після 
видіння, пошукавши того чоловіка і не знайшовши, до ікони 
Богородичної звернувся, молив Владичицю, щоб показала йому 
відкрито чоловіка Божого. І чув знову у видінні голос Богородиці, що 
той жебрак, який сидить біля дверей церковної паперті, і є 
чоловіком Божим. Знайшов його пономар — у церкву ввів, щоб той 
у ній перебував. І довідалося про життя його святе багато людей, і 
почали його шанувати. Святий же Олексій, уникаючи людської 
слави і вшановування, пішов з Едеського града, коли ніхто не знав. 
Ідучи біля пристані морської, побачив корабель, який до Киликії 
плив, сів у нього, кажучи собі: "У Киликійський град піду, де ніхто 
мене не знає, і там у храмі святого апостола Павла перебуватиму". 
Коли плив корабель, раптом із допусту Божого здійнялася буря на 
морі, і носило хвилями корабель багато днів — приплив Олексій, 
хоч не хотів, до Риму. Вийшов-бо святий із корабля і сказав собі: 
"Живий Господь, Бог мій, не буду тягарем нікому, але іду в дім 
батька мого, як незнайомець". Наближаючись до дому свого, 
зустрів батька у час обідній, який із царських палат додому 
повертався з багатьма слугами, які перед ним і після нього йшли. 
Поклонився йому до землі, скликнув, кажучи: "Рабе Господній, 
помилуй мене, жебрака бідного, і звели мені в одному куті двору 
свого перебувати, щоб я зміг їсти з крихт, які падають із трапези 
твоєї. Господь же благословить літа твої, дасть тобі Небесне 
Царство, і якщо маєш когось зі своїх подорожнім, здоровим до тебе 
його поверне". Євфиміян же, чуючи жебрака, який говорив про 
подорожування, згадав зразу любого сина свого Олексія і почав 
плакати. І зразу милість жебракові виявив: звелено йому у дворі 
перебувати. Сказав же до домашніх рабів своїх: "Котрий із вас хоче 
прислуговувати жебракові цьому? І якщо угодить йому, живий 
Господь Бог мій, що вільним буде у всі дні життя свого і спадок 
прийме з дому мого. При дверях же палат моїх влаштуйте йому 
хатину, щоб я, входячи і виходячи, дивився на нього. Із трапези 
моєї подавайте йому їжу, і нехай ніхто йому не заважає". Коли 
почав Олексій святий при дверях палат батьківських у хатині малій 
жити, посилав йому Євфиміян щодня із трапези своєї страву, але 
той роздавав усе іншим жебракам, а сам хліб лише і воду, і то в 
міру, куштував — лише б не померти з голоду і спраги. Щоночі 
перебував без сну у молитві, і щонеділі божестенних Тайн, ходячи 
до церкви, причащався. Дивне ж було цього чоловіка Божого 
терпіння, бо багато прикрощів і кривди раби йому завжди чинили, а 
найбільше пізнього вечора: одні-бо давали ляпаси, інші за волосся 
смикали, інші по шиї били, інші ж помиї на голову впливали, а інші 



інакше з нього насміхалися. Непереможний же страждалець усе те 
терпів мовчки: знав-бо, що, дияволом навчені, таке йому роблять, і 
на того самого диявола молитвою озброювався, і терпінням 
перемагав його підступи. Ще ж й нша причина його терпіння 
предивного була така: напроти хатини його було вікно тої палати, в 
якій жила наречена його, яка, як друга Рут, не захотіла піти до дому 
батька свого, але зі свекрами своїми жила, плачучи. І багато разів 
чув святий ридаючу за ним невісту свою, також і матір, які 
найжалісливіші слова в плачах промовляли. Одна — через вдівство 
своє, інша ж — через втрату сина ридала, і краялося серце його 
жалістю через ті ридання, проте любов, яку святий до Бога мав, 
перемагала любов тілесну до нареченої і батьків, і нестерпний жаль 
солодко терпів задля Бога. Так він у домі батьківському жив літ 
сімнадцять, ніхто його не впізнавав, але всі його вважали за 
жебрака і подорожнього. З того, хто був сином і спадкоємцем 
господарів дому, домашні раби, як із чужинця і приблуди, 
насміхалися. Коли ж захотів Господь підняти його з такого 
жорстокого в убогості і терпінні життя до Життя й Упокоєння вічного, 
відкрив йому день і годину відходу його. Попросивши від раба, що 
прислуговував йому, хартію, і чорнило, і тростину, Олексій святий 
описав все життя своє і таємниці деякі, лише батькам відомі, з них 
же міг бути впізнаний, і те, що сказав нареченій своїй у спочивальні, 
коли віддавав їй перстень і пояс у порфирній завісі. На кінець додав 
і таке: "Прошу вас, батьки мої любі і чесна невісто моя, не 
ображайтеся на мене, що зробив вам таку скорботу, покинувши вас, 
бо й мене боліло серце за біль ваш і багато молився за вас до Бога, 
щоб подав вам терпіння і сподобив вас царства свого. Уповаю на 
доброту Його, що виконає прохання моє, бо і я, задля любови Його, 
такий до вашого ридання немилостивий і до себе жорстокий 
зробився. Краще-бо годиться кожному слухати Творця і Спаса 
свого, аніж батьків своїх. Вірю, що, наскільки засмутив вас, 
настільки більшу приймете радість у винагороді небесній". Це 
написавши, перебував, молячись Богові до години переставлення 
свого. Одного дня, коли святіший Папа Інокентій літургісав у 
соборній церкві Святих апостолів і цар Онорій стояв спереду, 
наприкінці Божественної літургії був голос дивний зі святого вівтаря 
чутний усім, який промовляв: "Прийдіть до Мене всі натруджені і 
обтяжені, і Я упокою вас". Це чувши, ті, що спереду стояли, 
налякалися і стрепенулися і, впавши ниць на землю, взивали: 
"Господи, помилуй". Тоді вдруге почувся голос, що говорив: 
"Пошукайте чоловіка Божого, який з тіла вийти хоче, хай 
помолиться за град — і все для вас влаштується добре". Після 
голосу того люди по цілому Римі шукали такого чоловіка і, не 
знаходячи, були розгублені. Тоді з вечора четвергового на ніч 
п'ятниці зібралися в соборну церкву Святих апостолів з царем і 
папою, всенічне відправляли чування, молили Христа Бога, аби 
Сам показав їм угодника свого. Коли світала п'ятниця, чоловік 
Божий Олексій святий розлучився з тілом своїм і відійшов до 
Господа. І був голос у церкві з вівтаря, як же і першого разу, що 
промовляв: "У домі Євфиміяновому чоловіка Божого шукайте". 
Звернувся цар до Євфиміяна і сказав: "Чому, маючи таку в домі 
своєму благодать, нам не явив?" Євфиміян же сказав: "Живий 
Господь Бог, що нічого не відаю про те". Прикликавши старшого 
слугу, сказав йому: "Чи знаєш когось із дружини своєї, що має якусь 
чесноту й добровгоджує Богові?" Відповів слуга той: "Живий 
Господь Бог, що не відаю, всі-бо пусті й не живуть боговгодно". 
Захотіли цар і папа самі піти до Євфиміянового дому шукати 
Божого чоловіка. Євфиміян же поспішив поперед них, приготував у 
палатах своїх престоли цареві, і папі, й іншим князям, і тих, що 
прийшли, зустрічав зі свічками і кадилами. Дружина ж Євфиміянова, 
яка у спальні своїй журилася, чуючи гамір і шум у дворі і палатах, 
спитала: "Що то є?" І довідавшись про прихід царевий і патріярший і 

про причину його, дивувалася. Також і невіста, у світлиці стоячи, 
царя ж і папу, що з багатьма людьми ішли, бачачи, дивувалася, 
думаючи собі: "Що це мені має бути?" Сіли ж цар із папою та 
князями, і коли мовчання було, раб один, який прислуговував 
Олексієві святому, сказав до Євфиміяна: "Пане мій, чи не є тим 
чоловіком Божим жебрак, якого ж ти мені поручив? Великими і 
дивними діла його бачу, цілими днями постить, заледве що 
хліба і води пізно куштуючи, щонеділі Божественних 
причащається Таїнств, цілі ночі без сну на молитві проводить. 
Але і деякі наші хлопці прикрощів багато йому роблять, по щоках 
б'ючи, за волосся тягаючи, помиями обливаючи, — він же все те 
з радістю і покірністю терпить". Євфиміян же, це чуючи, зразу 
побіг до хатини жебрака і покликав його через віконце тричі, але 
не почув відповіді. Зайшов-бо всередину і побачив чоловіка 
Божого, який благоліпно лежав мертвий, лице мав покрите, 
хартію зігнуту тримав у правій руці. Коли ж відкрив лице його, 
бачив, що благодаттю сяяло воно, наче лице ангела. Захотів 
взяти хартію з руки його і довідатися, що написане в ній, але не 
зміг вийняти, бо рука тримала міцно. Поспіхом-бо до царя і папи 
повернувся, сказав до них: "Я знайшов того, кого шукав, але він 
уже помер. Хартію ж тримає в руці і не дає нам її". Тоді цар і 
патріярх, звелівши приготувати одр дорогоцінний і гарно 
засланий, винесли з хатини святе тіло чоловіка Божого і на одрі 
тому чесно поклали. Тоді цар із патріярхом, коліна схиливши, 
святі мощі цілували, казали зі сльозами до нього, наче до 
живого: "Просимо тебе, рабе Христовий, дай нам хартію цю, хай 
довідаємося, що в ній написано і пізнаємо, хто ти". І віддала рука 
хартію цареві і папі. її взявши, віддали Летію, хартуларієві 
великої церкви. Тоді цар і папа звеліли одр із чесним чоловіка 
Божого тілом нести і поставити посеред града, щоб усі бачили і 
торкалися. І сказали до людей: "Ось знайшли того, кого шукала 
ваша віра". Зійшовся увесь Рим, і торкалися до святого, 
цілували святі його мощі, і якщо хтось був недужий, — усі 
зцілювалися, сліпі прозрівали, прокажені очищалися, біси з 
людей утікали, і який був біль чи недуга серед людей — зцілення 
повне всім Господом подавалося від цілющих мощів угодника 
Божого. Такі чуда бачивши, цар і патріярх самі взялися нести 
одр до церкви, щоб освятитися торканням до тіла святого. 
Батьки ж і наречена йшли за ним, плачучи, і настільки великий 
був натовп людей, які намагалися торкнутися до чесного того 
тіла, що неможливо було нести одр через скупчення і натиск 
людей. Звелів-бо цар кидати золото і срібло в народ, аби 
відступили люди від одра і дали просторішу дорогу до церкви. 
Проте ніхто не зважав на золото і срібло, але кожен бажанням 
прагнув бачити чоловіка Божого, торкнутися до нього і 
поцілувати. Папа-бо вмовляв людей відступити, обіцяючи не 
ховати зразу святих мощів, але чекати, поки всі поцілують і 
освятяться дотиком. І ледве вмовив — відступили трохи, і 
внесені були святі мощі у велику церкву. Поставили 
непохованими тиждень один, аби кожен, хто хоче, торкався, 
вшановуючи у поклоні. Цілий той тиждень сиділи біля чесних 
мощів у церкві батьки, і наречена, плачучи. А цар звелів 
влаштувати ковчег із мармуру і смарагду і прикрасити його 
золотом — поклали в ньому чоловіка Божого. І зразу витекло зі 
святих мощів пахуче миро, і наповнило ковчег, і мастилися тим 
миром всі на Господнє зцілення всіляких недуг. Поховання чесне 
святому Олексієві, чоловікові Божому, зробили, славлячи Бога. 
 

Згідно «Житія святих» Димитрія Туптала (Ростовського). 


