
Не любиш терпіти 
образи? 

Не ображай нікого! 
Не любиш, щоб тобі 

заздрили? 
І сам не заздри нікому! 
Не любиш, щоб тебе 

обманювали? 
І сам не обманюй нікого! 

св. Іван Золотоустий 
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Українська церковна  громада  
м.Павія та м.Вогера  

« … І постити, і їсти треба побожно … » 

Саме так говорить про час посту св. Василій Великий, додаючи, що «ми не постили і тому нас вигнано з 

раю. Чинімо, отже, піст, щоб до раю знову повернутися!». 

Що таке піст сьогодні? Піст у конкретних обставинах нашого сьогодення?  

Або іншими словами: як треба постити? 

Піст називають часом благодатним, тобто повним благодатей, часом духовної подорожі у яку нас 
запрошує церква для нашого добра, для нашого очищення, оновлення, примирення і покаяння. Та 
схвалюючи ревність у намаганні зберегти зовнішні вияви побожності, такі як стриманість від 
споживання певних страв, добрі діла та участь у церковних богослужіннях, треба наголосити на тому, 
що вони є лише засобами для досягнення іншої, більшої цілі, якою є, найперше, погідність, лагідність 
людського духа – риса, яка робить нас готовими до благодатного спілкування з Богом.   

Правдивий піст – це усунення гріхів, це шлях на зустріч Господу і ближньому, це пошук Бога в своєму 
братові, це поєднання подвигу тілесного із духовним, де тілесна 
стриманість допомагає здобути перемогу над пристрастями, а стійкість у 
часі випробувань дарує тиху радість при перемогах, це час здобуття чеснот 
для душі, які і після закінчення посту залишаться з нею на віки.  

Прости ближньому образи... Вийди йому на зустріч… Відкрийся на Бога… Не 
бійся зупинитися на хвилинку, щоб побачити себе самого, без прикрас, 
побачити і прийняти своє серце, почути голос своєї совісті, можливо голос, 
який намагаєшся заглушити вже деякий час …  

Тобто піст перш за все має бути для нас часом глибшої молитви, духовних 
роздумів, часом покаяння, перепрошення та добрих вчинків, часом читання 
святого Письма та інших богоприйнятних книг, що допомагають нам у 
розумінні правд віри і засад християнського життя. 

Що ж стосується безпосередньо питання їжі, то первісним способом посту було цілковите утримання від 
споживання будь-яких страв упродовж дня і обмеження добового раціону харчування до одноразового 
прийняття незначної кількості їжі рослинного походження після заходу сонця. Однак враховуючи 
велику тривалість постів, що їх заповідає дотримуватися церква, та появу цілої низки факторів, що 
суттєво змінили обличчя сучасного світу, ритм та уклад суспільного життя всього людства, церква 
поступово злагіднювала приписані правила щодо споживання їжі. Основним критерієм їх «осучаснення» 
є, властиво, наголошення на їх несамодостатності, тобто на ствердженні факту про те, що піст не може 
вважатися за самоціль, а являє собою однин з багатьох факторів осягнення вищої мети. Тому, якщо в 
звичайний час нас зобов’язує чеснота поміркованості в їжі, яка належить до чесноти справедливості, то в 
часі посту, коли ми більше звертаємо нашу увагу на несправедливість, що панує в нашому світі, для нас є 
конечним свідомо давати несповна нашому тілу належний харч, аби бути чутливішим до потреб того, 
хто відчуває нестачу в найнеобхідніших речах для життя. 

Неможна описати детального меню пісного часу, котре найкраще б відповідало саме умовам та 
обставинам вашого щоденного життя, однак сподіваюся, що в світлі сказаного ми зможемо з молитвою та 
бажанням добра і справедливості щодо Бога, людей і самих себе, знайти ту золоту середину в дотриманні 
тілесного посту, котра приведе дух до віднайдення справжньої радості від спілкування з Творцем. 

Най Бог благословить, укріпить і подасть сил пройти достойно  
благодатний час нашого з вами спасіння! 

Христос посеред нас!                    
о.  Олександр  



Покаяння – свято для Господа, бо у Євангелії сказано, «що на небі 

буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 

дев’ятдесят дев’ятьма праведниками» (Лк 15,7) Адже покаяння, 

влаштовуючи свято Богові, запрошує на гостину й небо. Ангели 

радіють, коли покаяння прикликає їх на трапезу, торжествують усі 

небесні чини, яких покаяння візвало втішатися. 

Не кажи: нині согрішу, а розкаюся завтра , ліпше кайся сьогодні, бо 

не відаєш, чи доживеш до завтра. Від первородного гріха ми 

звільнилися у святому хрещенні, а від тих гріхів, яких допустились 

ми після хрещення, звільняємося лише через покаяння. 

Преподобний Єфрем Сирійський 

 

 

В і й н а  п р о т и  п р о щ е н н я  

дного дня злий дух почув притчу про 
«Доброго батька і блудного сина». Слова про 
прощення його дуже збентежили, бо саме 

вони перекреслили грішність сина і відновили любов. 
Любов батька знищила відстань, котра з’явилась після 
гріха. Примирення поєднало розірвану сім’ю. Тоді 
ворог любові вирішив перешкодити прощенню. Він 
почав спокушати людину не тільки перед гріхом, але 
ще й після нього. Злих дух почав робити все можливе, 
щоб не допустити людину до покаяння і навернення. 

Сором. Одним людям диявол давав почуття сорому за 
скоєні вчинки. І вони почали закриватися в собі, 
зберігаючи таємницю 
свого гріха. Почали 
ховати свій гріх від 
усіх, навіть, від Бога. 
Але від Бога хіба щось 
сховаєш? Стид не 
спрацював достатньо. 
Совість прокидалась і 
нагадувала про погані 
вчинки. 

Порівняння. Тоді 
диявол навчив 
робити порівняння із 
іншими людьми. Він 
шепотів на вухо: «Ось, 
поглянь, які є великі 
грішники, а ти ж не такий, як вони. Ти просто 
допустився маленького порушення. Тому, не мороч 
голову ні собі, ні іншим». Але це теж не тримало 
людину в грісі довго. Людина почала порівнювати 
себе з Богом. Таким чином, відчувши свою грішність, 
почала потребувати прощення від Бога. 

Відкладання на потім. Диявол бентежився, бо нічого 
не вдавалось. Та все ж придумав іншу цікаву спокусу. 
Він сам втішав людину після гріха, але завжди 
пропонував відкласти покаяння на деякий час. 
Мовляв, що покаятися завжди можна. Тому краще 
відкласти на потім, щоб гідно приготуватися. Цей 
метод спрацьовував краще від усіх попередніх. Багато 
людей думали про покаяння, але ніколи не 
наважувалися, жили надією, що колись таки 
висповідаються. Злий дух цьому тішився. Та все ж 
кожного разу, коли людина відкладала покаяння, 
тягар на душі ставав все важчим. Душа людей боліла і 
завжди нагадувала про потребу примирення, 
прощення. 

Виправдання. Найбільшим винаходом диявола було: 
оправдання себе і своїх вчинків. І це зафункціонувало 
найкраще. Люди відразу після гріха до голови людини 
почали надходити різні виправдовуючі думки. Вони 
пояснювали причини, обставини поганого вчинку, що 
в кінцевому результаті гріх починав здаватися не 
гріхом, а навпаки благородною справою. Людям це 
найбільше сподобалось і вони почали шукати 
виправдання ще перед самим гріхом. Вигадок було 
багато, людська творчість працювала на всі 100%. 
Таким чином людина постійно була права, бо були 
постійні оправдуючі причини. Все частіше можна 
було чути: я мусів зробити це, мене примусили 

обставини, так 
склалось, не було 
іншого виходу, 
зробив це через 
об’єктивні причини і 
т.д. Гріх почав бути 
всюди і часто 
представлявся як 
необхідна річ. Таким 
чином прощення вже 
було не актуальним і 
не зручним. 
Оправдання було 
набагато вигіднішим і 
зручнішим. З кожним 

разом люди дивувалися своїй спритності і розумним 
ідеям, щодо того, як би то можна було викрутитися і з 
кожним разом відстань між людьми ставала все 
більшою… 

Зло почало жити між людьми і люди стали злими. 
Жити разом вже не було можливо. Голова боліла від 
різних оправдовуючих ідей, душа не знала спокою, а 
серце просто було втомлене від стількох поранень. 

Хотілось простого прощення, простого примирення, 
простого звільнення і простого добра. Люди схиляли 
голову і просили: «Прости нам, ми не достойні 
зватися Твоїми дітьми, ми згрішили перед Тобою і 
людьми». І у серці було чути голос: «іди у мирі і 
більше не гріши». Сльози ставали бальзамом для 
душі. З’являлась тиха радість, що народжувалась у 
серці. Приходив дивний спокій і впевненість. Так 
просто…. попросити прощення і змінити життя. 
Захотілось жити разом з іншою людиною і з Богом. 

Тієї миті раділи всі, тільки злий дух нервувався із 
собою. Він просто не міг простити самому собі, що все 
не вдалося і всі його старання пішли «чорту під ….». 

о. Віталій 
Про полегшення посту в споживанні їжі 

Церква з розумінням ставиться до особливої життєвої ситуації кожного з нас, і з уваги на це 

деякі категорії осіб з поста є виключеними, або ж мають певні полегшення щодо дотримання вимог в споживання 
їжі в цей період. Так, постити не мають обов’язку: діти до 14 років та особи похилого віку; вагітні жінки та годуючі 

матері; люди, що страждають недугами несумісними з постом. Також від посту звільняються ті, хто з вагомих 

причин не має можливості сам обирати, чим йому харчуватися - наприклад особи, які харчуються на роботі чи 

перебувають у відрядженні, чи у неволі, чи у лікарні, чи подорожують. Коли користаємо з полегші посту, то 

можемо у певний спосіб надолужити іншою добровільною покутою, доброю справою чи молитвою. 

О 
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Господи Ісусе Христе, 

Сину Божий, помилуй 

мене грішного  

(грішну)! 
 

Ісусова молитва — одна з найбільш 
улюблених і поширених молитов 
християнського сходу: слова її звучать так: 
«Господи Ісусе Христе, Сину Божий, 
помилуй мене грішного (грішну)!». 
Вживається також і коротша форма: "Ісусе, 
Сину Божий, помилуй мене". Єпископ-
мученик Ігнатій невпинно повторював ім`я 
Ісуса. Молитва Ісусова також призначена 

для безперервної вимови. Так здійснюється прямий 
заклик апостола: "Моліться без перерви" (1 Сол. 5:17). 

Яким чином молитва Ісусова стає безупинною 
молитвою? Ми починаємо з того, що безперервно 
повторюємо слова: "Господи Ісусе Христе, Сину Божий, 
помилуй мене, грішного". Ми 
можемо повторювати їх вголос, дуже 
тихо або просто про себе. Незабаром 
ми помітимо, що творити невпинну 
молитву зовсім не так просто. У 
цьому потрібно цілеспрямовано 
вправлятися. Ми можемо відвести 
для творіння молитви Ісусової певний 
час дня. Добре також включити 
молитву Ісусову до нашого 
молитовного правила. Так, читаючи 
ранішні молитви, ми можемо перед кожною молитвою 
вимовити її десять чи то більше разів. Під час вечірніх 
молитов ми теж можемо вправлятися в молитві Ісусовій. 

Але молитва Ісусова тим вирізняється з-поміж інших, 
що вона не є молитвою, призначеною тільки для певного 
часу. У молитовнику про неї мовиться: "В час роботи і під 
час відпочинку, удома і в дорозі, коли ми одні або серед 
інших, завжди і скрізь повторюй при своєму розумі і 
своєму серці солодке ім`я Господа Ісуса Христа, кажучи 
так: "Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, 
грішного". 

Але чи можливо це? Чи може хто-небудь такою мірою 
присвячувати себе молитві, що насправді виконуватиме це 
повчання? 

Найкращу відповідь на це питання можемо знайти 
прочитавши книгу "Щирі розповіді прочанина", яка видана 
багатьма мовами в тому числі і українською.  

Якщо ми включимо молитву Ісусову до нашого 
молитовного правила, ми помітимо навіть після короткого 
вправляння, що, вимовляючи її, нам легше зосереджувати 
наші думки, ніж коли ми читаємо інші молитви. Перевага 
молитви Ісусової і інших коротких молитовних зітхань 
полягає саме в тому, що вони краще за інші, що містять 
різноманітні думки, дають можливість зосередитися. 
Вимовлення молитви Ісусової між іншими молитвами 

допомагає нам читати їх більш 
зосереджено. 

Досконалою молитву Ісусову 
називають також тому, що вона 
містить два аспекти християнської 
молитви. Коли ми говоримо: 
"Господи Ісусе Христе, Сину 
Божий", — ми немов би підносимо 
наші думки до слави, святості і 
любові Божих, і потім 
упокорюємося у відчутті своєї 

гріховності до покаяння: "Помилуй мене, грішного". 
Протилежність між нами і Богом виражається в слові 
"помилуй". Окрім покаяння, воно виражає також дану нам 
втіху, те, що Бог приймає нас. Молитва Ісусова неначе 
дихає упевненістю апостола: "А хто засудить? Ісус Христос, 
який помер, ще й воскрес; який праворуч Бога, — він і 
заступається за нас" (Рим. 8:34). 

Серце молитви Ісусової — ім`я Ісуса — є саме 
спасительним словом: "І назвеш Його ім`ям Ісус, бо Він 
спасе Свій народ від його гріхів" (Мт. 1:21). 

----------------------------------------------------- 

Психологи кажуть… 

Хронічний стан образи може призвести до стійкого розладу здоров’я. Люди, які вороже ставляться до оточуючих, 
у чотири рази частіше стають жертвами серцевих захворювань і мають у шість разів більше шансів померти у 
молодому віці. 
Прощення, як запевняють психологи, – це стан душі, що робить людину, яка вміє пробачати, 
вільною. Постійне повернення до своєї образи завдає величезної шкоди психіці. Тому кожна 
людина, а особливо жінка, має виховати в собі здатність прощати. 
Приготуйтесь до того, що шлях до прощення буде довгим. Виробіть спеціальні прийоми 
переключення: як тільки вас починають обсідати думки про кривдника, кажіть собі «СТОП!» 
Тримайте про запас якийсь приємний спогад, щоб негайно відвернути увагу на нього. Віруючим 
допомагає читання молитов та псалмів. Невіруючі можуть щось наспівувати або повторювати вірші, хоча б просто 
дитячі лічилки. Якщо напад образи застав вас удома, увімкніть гучно музику та займіться якоюсь справою. 
Дуже допомагає часом згадати, а чи були випадки, коли кривдником були ви самі? Що підштовхнуло вас? 
Спробуйте подивитися на все, що трапилося з точки зору кривдника. Може, він не хотів образити вас так сильно? 
Намагайтеся простити хоча б на одну хвилину. Потім поступово збільшуйте час. 
Учіться прощати авансом, щоранку повторюючи наступне висловлювання: «Ніхто мені нічого не винен, це я в 
боргу перед світом за все добре». 
Тренуйтеся на людях, які вам незнайомі. Улізли поперед вас у чергу? «Підрізали» вашу машину на дорозі? Не 
зосереджуйтесь на поганих думках і тим більше не дозволяйте собі вступати в суперечку через дрібниці. Два–три 
рази глибоко вдихніть видихніть і свідомо придушіть свій гнів. Зробіть спробу знайти у ситуації щось смішне. 
І, нарешті, пробачте самому собі. Як тільки ми навчимося сприймати себе такими, якими ми є, з усіма перевагами 
та недоліками – ми стаємо більш терплячіші до оточуючих. 

http://www.apologet.kiev.ua/index.php/bibliotheka/32--/652--
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Як належить поводитися у храмі:  Насамперед у  храм завжди приходять до початку богослужіння. 

Запізнюючись, ми, часом навіть не замислюючись, зневажаємо те, що відбувається в церкві. Бо, наприклад, 
коли йдемо на зустріч із важливою для нас особою, то приходимо заздалегідь, щоб у жодному разі не 
запізнитися. А коли то стосується  зустрічі із самим Господом…? Звичайно, трапляються всілякі обставини, які 
можуть нам перешкодити прийти на початок богослужіння, але не стаються вони кожного разу коли маємо 

йти до церкви.  Зайшовши до храму перед богослужінням, ми тихо промовляємо свої приватні молитви. В жодному 
випадку не обговорюємо наболілі проблеми чи зажиті моменти наших днів зі своїми приятелями. Якщо нам кортиться 
все ж таки побалакати, то краще вийти з церкви, щоб не заважати іншим налаштуватися на спільну молитву. 
Запізнившись на початок богослужіння, своїх приватних молитов не промовляємо, а приєднуємося до спільної церковної 
молитви.  У храмі ми не глядачі, а учасники відправи,тому співаємо разом з усіма, особливо загальновідомі тексти:  
Антифони, Святий Боже, Вірую, Отче наш тощо. Не слід, однак, повторювати вголос тих слів, які має промовляти лише 
священик. Богослужіння має форму діалогу, в якому одні молитви призначені лише для священнослужителів, а інші - для 
усієї зібраної громади. Під час богослужіння приватних молитов не промовляємо, ані не читаємо з молитовників інших 
текстів, окрім тих, які проспівують співці чи хор. Перебуваючи у храмі на спільній молитві, не варто виявляти 
занепокоєння, якщо священнослужителі чи співці допустяться якоїсь неточності. Краще пригадати власні прогріхи й 
просити за них прощення у Господа. Коли зауважуємо особу, що не знає, як поводитися у храмі, то не осуджуймо її і не 
повчаймо поспішно. Якщо треба, то можна допомогти доброзичливою порадою, а зауваження слід робити лише тим, хто 
брутально порушує благочестя спільної молитви. 
 

П о р я д о к  Б о г о с л у ж і н ь  

 
 

Церква св. Йосифа м. Павія 
Chiesa san Giusepe in via Alzaia,      

Pavia 

Церква св. Себастьяна м. Вогера 
Chiesa san Sebastiano in via Emilia 141, 

Voghera 

Неділя  
Domenica 

11.00 – Божественна Літургія 
Divina Liturgia (Messa) 

14.15 – Божественна Літургія 
Divina Liturgia (Messa) 

Середа і п’ятниця * 
Mercoledì e Venerdi 

14.30 – Божественна Літургія 
Divina Liturgia (Messa) 

----- 

- *  У часі Великого Посту Божественна літургія у п’ятницю може бути замінена іншим богослужінням    
(Хресна Дорога, Акафіст, Молебень,…)  

- Приступити до св. Таїнства Покаяння є можливість днями коли відбуваються богослужіння 

С м і ш н о ?  
Смішно, як людям легко позбутися Бога і потім 

дивуватися, чому світ перетворюється на пекло. 

Смішно, коли ми віримо тому, що пишуть у газетах, і 

сумніваємося у тому, що говорить Біблія.  

Смішно, коли хтось каже "Я вірю в Бога", а сам слідує за 

сатаною, теж, між іншим, "віруючого" в Бога.  

Смішно, коли нам так легко засуджувати і дуже важко 

бути судимими іншими.  

Смішно, коли послані по е-mail-y чи sms жарти 

поширюються зі швидкістю світла, але люди двічі 

подумають, пересилати чи ні далі повідомлення, у яких 

ідеться про Бога.  

Смішно, коли все непристойне, грубе, хтиве і брутальне 

спокійно перебуває у газетах та Інтернеті, а у школі чи на 

роботі відкрита дискусія про Бога неможлива.  

Смішно, коли можна бути "усіма руками за Христа"  у 

неділю, але бути непомітним християнином протягом 

всього тижня.  

Ви ще не смієтеся?  

Смішно, що нас більше турбує, що про нас думають інші 

люди, аніж, що думає про нас Бог… 

Мені здається, що все це зовсім не смішно, а навпаки - дуже сумно! 

 

Дехто каже так: 

 Завжди знайдуться люди, які зроблять тобі боляче. Треба продовжувати довіряти людям, просто бути 
трохи обережнішим.  

 Подумай як важко змінити себе, і ти зрозумієш, наскільки мізерні твої можливості змінити інших 
 Завжди здається, що нас люблять за те, що ми хороші. І не здогадуємося, що люблять нас тому, що 

хорошими є ті, хто нас любить. 
 Очікування радості, теж радість 

 Важко повзти з гордо піднятою головою.  
 

Підготував священик парафії: о. Олександр Товт  / тел.: 3881632795 /  e-mail: alextovt@yahoo.it 

Видається за пожертви вірних та окремих добродіїв.  Тираж 150 примірників 

mailto:alextovt@yahoo.it


ЄВАНГЕЛІЄ ВІД МАТЕЯ 25, 31-46 

казав Господь: Як прийде Син Людський у славі Своїй і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї. 

І зберуться перед Ним усі народи, і відлучить їх одних від одних, як пастир відлучує овець від козлів. І поставить 

овець праворуч Себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч Його: Прийдіть, благословенні Отця 

Мого, наслідуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо Я голодував, і ви дали Мені їсти, мав спрагу, 

і ви напоїли Мене, нагий, і одягнули Мене, недужий, і ви відвідали Мене, в темниці був, і ви 

прийшли до Мене. Тоді відповідять Йому праведні, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним, 

і нагодували? Або спрагненим, і напоїли? Коли ж виділи Тебе подорожнім, і прийняли, або нагим, і 

одягли? Коли ж ми виділи Тебе недужим, чи в темниці, та й прийшли до Тебе? І цар, відповідаючи, 

скаже їм: Істинно, кажу вам, тому що ви вчинили те одному з цих братів Моїх найменших, ви Мені 

вчинили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Його: Ідіть від Мене, прокляті, в огонь вічний, приготований 

дияволові й ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали Мені їсти, мав спрагу, і ви не напоїли Мене, 

подорожнім був, і не прийняли Мене, нагий, і не одягнули Мене, недужий і в темниці, і не відвідали Мене. Тоді 

відповідять Йому і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спрагненим або подорожнім або нагим або 

недужим або в темниці, і не послужили Тобі? Тоді відповість їм, кажучи: Істинно кажу вам, тому що ви не вчинили те 

одному з цих найменших, Мені не вчинили. І підуть ті на вічну муку, а праведні в життя вічне. 

 
Притча про голос серця 

Сказав Ісус: “Не дивися з презирством на людину цю:  
великим є подвиг того, хто почав зло в собі — в добро перетворювати!” 

Зі спогадів Апостола Андрія 

Жив один чоловік. Не був він бідним, та не був і багатим. Нічим особливим не відрізнявся він від людей, що жили 
навколо. Не був він уже молодим, та не був ще і старим… 

І був цей чоловік не сильний душею… 
Хоч і мав зерна добра в душі — але не проростали вони… 
Жив чоловік цей — як всі довкола нього жили… І управляли ним забаганки його і пороки його… І сковували його 

страхи та слабкості його… І не було йому добре: текло життя його… сірою шерегою буднів, не було в ньому ні радощів, 
ні звершень… 

Щоднини увечері думав цей чоловік: “Ну ось завтра я чинитиму краще, не піддамся більше слабостям своїм і 
порокам своїм!...” 

Ну ось наставало “завтра”… — і знову управляли ним забаганки і пороки його, і сковували його страхи і слабкості 
його… 

Якось замислився чоловік: “Чому я не можу жити так, як сам хотів би?” “Чому чиню не так, як знаю, що потрібно 
чинити?” “Чому управляють мною пороки мої і сковують мене страхи мої?” 

Думав-думав він — і не побачив причини для того, щоб не жити так, як вважає правильним, не чинити так, як 
розуміє правильним сам. 

І почав тоді чоловік у Бога запитувати: “Отець мій і Творець! Чому не можу я жити 
так, як хотів би, чинити так, як вважаю правильним? Чому став я рабом пороків моїх і 
забаганок моїх, страхів моїх і слабостей моїх? У чому причина? 

І відповів йому Бог: “Але ж немає на те жодної причини! Маєш право ти — чинити 
так, як сам того хочеш!” 

І каже тоді чоловік: “Порадь же мені: як бути, що зробити — щоб пороки мої та 
слабкості мої перестали управляти життям моїм?” 

І відповів Бог: “Щоразу раніше, перед тим, як що-небудь зробити або сказати — 
послухай голос серця свого духовного і вчини так, як велить воно! Тоді управлятимеш ти 
своїми слабостями і страхами и полишать тебе пороки і забаганки твої!” 

І вирішив чоловік пораду Божу виконати. 
Встав наступного ранку, наповнений рішучістю щоразу поради у серця духовного 

запитувати — раніше, ніж слово мовити… 
А щоранку батько старий чоловіка цього — говорив йому слова неласкаві, бурчав та 

лаявся. Говорив йому батько, що ні на що не здатен син його, і що все покоління синів людських — живе неправильно, 
і перерахував образи та труднощі свої, і звинувачував сина свого у всьому, в чому той не був винним… 

І ось став батько сина сварити, слова образливі промовляти. 
І закипів гнів у людині цій від слів гірких тих звинувачень… Готовий був уже він, як зазвичай, у відповідь батькові 

— і сам слова ядовиті висловлювати, та згадав Божу пораду. 
Але не встигло серце прошептати: “Стримай слова образливі, оскільки любить тебе батько твій: про твої біди він 

печалиться! І ти його любиш! Стримай слово гнівне — й прощення попроси!...” 
У відповідь на гнівні слова батькові — поклонився чоловік і сказав: “Прости мені!” І потух гнів. Обняв чоловік 

батька свого — і пішов у справах своїх. 
А батько його здивувався… і з того часу перестав сваритись. 
… А увечері йшов чоловік цей додому після роботи тяжкої. Купив різних наїдків і думав про те, як споживатиме те 

все… А був він до переїдання досить-таки схильний… 

С 



І зайшов він у дім молодої вдови, котра жила з 
малими своїми дітьми. Повинна була йому жінка борг 
віддати, та все не могла накопичити грошей… 

Давно він хотів сказати, що прощає їй борг. І 
вирішив він, що сьогодні зробить це нарешті. І прийшов 
він у дім бідної вдови і сказав їй, що прощає борг її. 
Вдова йому в ноги кланялася, дякувала. І хотів уже йти 
чоловік, а серце шепоче 
тихенько: “Залиш дітям ту їду, 
що собі купив! Їм радість 
буде!…” 

Чоловік сей ледве-ледве 
зумів наказ серця виконати. 
Але коли віддав він наїдки 
дітям, які від радості стали 
танцювати, — то і в ньому 
радість велика піднялася! Йде 
додому легко, сам — щастям 
наповнений, ніг під собою не 
чує! А серце в грудях — наче 
пісню співає! 

Та не щодня вдавалося 
чоловікові голос серця почути, 
не завжди виконував він те, що 
воно йому шепотіло. Але з 
кожним днем все більше він 
старався жити так, як серце 
велить, з кожним днем все 
менше керували ним забаганки 
і пороки його, все менше 
сковували його страхи і недуги 
його. Проростали зерна любові 
сердечної в його душі! 

… Якось йшов чоловік цей і 
бачить: багато сильних і злих 
людей б’ють юнака доброго. А 
люди, які повз нього йдуть, — 
тільки кроку додають, 
відвертаються, не втручаються, 
стороняться: щоб їм самим від 
тих злюк погано не стало. 

А чоловік цей сміливістю 
не вирізнявся. Хотів він так 
само повз нього пройти, наче 
це його не стосується… А серце 
— не шепоче, а кричить: “Якщо 
ти не допоможеш — вб’ють 
людину добру! А ти — 
врятувати його можеш!” 

А чоловік — боїться, страх 
свій подолати не в силах… Ні 
піти не може, ні допомогти… 

А серце ніяк заспокоїтися не може: “Рятуй скоріше!” 
Почав чоловік Бога кликати, тому що зі страхом 

йому не справитися. І не пошепки та про себе, а на весь 
голос закричав: “Боже! Йди сюди! Боже! Йди сюди!” 

Від здивування люди, які повз нього проходили, 
зупинилися. І ті, які віддалік йшли, — також 
наблизилися. Почали й інші з усіх боків підбігати до 
місця того, зупинятися і дивитися: у чому тут справа і де 
тут Бог? І такий натовп зібрався — що злякалися злі 
люди, відпустили юнака і скоро зникли. 

А юнак підвівся із землі і дякує чоловікові цьому: 
“Який ти — сміливий! Порятував мене!” 

 

Йде чоловік додому, а серце в грудях — як сонечко 
горить і так говорить: “Любов — за всі страхи сильніша!” 

… Час минав — жити чоловікові стало і легше, і 
радісніше. 

Ось одного недільного дня пішов цей чоловік 
гуляти. Йшов він, а назустріч йому вдова йде — та, якій 
він борг простив. Посміхається йому лагідно, кланяється 

низько. 
І чоловік цей — на красу її 

задивився… А чоловік цей мав 
слабкість до жінок, хоча і вважав 
похіть свою гріхом великим. 

Став чоловік у бік 
відвертатися, щоб не дивитися 
на жінку, та й згадав — і поради 
у серця запитав. 

А серце йому й каже: 
“Подивися краще, та з увагою 
душевною: чи мила тобі жінка 
ця?” 

Подивився чоловік — і все 
у ньому від любові засвітилося! 

Говорить він серцю своєму: 
“Нема за неї кращої! Усе б я їй 
віддав!..” 

“Тоді чому печалишся ти? 
Не похіть — те, що не для себе 
бажаєш, а іншому подарувати 
хочеш! А це — любов у тобі 
прокинулася! Йди та скажи їй, 
що любиш її!” 

Чоловік так і вчинив. 
Підійшов і сказав: “Люблю тебе! 
Будь мені за дружину!” 

Всі знайомі та сусіди стали 
казати: “Ну і дурень цей чоловік! 
Тільки справи у нього в гору 
пішли, міг би собі багату 
наречену знайти! А він — 
вдовицю… з дітьми малими собі 
бере… Вдовиця ж — і так би, без 
одруження, не відмовила…” 

А чоловік пісню серця чує: 
“Щастя подаруєш — щастя 
отримаєш! Щастя собі ти за 
гроші не купиш!” 

І горить серце його все 
яскравіше, все сильніше 
любов’ю палахкотить! І 
преображає воно — і слова 
чоловіка, і вчинки його! 

І в скорому часі одружився 
цей чоловік на жінці цій. І любов їхня взаємна, сердечна 
— стала все їхнє життя освітлювати, дім зігрівати! Дітей 
почали разом ростити та батьків своїх шанувати. 

І дякував чоловік богові: “Отче мій і Вершителю! 
Порада твоя — все життя моє преобразила, щастя мені 
подарувала! Переміг я тепер забаганки й пороки свої, 
подолав недуги свої і страхи свої!” 

І відповідає йому Бог: “Той, хто голос серця 
духовного навчився слухати, — іще більше за те може 
здійснити, адже голос серця — це голос Любові! А все, 
що любов’ю твориться, — від Мене йде! Адже Я і є 
ЛЮБОВ!” 

Притча – це невелика оповідь алегорично-
повчального змісту, в якій хід подій подається у 
залежності від Божественного замислу, 
Господнього задуму. Сюжет притчі будується в 
образній формі, на життєвих ситуаціях, на 
повсякденних спостереженнях суспільного життя. 
На перший погляд здається, що зміст притчі дещо 
прихований і мовлення притчі проводиться 
наздогад. Але це не так. Притчі мають 
надзвичайно великий зміст, колосальний задум, 
неабиякий замисел. Вони винятково дохідливо 
сприймаються. Притчі уособлюють в собі й 
світські ситуації, й приповідки, й народні 
спостереження, й загалом всю народну мудрість 
та Божу науку. 

У перекладі з грецької мови «притча» – це «йти 
пліч-о-пліч», себто притча пліч-о-пліч ставить 
відоме з невідомим. Адже притча дозволяє 
зрівняти відому істину з невідомою. Істини в 
притчах подавалися у символах, образах та 
алегоріях. 

Притчі були надзвичайно популярні серед 
Стародавніх народів Сходу і це був фольклорний, 
народний жанр. Народні притчі нерідко містили в 
собі викривальні мотиви. 

Всім відома Соломонова книга притч. Це збірник 
мудрих, моральних, наставницьких висловів, 
багато з яких належить царю Соломону, частину з 
яких він зібрав серед народу за волею Божою. 

Багато притч розповідав Спаситель і Господь Бог 
наш Ісус Христос під час Свого земного життя. Він 
застосовував притчі для передання народам світу 
Божественних ідей, законів, бажань. З допомогою 
притч Ісус Христос повчав. Він застосовував 
притчі також для більшої дохідливості Його 
Вчення і для ліпшого запам’ятовування того, що 
Він сказав людям. 

Багато притч Ісуса Христа описали святі 
євангелісти Матвій, Марк, Лука та Іван, і, 
безперечно, багато притч Ісуса залишилися не 
записані й, на жаль, не дійшли до наших днів. 

Таким чином, притчі Ісуса Христа – це дохідливе 

Слово Боже, це Божественне повчання для нас – 

грішників, це наші моральні, духовні та житейські 

настанови. 

 


