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Слава Богу За Все!
Ви тримаєте у своїх руках другий цьогорічний номер нашого парафіяльного 

Вісника.

Тут ми старались розкрити велич Святої Тайни Священства. Цим номе-
ром ми завершуємо цикл, розпочатий минулого року, який був присвячений 
Семи Церковним Таїнствам.

«Хто не слухає Господніх посланців, не лише їх безчестить, але й Того, Хто 
їх послав, і стягає на себе суд гірший, ніж Содома і Гомора» 

(Святий Василій Великий).

«Наскільки душа перевищує тіло, настільки священство стоїть вище від 
всякої влади» 

(Святий Йоан Золотоустий).

«Після Бога понад усіх треба любити священиків, що очищують нас Святи-
ми Таїнствами і моляться за нас. А своїх духівників ми повинні шанувати, 
як ангелів» 

(Євагрій Понтійський).



Святе Таїнство Священства
У Старому Завіті Бог через Мойсея вста-
новив єврейське священство...
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Читайте у цьому номері:

Чому пресвітерів називаємо отцями
Часто людям, які не належать до тра-
диційних Церков незрозуміле відно-
шення вірних до своїх священиків.

Нам нема чого боятися
Важливіше, щоб Господь не скинув 
нас з своєї реєстрації. Церква має 
багатовіковий досвід переслідувань...

Літургічні ризи священнослужителів
Першою літургійною ризою диякона, 
священика та єпископа є стихар...

Церковні Чини та Свячення
Чин  означає священний ступінь, що че-
рез положення рук єпископа дає якусь 
означену владу у церковній ієрархії. 
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До чого ми докотилися?!!
Мимоволі насувається спогад про те, як ко-
лись римські воїни знущалися з Ісуса Хри-
ста…
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У Старому Завіті Бог через 
Мойсея встановив єврейське 
священство. Після прого-
лошення Десяти Заповідей, 
Бог дав вказівки, як має бути 
побудована Скинія Завіту, 
встановив обряди жертво-
приношення і вибрав Ааро-
на, Мойсеєвого брата та його 
синів на священнослужи-
телів. Мойсей помазав їх 
священною оливою і кров’ю 
жертв (пор. Лев. 8). «Тоді зняв 
Арон руки до людей і поблаго-
словив їх; та й зійшов наниз, 
принісши жертву за гріх, 
жертву всепалення й мирну 
офіру» (Лев. 9,22). 

З того часу всі справи, які 
відносилися до Богопочитан-
ня, виконувалися виключно 
священиками, а їм на допо-
могу у жертвоприношенні 
було призначене коліно Леві. 
Всі інші одинадцять колін 
мали їх утримувати (пор. 
Чис. 18,7). І ніхто, крім них, 
не смів посягати на їх права 
та привілеї (пор. Чис. 4,15).

Як знаємо, Старий Завіт 
був прообразом і приготуван-
ням до Нового Завіту. Тож не 
дивно, що Ісус Христос, ма-
ючи на увазі постійне жерт-
воприношення (повторення 
Його Хресної Жертви) у Пре-
святій Євхаристії, встановив 
Святу Тайну Священства для 
тих, які покликані й вибрані 
стати посередниками між 
Богом і людьми, і провадити 

Святе Таїнство 
Священства

народ до Бога, до неба. 
Таке установлення відбу-

лося тоді, коли Христос на 
Тайній Вечері дав апостолам 
право здійснювати Євхарис- 
тію – «робіть Це на Мій спо-
мин», – а завершилося після 
Воскресіння, коли Христос 
дав їм право прощати гріхи 
та бути пастирями Його ста-
да – Церкви. 

Христос дав апостолам та 
їх наслідникам потрійну свя-
щеничу владу: учити, про-
вадити (керувати), освячу-
вати. 

Як Учитель, Він сказав 
до них: «Як мене послав 
Отець, так я посилаю вас» 
(Ів. 20,21). «Ідіть, отже, та 
зро біть учнями всі народи… 
навчаючи їх берегти все, що 
я вам запо відав. Отож я із 
вами по всі дні аж до кінця 
віку» (Мт. 28,19-20). 

Як Законодавець (Суддя), 
Христос сказав до апостола 
Петра: «Я дам тобі ключі Не-

бесного Царства, і що ти на 
землі зв’яжеш, те буде зв’я-
зане на небі; і те, що ти на 
землі розв’яжеш, те буде ро-
зв’язане й на небі» (Мт. 16,19). 

Як Святитель, Христос 
дунув на апостолів і сказав: 
«Прийміть Духа Святого! 
Кому відпустите гріхи – від-
пустяться їм, кому ж за-
тримаєте - затримаються» 
(Ів. 20,22-23).

Після Вознесіння Ісуса Хри-
ста на небо й після Зіслання 
Святого Духа, апостоли на-
вчали й провадили христи-
янські громади, які скоро 
поширювалися. Вони виби-
рали собі помічників, нових 
єпископів і пресвітерів. Свя-
тий Лука в Діяннях апостолів 
та святий апостол Павло в 
Листах до Тимотея і Тита 
подають цікаві факти про 
діяльність апостолів. Перш 
за все, вони вибрали нового 
апостола Матея (пор. Дії. 1,21 
та наст.) замість зрадника 
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Юди, а потім Степана та інших 
дияконів для харитативної діяль-
ності, «і, помолившись, покла-
ли на них руки» (Дії. 6,5-6). 

Про вибір і рукоположе-
ня, свячення апостола Павла 
і Варнави, святий євангелист 
Лука пише так: «Тоді вони, 
попостивши й помолившися, 
поклали на них руки і відпу-
стили» (Дії. 13,3) та продов-
жує: «Вони настановили їм 
по церквах старших, а після 
молитви і посту, передали їх 
Господові, в якого ті увірува-
ли» (Дії. 14,23). 

У тих перших апостольсь-
ких часах кандидати на свя-
щеників – пресвітерів були 
вибрані із місцевої християн-

ської громади. Однак, щоби не 
потрапилди у ряди священиків 
невідповідні люди, апостол 
Павло радить Тимотеєві та 
Титові, яких він сам рукопо-
ложив: «Рук надто поквапно 
не клади ні на кого»     (І Тим. 
5,22). 

Свята Тайна Священство, 
подібно як Хрещення та Ми-
ропомазання, витискає на 
душі рукоположеного неза-
терту печать – відзнаку Хри-
стового священика. 

З уваги на своє високе ви-
брання, священики  – це «слуги 
Христові і завідувачі тайн Бо-
жих» (пор. І Кор. 4,1). Звідси 
слова святого Івана Золотоу-
стого про гідність священика: 

«Священики одержали силу, 
якої Бог не дав Ангелам, ані Ар-
хангелам, бо не до них, а до свя-
щеників Нового Завіту сказав: 
«Усе що зв’яжете на землі – 
буде зв’язане на небі». 

Ось у чому криється ве-
лика гідність і відповідаль-
ність священиків: «Кожен 
бо архиєрей, узятий з-поміж 
людей, настановляється для 
людей у справах Божих, щоб 
приносив дари та жертви 
за гріхи; що може співчува-
ти нетямущим та введеним 
в оману, бо й сам він неміччю 
охоплений… Чести ж цієї 
ніхто не бере сам собі, лише 
той, хто покликаний Богом, 
як Арон» (Євр. 5,1-4).

Iдіть, отже, і зробіть учня-
ми всі народи: хрестячи їх во 

ім'я Отця і Сина, і Святого 
Духа; навчаючи їх берегти 
все, що Я вам заповідав. 
Отож Я з вами по всі дні 
аж до кінця віку. (Мт. 
28,19-20)

Тож і я тобі заявляю, 
що ти - Петро (ске-

ля), і що я на цій скелі 
збудую мою Церкву й що 
пекельні ворота її не по-
долають. Я дам тобі ключі 
Небесного Царства, і що ти на 
землі зв'яжеш, те буде зв'я-
зане на небі; і те, що ти на 
землі розв'яжеш, те буде 
розв'язане й на небі.

(Мт. 16,18-19)

Коли ж поснідали, каже 
Ісус до Симона Петра: 

«Симоне Йонин! Чи любиш 
ти мене більш, ніж оці?» - 
«Так, Господи, - відрікає той 

Йому, - ти знаєш, що люблю 
Тебе». Тож мовить йому: 
«Паси мої ягнята!» І знову, 
вдруге каже до нього: «Симо-
не Йонин! Чи любиш мене?» 
«Так, Господи, - відвічає йому, 
- Ти знаєш, що люблю Тебе». 
І мовить йому: «Паси мої 
вівці!» І втретє йому каже: 
«Симоне Йонин! Чи любиш 
ти мене?» І засмутився Пе-
тро, що аж утретє його пи-
тає: «Чи любиш мене», - то  
каже Йому: «Господи, Ти все 
знаєш, Ти знаєш, що Тебе лю-

блю!» І каже йому Ісус: «Паси 
мої вівці!» (Йо. 21,15-17)

Тому я лишив тебе на 
Кріті, щоб ти впорядку-

вав до кінця те, що залиши-
лось, і настановив по містах 
пресвітерів, як я був тобі за-
повідав. (Тит. 1,5)

Як же призиватимуть 
Того, в кого не увірува-

ли? Як увірують у Того, що 
Його не чули? А як почують 
без проповідника? І як будуть 
проповідувати, коли не будуть 
послані? Написано ж: «Які 
гарні ноги тих, що благові-
стять добро!» (Рим. 10,14-15)

Не занедбуй у собі дару, що 
був даний тобі через про-

роцтво з накладанням рук 
збору пресвітерів. (1 Тим. 4,14)
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Церковні Чини та 
Свячення

Чин – священний ступінь, який через положення рук єпископа дає якусь означену владу у цер-
ковній ієрархії. Є вищі й нижчі чини. До вищих належить: єпископат, пресвітерат, дияконат. 
До нижчих: співці, читці, свічконосці, піддиякони. 
Рукоположення – це літургійний обряд, яким довершується надання церковного чину. Сло-
во «рукоположення» є перекладом із грецького «хіротонія», що означає «про стягнення 
руки». В давнину вибирали когось і настановляли на уряд піднесенням або про стягненням 
руки, до цього звичаю додали в Церкві молитви благословення єпископа через покладання 
рук. 
Святитель – Владика, місцевий ієрарх, влада якого простягається на його підвладних, то-
бто на тих, що в даній єпархії народилися або постійно проживають. Тільки єпископ може 
важно уділяти свячення для вищих чинів. 
Ставленик – це кандидат до духовного стану. До нього церква ставить такі умови: щоб 
він був чоловіком, охрещеним, зрілого віку і мав намір прийняти свячення, а також, щоб 
він мав ознаки справжнього покликання та волю служити Церкві, щоб мав Святу Тайну 
Миропомазання та, щоб його моральна поведінка була бездоганною, а також, щоб він мав 
богословську освіту.

Нижчі чини.
Читець – це служитель, 

якому доручено відповідні 
обов’язки у церкві: читання 
Святих Книг, виголошуван-
ня стихів, прислуговування 
священикові під час відправ, 
попередження із свічкою на 
обході. 

Навчання правд віри у хри-
стиянську давнину (І-ІІ ст..) 
відбувалося не з книжок, а із 
слухання (пор. Рим. 10,17). 
Під час святкових сходин 
християнської громади чи-
тець відчитував священні 
тексти і після цього провід-
ник богослужіння давав від-
повідне пояснення. Тож, зви-
чайно, на читців вибирали 
людей освічених, здібних. 

Співець – цей чин появляєть-
ся в церкві у ІV ст.. (грецькою 
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«псалтіс»). У зв’язку з так зва-
ним респонсорним проказу-
ванням псалмів. Згадує про 
це святий Йоан Золотоустий: 
«Співець співає сам один, 
а всі підспівують, немов би 
голос виходив з одних уст» 
(Гомілія 36 на І Коринтян). 

Піддиякон – нижчий цер-
ковний служитель. Першу 
згадку про цей чин подають 
документи ІІІ століття «Апо-
стольське Передання» та «На-
ука дванадцяти апостолів, 
Дідахе». Святий Василій Ве-
ликий називає їх служителя-
ми дияконів. Їхнім завдан-
ням було: прати антимінси 
(обруси), берегти церковний 
посуд, зливати воду на руки 
священика під час відправи, 
пильнувати церковних две-
рей. Тепер обов’язки піддияко-
на обмежені до трьох речей: 
дбати про красу Божого хра-
му, пильнувати церковних 
дверей і засвічувати світло 
під час богослужінь. 

Одежею читця є стихар, 
він прикриває все тіло: від 
шиї аж до стіп. Це колишня 
біла туніка. Протягом сторіч 
витворюється різні типи сти-
харів, з них церква вибрала 
тільки два: простішої форми 
(теперішній стихар) і добір-
нішого крою, багатше оздо-
блений (сьогоднішня дальма-
тика); перший – залишився 
спідньою одежею священика 
та єпископа, другий – вла-
стивою одежею свічконосця, 
читця та співця, а також під-
диякона і диякона.

Вищі чини.
Диякон – від грецького сло-

ва «діяконос», що означає «слу-
житель». Про це згадує апостол 
Павло у своїх листах до Ти-
мотея: «Диякони - так само 
треба, щоб були поважні, не 
двоязичні, вина багато щоб 
не вживали, не були віддані 
брудному зискові; щоб тайну 
віри берегли в чистім сумлін-
ні. Але й таких спочатку слід 
поставити на пробу, а потім 
нехай служать, якщо будуть 
бездоганні» (1 Тим. 3,8-10) 
і Филип’ян:  «Павло і Тимо-
тей, слуги Христа Ісуса, усім 
святим у Христі Ісусі, що 
перебувають у Филиппах, із 
єпископами та дияконами» 
(Фил. 1,1).

Чин цей встановили самі 
апостоли, щоби звільнити 
себе від обов’язків матеріаль-
ного порядку: «Не личить нам 
лишити слово Боже і при сто-
лах служити» (Дії. 6,2). Тож 
вибрали вони сімох мужів, 
«повних Духа і мудрості» – 
«та поставили їх перед апо-
столами і, помолившись, по-
клали на них руки» (Дії. 6,6).

Обов’язком диякона було: 
послугувати удовам і вбогим; 
допомагати апостолам у про-
голошенні Євангелії, і єписко-
пам у виконуванні святої Тай-
ни Хрещення (див. Дії. 6,8; 
8,5 і 12), навчаючи неофітів 
правд віри. 

Пресвітер. Грецьке сло-
во «Пресвітерос» означає 
«старший». Пресвітер від са-
мого початку є найближчим 
співробітником апостолів, а 
згодом – єпископів. Згадуєть-

ся про них в Діяннях (Дії. 4,5; 
11,30; 15,2; 16,4; 21,18). Апо-
стол Павло приділяє їх до 
кожної новозаснованої хри-
стиянської громади як керів-
ників-управителів (Дії. 14,23; 
20,17; Тит. 1,5). Обов’язком 
пресвітера було: навчати лю-
дей правд віри (1 Тм. 5,17), 
давати хворим святу Тайну 
Єлеопомазання (Як. 5,12-15), 
разом з єпископом довершува-
ти свячень, класти руки на тих, 
що поєднуються з церквою. 
Від  ІІ ст. пресвітери викону-
ють обов’язки душпастирів 
і суддів народу, а від ІV ст. 
їхня діяльність більш-менш 
сходиться з загальною діяль-
ністю пароха в пізнішому ро-
зумінні цього слова.

Єпископ. Грецьке слово 
«Епіскопос» означає «нагля-
дач», «інспектор». Так у І-II ст. 
до Христа називали на Родосі 
державних урядовців. Подіб-
не значення має воно в кни-
гах Старого Завіту (Суд. 9,28; 
Іс. 60,17). У Новому Завіті 
«епіскопос» має значення: «на-
ставник християнської грома-
ди» (Ді. 20,28; 1 Тм. 3,4; Тит. 
1,7; Флп. 1,1) або «наставник 
душ» (1 Птр. 2,25). Від II ст. це 
слово набирає значення «зверх-
ника окремих церков». II Ва-
тиканський Собор визначив 
права й обов’язки Єпископа. 
(Конст. «Про Церкву», ч. 23).

Висвячення диякона, пре-
світера та єпископа відбу-
вається під час Божественної 
Літургії через покладання 
рук (грецькою «хіротонія») 
єпископа й моління Церкви. 
Покладаючи руку на висвя-
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чуваного, єпископ прикликає 
на нього благодать Святого 
Духа. Так, висвячуючи пре-
світера, єпископ молиться: 
«Божественна благодать, 
що завжди недужих оздо-
ровлює і те, що їм не достає, 
доповнює, поставляє благо-
говійного диякона в пресві-
терство. Тож помолімся за 
нього, щоб зійшла на нього 
благодать Пресвятого Духа, 
і промовмо всі: Господи, по-
милуй».

До молитви єпископа долу-
чається моління Церкви. Бага-
торазовим вигуком «аксіос» (із 
грецької «достойний») спіль-
нота стверджує, що рукопо-
ложений через божественну 
благодать став достойним свя-
щеничого служіння. Подібно 
доХрещення і Миропомазан-
ня, рукоположения в будь-який 
чин має в собі незгладиму 
печать благодаті, а тому його 
можна прийняти тільки раз у 
житті.

У молитвах дияконського ру-
коположения Церква просить 
Бога сповнити новопоставле-
ного диякона, мов первомуче-
ника архидиякона Стефана, 
вірою, любов’ю, силою та святі-
стю для належного служін-
ня спільноті. На знак цього 
служіння єпископ вручає но-
вопоставленому дияконські 
ризи, кадильницю, рипіду та, 
за звичаєм, книгу Євангелія.

Особливість рукоположення 
пресвітера полягає в тому, 
що перед рукоположенням 
висвячуваний промовляє «Сим-
вол віри» й складає присягу 
послуху своєму єпископові. 
Служіння пресвітера – в тому, 

щоб «достойно і непороч-
но предстояти перед свя-
тим жертовником, про по-
відувати Святе Євангеліє, 
дари й жертви духовні при-
носити, людей оновляти в ку-
пелі відродження» та викону-
вати інші церковні служіння.

На хіротонії єпископа ви-
свячуваний перед – не менше, 
ніж трьома єпископами-свя-
тителями, складає ісповідь 
віри, викладаючи докладно 
вчення Церкви про Пресвяту 
Трійцю, воплочення і Святі 
Таїнства, оскільки єпископ 
є вчитель віри й благовісник 
свого стада. Устами святи-
теля Церква просить Хри-
ста, щоб той, хто приймає 
архиєрейську благодать, став 
«наслідувачем істинного Па-
стиря, що поклав життя 
своє за овець своїх; щоб був 
провідником незрячих, світ-
лом для тих, хто в темряві, 
покаранням немудрих і вчи-

телем для дітей, світильни-
ком серед світу; щоб довірені 
йому душі він провадив до 
досконалості». Симеон Со-
лунський пояснює, що через 
рукоположення єпископ, як 
глава довіреної йому місце-
вої Церкви, «приймає за на-
речену ту, яка є нареченою 
Христовою», тобто Церкву, 
«бо Він нас навчив, що пасти 
й піклуватися про неї є доказом 
любові до Нього». Під час єпи-
скопського рукоположення 
тісний зв’язок новопоставле-
ного пастиря з паствою вира-
жається кількаразовим про-
голошенням назви Церкви, 
до якої він поставлений. При-
сутність не менше, ніж трьох 
святителів, тобто єпископів із 
інших єпархій, свідчить про 
зв’язок між місцевими Церква-
ми і виявляє єдність Церкви.

Кожний чин є виявом 
розмаїття дарів Святого 
Духа в служінні Церкві.
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Літургічні ризи 
священнослужителів

Священнослужителі звершують богослужіння в літур-
гійних ризах, які символізують нове життя у воскреслому 
Христі; пишністю і красою ризи виражають «благу 
красу» грядучого Божого Царства. Символіку 
риз висловлюють молитви на їх зодягання.

Першою літургійною ри-
зою диякона, священика та 
єпископа є стихар, що озна-
чає з грецької – сорочка. Це 
довгий одяг, який одягають 
через голову і котрий спадає 
аж до п’ят. Стихар – це «риза 
спасіння й одежа радості», 
яка нагадує про світлу хре-
щальну ризу. На стихар диякон 
одягає дальматику та орар. Це 
довгий перев’яз, звішений через 
ліве плече, піднесенням яко-
го диякон закликає вірних 
до молитви. Орар символізує 
ангельські крила: диякони, як 
і ангели, – «служебні духи» 
(Євр. 1,14), покликані до 
служіння літургійній спіль-
ноті. Поверх стихаря свя-

щеник накладає епітрахиль 
(дослівно із грецької – на 
шиї), що означає благодать, яку 
Господь через нього зливає на 
церковну спільноту, і «благе 
ярмо» священичого служін-
ня. Без епітрахиля священик 
не звершує жодного бого-
служіння. Поверх епітрахи-
ля священик підперізується 
поясом, який означає готов-
ність священика звершувати 
своє служіння силою Бо-
жою. Надягання нарукавників 
символізує, що через руки 
священика діє сам Господь. 
Поверх усіх інших риз свяще-
ник одягає фелон (із грець-
кої – плащ). Він символізує 
праведність та святість, якою 
Господь зодягає його, виділя-
ючи з-поміж народу для свя-
щеннослужіння.
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Літургійний одяг єпископа
Верхньою літургійною 

одежею єпископа є сакос (із 
грецької – веретище), який 
символізує владу єпископа – 
слуги Христового – провади-
ти народ Божий прикладом 
покаяння. Поверх сакоса єпи-
скоп носить омофор (з грець-
кої – наплічник) – знак того, 
що єпископ як добрий па-
стир, за прикладом Христа, 
опікується довіреною йому 
духовною паствою та йде шу-
кати загублених овець (див. 
Мт. 18,12). Набедреник – плат 
матерії, що її єпископ носить при 
поясі з правого боку, – вказує на 
«меч духовний», яким є Боже 
Слово (пор. Ефес. 6,17), сим-
волізує учительську владу 
єпископа. На голову єпископ 
зодягає мітру (з грецької – 
пов’язка), яка є Знаком ду-
ховної влади, дарованої єпи-
скопові Царем Небесним.

До відзнак єпископа нале-
жать: жезл, панагія, мантія. 

Жезл, або посох, є Знаком па-
стирського служіння, яке поля-
гає у проводі й захисті пастви. 
Енколпій (з грецької – на-
грудник), або Панагія (з грець-
кої – всесвята), – це кругла ікона 
Спасителя або Богородиці, 
яку єпископ носить на грудях 
на знак ревного і прилюдного 
визнання віри. Архиєрейська 
мантія (або накидка) прикра-
шена скрижалями, образами 
Старого і Нового Завітів, кольо-
ровими стрічками – символа-
ми благодаті учительства.

Літургійні ризи священнос-
лужителів у нашій тради-
ції бувають різних кольорів, 
відповідно до змісту бого-
служінь. Білі та Золотисті 
вживають на Господські свя-
та, блакитні – на Богородичні, 
зелені – на П’ятдесятницю,  
червоно-пурпурові (або фіо-
летові) – на Великий піст і на 
заупокійних службах.
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486 Христос, знищив-
ши своєю животво-

рящою смертю і воскресін-
ням ворожнечу між людьми 
та Богом (пор. Еф. 2,14), зво-
лив, щоб Його благословенні 
плоди спасіння через Святі 
Таїнства служили й далі на 
спасіння кожній людині, аж 
доки Він прийде у славі. 
Тому Христос, заповідаючи 
на Тайній Вечері чинити спо-
мин Його смерті і воскресіння 
(пор. Як. 22, 19) та після сво-
го Воскресіння даючи своїм 
апостолам дар Святого Духа 
і владу відпускати гріхи (пор. 
Ів. 20,22-23), встановлює своє 
священство в Церкві.

487 Здійснення Христо-
вого посередництва 

та заступництва через вибра-
них Богом людей у Церкві та 
є Христовим священством. У 
Святому Таїнстві Рукоположен-
ня священнослужителі отри  -
мують благодать Святого 
Духа для здійснення Христо-
вого священства у звершен-
ні Святих Таїнств і пастир-
ському служінні. У всьому 
служінні священнослужите-
ля «сам Христос присутній у 
своїй Церкві як Голова тіла, 
як Пастир стада... Учитель 
правди», а священнослужи-
тель, насамперед у Євхари-
стійному жертвоприношенні, 
діє іменем Христа - Найвищого 
та Вічного Первосвященика. 
Священнослужитель діє «в 
ім'я всієї Церкви, коли звертає 
до Бога молитву Церкви, а пе-
редусім - коли приносить Євха-
ристійну жертву».

488 Здійснення своєї 
спасительної дії 

у світі Христос передає апо-

Катехизм про Святе 
Таїнство Священства

столам. Він доручає їм свою 
Церкву, звертаючись до Пе-
тра: «Паси мої ягнята... Паси 
мої вівці» (Ів. 21,16-17). Свя-
тий Йоан Золотоустий, тлума-
чачи це, каже: «Учитель хотів 
навчити Петра і всіх нас, як 
Він сам любить Церкву свою, 
щоб і ми виявили велику тур-
боту про неї». Апостоли пере-
дають цю місію своїм наступ-
никам: «Пасіте довірене вам 
Боже стадо... не як пануючі 
над вибраними, але бувши 
зразком для стада. І як з'я-
виться Архипастир, отримає-
те нев'янучий вінець слави» 
(1 Пт. 5, 2-4). Апостол же Пав-
ло доручає учню Тимотеєві 
обов'язок поставляти наступ-
ників через покладання рук 
(пор. 1 Тм. 5,22) і передавати 
їм учення апостолів: «А що 
ти чув від мене при багатьох 
свідках, те передай вірним 
людям, які будуть здібні          
інших теж навчити» (2  Тм. 2,2).

489 Засновуючи нові 
християнські спіль-

ноти, апостоли ставили на їх 
чолі пресвітерів (із грецької 
старійшина) або єпископів (із 
грецької - той, хто наглядає, 
опікун) (див. Ді. 14,23; 20,17. 
28; Флп. 1,1), а дияконів (із 
грецької служитель) - на що-
денне служіння «при столах» 
(див. Ді. 6,1-6). Святий Кли-
мент Римський свідчить про 
апостольське наступництво: 
«Апостоли благовістили нам 
від Господа Ісуса Христа, Ісус 
Христос - від Бога. Христос 
посланий від Бога, апостоли - 
від  Христа Апостоли ставили 
досвідчених віруючих на єпи-
скопів і дияконів».

490 Священиче служін-
ня в Церкві має 

ієрархічну структуру, суть 
якої найповніше виражена 
у звершенні Євхаристії. На 
євхаристійному зібранні єпи-
скоп як наступник апостолів 
є предстоятелем, пресвіте-
ри священнодіють з єписко-
пом, а диякони допомагають 
єпископові і пресвітерам. 
Святий Ігнатій Антіохійський 
наголошує на важливості 
ієрархічного служіння в Церк-
ві: «Будьте пильні, щоб все 
чинити в гармонії з Богом, із 
єпископом, що предсідає на 
місці Бога, із пресвітерами 
на місці собору апостолів та 
з дияконами, які дуже дорогі 
мені, яким довірене служіння 
Ісуса Христа». «Без них [єпи-
скопів, пресвітерів і дияконів] 
не можна говорити про Церк-
ву».

492 Висвячення дия-
кона, пресвітера 

та єпископа відбувається 
під час Божественної Літургії 
через покладання рук (грець-
кою «хіротонія») єпископа та 
моління Церкви. Покладаю-
чи руку на висвячуваного, 
єпископ прикликає на нього 
благодать Святого Духа. Так, 
висвячуючи пресвітера, єпи-
скоп молиться: «Божествен-
на благодать, що завжди не-
дужих оздоровлює і те, що їм 
недостає, доповнює, постав-
ляє благоговійного диякона в 
пресвітерство.Тож помолімся 
за нього, щоб зійшла на нього 
благодать Пресвятого Духа,  
промовмо всі: Господи, по-
милуй».
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Чому пресвітерів 
називаємо отцями

Часто людям, які не нале-
жать до традиційних Церков 
(римо-католицької, греко-ка-
толицької чи православної) 
незрозуміле відношення вір-
них до своїх священиків. Тоді 
зі сторони представників 
різних деномінацій можна 
почути звинувачення, що 
вірні називають своїх свяще-
ників отцями, хоча в Свято-
му Євангелії є сказано: «Та 
й отця собі теж не йменуйте 
на землі: один бо у вас Отець 
– той, що на небі» (Мт. 23,9). 
Під це звинувачення попа-
дають і названі деякі учителі 
Церкви «Отцями Церкви». 

 Заборона називати ко-
го-небудь отцями слід роз-
глядати в контексті (пор. Мт. 
23, 1-12). Христос викриває 
фарисеїв в тому, що вони лю-
блять почесті і все роблять 
для цього: вітаються привсе-
людно, займають перші міс-
ця на зібраннях. Звертаючись 
до учнів, Христос говорить, 
що у вас хай так не буде, а 
більший серед вас хай буде 
вам за слугу, і вчителями, от-
цями, наставниками не нази-
вайте себе. Смисл в тому, що 
потрібно не вивищуватися, а, 
навпаки, принижувати себе, 
не слід робити самих себе 
отцями, вчителями. Але хіба 
не може тебе хтось інший 
називати отцем? Практика 
називати пресвітерів отцями 
пішла від народу і є питання 

не стільки богословським, як 
церковної етики. Вірні тради-
ційних церков ось так про-
сто, реально і по-дитячому 
усвідомлюють, що вони одна 
сім’я. 

Слова Христа не можуть 
служити категоричною за-
бороною називати отцями із 
кількох причин. Біблія гово-
рить про те, що Бог поставив 
в Церкві вчителів. Написано 
також і про те, щоб згадувати 
своїх наставників. Як же тоді 
можливо, якщо Христос в 
тому ж місці (Мт. 23,8-10) за-
боронив кому-небудь назива-
тися вчителями, наставника-
ми. Крім того, апостол Павло 
називає Тимотея своїм сином 
(І Тим. 1,2) - хто ж тоді Павло 
для Тимотея? Очевидно, що 
отець. Так само і Іван називає 
своїх адресатів - «дітоньки», 
а значить, що і він їм отець 
(пор. І Ів. 2,1; 2,18; 2,28; 3,7). 
Звертаючись до Коринтян 
апостол Павло прямо го-
ворить, що він їх духовний 

отець: «Не щоб осоромити 
вас я це пишу, але щоб як ді-
тей моїх улюблених навести 
на розум. Бо хоч би ви мали 
тисячі учителів у Христі, та 
батьків не багато; бо я вас 
породив через Євангелію в 
Христі Ісусі» (І Кор. 4,14-15). 
Подібно він пише і до Га-
латів: «О мої дітоньки, яких 
я знову народжую в муках, 
доки Христос вообразиться 
у вас!» (Гал. 4,19). напевно, 
що тут апостоли не згрішили. 
Також і Степан у своїй про-
повіді називає юдеїв отцями: 
«Мужі брати й отці, слухайте: 
Бог слави з’явився батькові 
нашому Авраамові...» (Дія. 
7,2). В притчі про багача і Ла-
заря, багач називає Авраама 
«отче», і Авраам приймає це 
звернення, називаючи його 
сином (пор. Лк. 16,24-25). 

Крім того, чому ми нази-
ваємо свого батька батьком, 
якщо написано, що нікого на 
землі не можна називати от-
цем? 
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Нам нема чого боятися,  – 
Владика Венедикт

Пропонуємо Вашій увазі інтерв’ю єпископа-помічника Львівської Архиєпархії 
Венидикта (Алексійчука) для сайту «Католицький Оглядач». Це інтерв’ю 
було опубліковане на сайті 14 січня цього року, після погроз Міністерства 
Культури позбавити нашу церкву реєстрації

Прошу Владики, ситуація із 
листом Міністерства куль-
тури до Блаженнішого Свя-
тослава стосовно того, що 
держава погрожує скинути 
нашу Церкву з реєстрації, 
сколихнула наше суспільство. 
Чи варто боятися переслі-
дувань Церкви з боку держа-
ви в Україні?

Важливіше, щоб Господь 
не скинув нас з своєї реєстра-
ції. Церква має багатовіковий 
досвід переслідувань: Вона 
зазнавала гонінь і утисків протя-
гом усієї своєї історії. У різні епо-
хи, в різні часи Церкву хотіли 
знищити, ліквідувати, хотіли 
заборонити. Римський цар 
Діоклетіян навіть наказав 
карбувати монети з написом 
«з нагоди викорінення хри-
стиянського імені», а сам не-
задовго до своєї смерті мусів 
бути свідком, що ненависне 
йому християнство, отрима-
ло повну свободу в Римсько-
му царстві.

Церкву переслідували, 
починаючи з часів Римської 
імперії. І в нашій, не так від-
даленій історії, в радянській 
імперії, нашу Церкву проб-
ували знищити докладаючи 
колосальних зусиль усього 
репресивного апарату, яким 
володіла ця імперія зла. Але 

викорінити, знищити Церкву 
нікому не вдавалося. Адже 
Церква не просто людська 
установа. Вона – установа 
Божа. Ілюзія певної частини 
людей, що Церква це тільки 
людська установа розвіяна 
самою історією. Сама історія 
довела, що можна знищити 
священиків, структури, єпи-
скопів, але неможна знищи-
ти Христа, тому що Він Бог, 
а Церква – це Його Містичне 
Тіло. Люди, які переслідують 
Церкву, роблять ту ж помил-
ку, яку зробив диявол стосов-
но Христа: він хотів знищити 
Христа, Христа розп’явши 
через людей, але Христос 
через Свою Смерть і Вос-
кресіння переміг усяка зло.

Саме Його Смерть і Вос-
кресіння дарують Церкві цю 

перемогу над злом. Церква 
є незнищима, тому що в Ній 
є   присутній Христос. Так сво-
го часу в Японії, з причини 
страшного переслідування, 
Церква залишилась без єпи-
скопів та священиків. У та-
кому стані Вона проіснувала 
в цій країні понад 200 років. 
Коли, нарешті, у 1865 році 
японський уряд дозволив 
католицьким місіонерам по-
вернутися в Японію, то вони, на 
своє превелике здивування, 
знайшли у цій країні 50 тисяч 
католиків, які в умовах жор-
стоких гонінь, без єпископів 
і священиків, зберегли свою 
правдиву католицьку віру не-
засміченою. Церква в Японії 
17 березня кожного року 
дуже торжественно відзначає 
свято Знайдення християн, 
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прославляючи незнищимість 
Церкви.

Тому і ті, які сьогодні хоті-
ли би переслідувати Церкву, 
поставити Її поза законом, 
фактично нічого цим би не 
осягнули. Церква, попри всіля-
кі переслідування, інформацій-
ні війни проти Неї, спроби 
дискредитації, все одно пере-
можно вийде з усього цього. 
Нам нема чого боятися.
Прошу Владики, наскільки, на 
Вашу думку, така позиція 
теперішньої влади може 
спричинити до збурення у су-
спільстві?

Люди є дуже збурені такою 
позицією влади. І ми знаємо 
до яких постав це може при-
вести. Адже влада посягнула 
на те, що в людей є найінтим-
ніше, найсвятіше – на їхню 
Церкву. І моє враження, що 
влада деколи не думає і не 
передбачає, що вона викличе 
такими кроками. Ми знаємо, 
що було через побиття сту-
дентів на Майдані – це лю-
дей сколихнуло. Ми свідомо 
того, що було після того, коли 
був той наступ на Майдан 
вночі – це знову сколихнуло 
людей. Вони несвідомі того, 
що цим своїм листом вони 
консолідують суспільство та 
ще більше настроюють лю-
дей проти себе. І тому це грає 
зворотній ефект для влади. 
Складається прикре вражен-
ня, що влада сама собі відрі-
зає усяку можливість діалогу 
з суспільством.
Прошу Владики, чи можна 
очікувати, на Вашу думку, 
що така позиція влади при-

веде до консолідації самої 
УГКЦ.

Кажуть у нас в народі: 
«Ворог єднає». Звичайно, це 
може консолідувати, і Бог та-
кож допускає такі дивні чиїсь 
вчинки, що вони відіграють 
зворотній ефект, аніж той, 
який очікувався. Скоріш за 
все, ця ситуація ще більше 
сконсолідує народ Божий та 
скріпить його у вірі. Так часи 
комуністичного підпілля скон-
солідували й очистили нашу 
Церкву. Церква функціонує 
за принципами дещо відмін-
ними від звичайного людсь-
кого суспільства, адже, як я вже 
це наголосив, Вона є Боголюд-
ським організмом, а не просто 
людським суспільством, чи 
людською установою.

Сьогодні, принаймні на 
те виглядає, влада якось хоче 
протиставити Церкву владі – 
це не є правда. Церква не є про-
ти влади, як такої. Я сам щод-
ня молюся на Божественній 
Літургії за Богом бережений 
народ наш, за наш народ, 
молюся за правління, за все 
правління, тобто в правління 
входить також і президент, та 
міністри всі, і той заступник 
міністра, що підписав ли-
ста. Кожен греко-католицький 
священик молиться на Боже-
ственній Літургії за народ, 
правління, за військо. Ми мо-
лимось за них і ми просимо 
Бога, щоб давав їм мудрість, 
щоб перемінив їх. Але одно-
часно з тим, що ми молимось 
за владу, Церква завжди і в кожно-
му суспільстві покликана свід-
чити правду. А цією Правдою 

є Христос. І горе тій Церкві, 
яка не відповідає тому покли-
канню: свідчити про правду.

Церква покликана бути 
совістю суспільства. А совість 
наша не примушує нас щось 
робити – вона промовляє, ми 
можемо прислухатись, а може-
мо і ні. Совість завжди нам 
говорить, вона ніколи не мов-
чить, в якому б гріховному 
стані ми б не знаходились. 
Звичайно, вона може стати 
більш тендітною, коли ми 
прислуховуємося до неї, або 
більш «грубшою», коли ми 
живемо гріховно, але вона 
ніколи не перестане промов-
ляти. Точно таке саме завдан-
ня і Церкви – завжди говори-
ти, і для правих, і для лівих, 
що є правда і свідчити про 
правду. І тому для Церкви 
не є питання, хто при владі. 
Якщо завтра прийде до вла-
ди хтось з опозиції і якийсь 
інший президент, за рік-два 
почне робити якісь інші речі, 
несумісні з людською гідні-
стю, з мораллю, Церква так 
само буде говорити.
Прошу Владики, багато на-
ших мирян є збурені, мож-
ливо, навіть і в певній мірі 
зрадикалізовані після таких 
заяв влади. Що би Ви як па-
стир сказали про це для на-
ших читачів?

Збурення, протест – це 
нормальна людська реакція 
на несправедливість. Про-
блема виникає тоді, коли 
стається непогамовна ради-
калізація. Насправді наші 
вчинки багато говорять про 
те, якими ми є насправді, 
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чим ми дихаємо. І цей вчи-
нок влади просто показав, 
чим вона дихає. Якщо хтось 
до нас щось говорить чи має 
певну поставу, то з вчинків 
ми пізнаємо, ким є ця лю-
дина, якою вона є. І коли ми 
бачимо, що хтось пчихає чи 
кашляє, то ми бачимо, що 
він пчихає і кашляє, він хво-
рий, правда? Коли влада по-
чинає поступати недокінця 
адекватно, то ми бачимо, що 
влада не є готова виконувати 
завдання влади, вона є не до 
кінця адекватною.

Але, боронь Боже, вдава-
тись до якихось радикаль-
них висновків, а тим більше 
вчинків, бо зло породжує зло. 
І коли ми на зло відповідаємо 
злом, ми збільшуємо кіль-
кість зла. Ми бачимо в житті 
Ісуса Христа, в Євангелії, що 

Христа ніколи нікому не вда-
валося вивести з себе. Як би 
хто не старався, чи там були 
якісь вчинки людей навколо 
Нього, чи навіть Його учени-
ки поступали не добре… Але 
Христос завжди зберігав мир 
і спокій. Тому дуже важливо 
є зберегти мир і спокій в тій 
ситуації.

Влада показала, якою вона 
є, але нам не треба бути агре-
сивними, треба розуміти, що 
коли влада поводиться неа-
декватно, вона не може дов-
го чи добре функціонувати. 
У сьогоднішній ситуації, коли 
громадянське суспільство 
бореться за права громадян, 
церковна громада і надалі 
молитися за Богом береже-
ний народ наш, правління та 
все військо. І Бог просвітлює 
розум і нам, і владі, щоб ми 

знали, як поступати. Голов-
не, щоб ми чули Божий голос 
та чинили згідно з ним. Щоб 
влада почула Божий голос та 
була йому послушна. Бо коли 
нас сколихують емоції, то під 
емоціями нічого доброго не 
зробимо, а навіть і для Церкви, 
бо зло може знову привести до 
іншого зла. З історії ми це багато 
разів бачимо. І тому мир, добро-
зичливість і молитва дають 
нам пізнати, як в тій ситуації, 
може, наразі непростій, посту-
пати і яке прийняти найкраще 
рішення. Маємо розуміти, що 
ми завжди співаємо на Вели-
кому Повечір’ї: «Розумійте на-
роди і покоряйтеся, бо з нами 
Бог». Бог є повсякчас з нами!

За матеріалами сайту 
«Католицький оглядач»

Святі Отці Про Святе Таїнство Священства
«Хто не слухай Господ-
ніх посланців, не лише їх 
безчестить, але й Того, хто 
їх послав, і стягає на себе 
суд гірший, ніж Содома та 
Гомора» 

(Святий Василій Великий).

«Наскільки душа переви-
щує тіло, настільки свя-
щенство стоїть вище від 
всякої влади»

(Святий Йоан Золотоустий).

«Після Бога понад усіх треба лю-
бити священиків, що очищують 
нас Святими Таїнствами і мо-
ляться за нас. А своїх духів-
ників ми повинні шанувати, 
як ангелів» 

(Євагрій Понтійський).

«В руках священика є ключ 
Царства Небесного. Він 
може звільнити грішника із 
пекла, може зробити його до-
стойним неба, диявольського 
невільника може перемінити 
в Божу дитину» 

(Йоан Золотоустий).

«Перше місце дай Богові, 
а друге – священикові, 
земному Христові, про-
повідникові твого жит-
тя. Поспішай за ним на 
крилах, покоряйся йому 
мовчки. З ним радій, коли 
підносишся вгору і йому 
підкоряйся, коли падаєш, 
щоб, набравшись страху, 
ти знову піднісся високо»

(Святий Григорій Богослов).

«Надзвичайне чудо, не-
вимовна сила, страшна 
тайна - таїнство священ-
ства! Воно духовне, свя-
те, визначне, безкорисне. 
Це священство Христос, 
зійшовши, дарував недо-
стойним... Воно - світлий 
і визначний щит, непохит-
ний стовп, незламна стіна. 
Воно - тверда основа, що 
від землі підноситься до 
небозводу» 

(св. Єфрем Сирійський, 
Про священство).
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До чого ми 
докотилися?!!

У четвер, 23 січня, телеба-
чення та Інтернет показали 
таку сцену з вулиці Грушев-
ського в Києві: повністю роз-
дягнений хлопець, а довкруги 
нього люди в міліцейській 
формі, які його б’ють і з нього 
насміхаються.

Мимоволі насувається спо-
гад про те, як колись римські 
воїни знущалися з Ісуса Хри-
ста… Але наразі облишмо це 
порівняння.

Через деякий час після того 
з’явилося повідомлення, що 
міністр внутрішніх справ 
України Віталій Захарченко 
публічно попросив пробачен-
ня за те, що сталося, і заявив, 
що винні будуть покарані. Не 
знаю, що і як буде далі, але 
хотів би сказати, що, на мою 
думку, повинно відбутися.

Припускаю, що міністр 
Захарченко оголошував своє 
вибачення, стоячи перед відеока-
мерою в одному з приміщень 
міністерства, оточений своїми 
підлеглими, одне слово, пере-
буваючи в психологічно ком-
фортній атмосфері.

Натомість він мав би пере-
прошувати, дивлячись в очі 
батькові і матері хлопця. А піс-
ля цього стати перед власними 
батьками і признатися, що на-
коїли підлеглі йому особи, за 
поведінку яких він офіційно 
відповідає.

Люди в міліцейській формі, 
які чинили наругу над хлоп-
цем, незалежно від того, чи їх 
колись знайдуть і будуть на-
лежно судити, мусять також 
стати перед власними татом та 
матір’ю і признатися, що вони 
зробили, а тоді їхні батьки –

піти до батьків постраждало-
го і перепросити їх за те, що 
їхні сини йому вчинили.

Батьки "героїв" з вулиці Гру-
шевського в переважній біль-
шості, напевно, свого часу 
старалися добре виховати 
своїх синів. А якщо знайдуть-
ся такі, що не дбали про це 
(може, більше уваги звертали 
на накопичення матеріальних 
благ чи на отримання впливо-
вих позицій), почувши слова 
вибачення, повинні замисли-
тися, до чого призвело їхнє 
недбальство у вихованні влас-
них дітей.

А хто попросить пробачен-
ня за рівень моральності, який 
панує в середовищі правоохо-
ронців, типу "героїв" з вулиці 
Грушевського чи з Михай-
лівської площі від 30 листопа-
да минулого року?

Міністр внутрішніх справ 
запевняє, що такі випадки вже 
не повторяться. Однак напро-

шується питання: як відбу-
вається моральна формація 
тих, котрі мають виконувати 
високу місію правозахис-
ників?

За останніх кілька років від-
булося дуже багато дискусій 
на тему політики, економіки 
та суспільного життя. А чи 
не варто було б замислитися 
серйозно над тим, до чого ми 
докотилися в ділянці моралі.

Події останніх місяців по-
казали дуже низький рівень 
навіть особистої моралі, не 
згадуючи вже про публічну 
мораль, яку своєю поведін-
кою засвідчили чиновники 
різних рівнів. Звертаюся на-
віть не до них, а до їхніх бать-
ків і матерів: шановні і дорогі, 
робіть щось, щоб рятувати 
своїх дітей від повної мораль-
ної загибелі.  

+ Любомир
Джерело: www.pravda.com.ua


