
№3 (3) 2012р.Б. ЧЕРВЕНЬ

Святі Тайни – це видимі знаки, які
вміщають в собі життя і смерть
Христа.

Святих Тайн є сім: Хрещення,
Миропомазання, Євхаристія, Покаяння,
Єлеопомазання, Священство, Подружжя.

Зі словом «тайна», напевне, ми із
вами зустрічалися не раз, але, як
християни, то за своє життя прийняли
вже ряд Тайн, такі, як: Хрещення,
Миропомазання, Покаяння-Сповідь,
Євхаристію, багато хто Подружжя,
а, можливо, і навіть Єлеопомазання.

Саме слово «таїнство», «тайна» -
означає щось закрите від наших
очей.

Свята Тайна – це видимий знак
невидимої Божої ласки, яку вона
приносить до душі. Так, наприклад,
поливання води на голову хрещеника
у Святій Тайні Хрещення не лише
символізує, але й уділяє те духовне
очищення, яке здійснюється у душі. Нам
із вами є тяжко собі уявити невидиму
Божу ласку, тому Бог передає нам її за
допомогою видимих знаків,  щоб
кожен міг її зрозуміти і оцінити.

Святі Тайни встановив Ісус
Христос.

Коли кажемо, що Христос
встановив Святі Тайни, то це не
означає, що Він визначив усі деталі
обрядів кожної із них.

Святі Тайни та їх обряди – це ті
чинники, через які Христос дає нам
або збільшує Свою Ласку в наших душах.
Ласка - це Боже життя у нашій душі.
Наприклад, через ласку Хрещення ми
стаємо усиновленими дітьми Божими
й спадкоємцями Царства Небесного.

Готуючись до святкування 1025-річчя Хрещення Русі України, українська
Греко-Католицька Церква проголосила 2012 рік – роком Святих Таїнств.
Йдучи за побажанням ієрархії нашої Церкви, кілька наступних номерів нашого
Вісника буде присвячено Семи Святим Тайнам.
Насамперед, спробуємо застановитися над Святою Тайною Хрещення.
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Ласку можна одержати або втратити,
бо і Божу любов ми можемо або
прийняти, або її від себе відкинути,
відштовхнути.

Ласка – це Боже життя в нас.
Христос це гарно пояснив притчею
про виноградну лозу:

«Я - виноградина правдива, а мій
Отець - виноградар. Кожну в мені
гілку, яка не приносить плоду,
відрізує він. А кожну, яка вроджує
плід, він очищує, аби ще більше
плоду давала. Уже і ви чисті -,
словом, яким промовляв я до вас.
У мені перебувайте - а я у вас! Як
неспроможна гілка сама з себе
плоду принести, якщо не

перебуватиме вона на виноградині,
ось так і ви, якщо не перебуватимете
в мені. Я виноградина, ви - гілки. Хто
перебуває в мені, а я в ньому, - той
плід приносить щедро. Без мене ж
ви нічого чинити не можете»

(Ів. 15, 1-5. )
Божа ласка - благодать, наче ті

життєві соки зі стовбура, що оживляють
гілки. Чим тісніше наше життя є з Богом,
тим краще в нас проявляється Боже
життя і, навпаки, якщо ми самовільно
відриваємося від життєдайної
виноградини Христа, то те Боже життя
перестає в нас перебувати. Святою
Тайною Хрещення в нашій душі
розпочинається оте Боже життя
і збільшується іншими Тайнами, але
втрачається через гріх.

Багато християн дивляться на
Тайни як на певні обряди або, як на
якісь чаклунські дії. Для них святе
Таїнство – це тільки обряд, якому
вони піддаються. І для таких людей
Святі Тайни не мають жодних
наслідків, тому що вони не надають
їм належної ваги.

Святі Тайни – це знаки любові між
Богом і людиною, кожна Тайна – це
особиста зустріч і з Христом. Ми
повинні дивитися на Святі Тайни не
як на церемонію, але як на дотик Бога
до нашої душі. Щоб разом із
апостолом Павлом ми змогли
сказати: «Живу вже не я, а живе
Христос у мені» (Гал. 2,20), і це
буде вершиною нашого життя до
якого має прямувати кожен
християнин.



№ 3(3) Червень 2012 2

Свята Тайна Хрещення – це
двері до Царства Божого.
Христос всім людям подарував
цю Тайну в Новому Завіті, щоб
вони могли мати життя вічне. Він
довірив Хрещення і Євангеліє своїй
Церкві, коли сказав апостолам:
«Ідіть, отже, і навчайте всі
народи, хрестячи їх, в ім’я Отця,
і Сина, і Святого Духа;
навчаючи їх берегти все, що Я вам
заповідав» (Мт. 28, 19-20).

Через Хрещення ми втілюємося
в Містичне Христове Тіло – Церкву,
і стаємо дітьми Божими. Свята
Тайна Хрещення – це Божа Свята
Тайна, установлена Ісусом Христом,
яка уділяється священнослужителем
Церкви тому, хто її вперше приймає,
через потрійне занурення у свяченій
воді або потрійне поливання
свяченою водою в ім’я Пресвятої
Трійці і, здійснене згідно з обрядами
Церкви, - вносить хрещеному ту
Божественну благодать, якою він
очищується від первородного гріха,
якщо хрещеник – немовля; а той і від
гріхів особистих, якщо хрещеник –
дорослий, і перед тим був навчений

Ñâÿòà Òàéíà Õðåùåííÿ – äâåð³
äî íîâîãî æèòòÿ
правд християнської віри. Через
Хрещення ми стаємо усиновленими
дітьми Божими. Свята Тайна
Хрещення – це двері для того, щоб
людина могла прийняти інші Святі
Тайни.

Хрещення робить присутніми
смерть і воскресіння Христа,
у Хрещенні ми приймаємо участь
у Його смерті, щоб стати учасниками
Його Воскресіння (Див. Рим.6);
Хрещення робить нас «однією

рослиною» з Христом воскреслим,
немов «прищеплює» нас до Нього.

Святу Тайну Хрещення
встановив сам Ісус Христос. Церква
ж прийняла від Христа завдання
хрестити всіх людей: «Мені дана
всяка влада на небі і на землі. Ідіть,
отже, і навчайте всі народи,
хрестячи їх, в ім’я Отця, і Сина, і
Святого Духа; навчаючи їх берегти
все, що Я вам заповідав» (Мт. 28, 18-20);

(Мр. 16,16).

Прообразом Святої Тайни в
Старому Завіті було обрізання.

В апостольських часах Хрещення
уділялося безпосередньо після того,
коли хтось заявив, що він готовий

прийняти навчання Ісуса Христа,
готовий вірити в Ісуса Христа
і просив Хрещення.

Про важливість прийняття
Святої Тайни Хрещення для того,
щоб бути спасенним підкреслив
сам Ісус Христос: «Коли хто не
родиться із води і Духа не може
ввійти в Царство Боже» (Ів. 3,5).

Нехрещені діти не можуть піти
до неба, бо вони не посідають
Божої Ласки, яка одержується через
Святу Тайну Хрещення. Однак, Бог
не відкидає їх цілковито від Себе і не
посилає їх до пекла, бо вони не
поповнили ніякого особистого гріха.
Про посмертну долю нехрещених
дітей Церква не має точно визначеної
науки. В загальному, Церква приймає
погляд Святого Григорія із Назіянзу,
що нехрещені немовлята і діти
переходять у життя вічне, але там не
будуть прославлені, ані покарані.
Звідси, ще раз бачимо необхідність
якнайшвидше хрестити дітей після
народження.

Хрещення є необхідним для
кожної людини, Ісус Христос
установив цю Тайну в дуже
простому вигляді, щоб у випадку
крайньої необхідності кожний міг
цю святу Тайну уділити. Для
важності Святого Хрещення
потрібно лише звичайну воду та
вживання слів: «Хрещається раб
божий (раба божа) в ім’я Отця,
і Сина, і Святого Духа. Амінь»,
та мати намір уділити цю Тайну
так, як це робить Церква.

Людина може тільки раз бути
охрещеною. Навіть священик не
сміє повторювати хрещення, якщо
хтось був важно охрещений перед
цим, хіба що він може доповнити
обряди Хрещення, яких при
Хрещенні з різних причин не
дотримано. Наприклад, у небезпеці
смерті, у лікарні. Бо Хрещення
лише раз змиває первородний гріх
з душі і витискає на ній незатертий
знак християнина.
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в душі хрещеника відбувається
велика переміна: диявол залишає
його, пляма первородного гріха
зникає із душі, а на місце диявола
й гріха замешкує в душі сам Бог.

На знак тієї чистоти душі,
священик покриває новоохрещеного
християнина білим полотном, так
званою крижмою, а в руки дає йому
або хресним батькам засвічену свічку
на знак, що новоохрещений має
через ціле життя світити своїм

ближнім світлом своєї віри
і прикладом добрих діл, щоб, коли
прийде Господь він міг вийти
приготованим (-ною), за прикладом
Євангельських розумних дів, Йому
на зустріч і ввійти в Його Небесне
Царство.

Іноді потрібно прожити ціле
життя, щоб усвідомити власне
хрещення, щоб охрещений справді
помер для гріха і жив для Бога.
Потрібно прожити життя, щоб дія
Христа і Святого Духа, зустрівшись

із вільною волею охрещеного,
поволі проникала в усі закутки його
серця і душі, його вдачі і тіла, щоб
охрещений справді став образом
Христа - християнином.

А ти, любий читачу, чи прийняв ти
рішення пережити своє Хрещення,
повторювати щодня те, що твої хресні
батьки сказали від твого імені: «Зрікаюся
сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, всієї
служби його і всієї гордині його… Єднаюся
з Христом… Визнаю Його як Царя і Бога…
Вірую в Отця, і Сина, і Святого Духа,
Тройцю Єдиносущну і Нероздільну»?

и ж ви не знаєте, що всі ми, що
в Христа Ісуса охрестилися, у
смерть його хрестилися? Ми
поховані з ним через хрещення
на смерть, щоб, як Христос
воскрес із мертвих славою
Отця, і ми теж жили новим

життям. Бо якщо ми з'єднані з ним
подобою його смерті, то будемо і
подобою воскресіння. Знаємо ж,
що старий наш чоловік став
розп'ятий з ним, щоб знищилось
оце гріховне тіло, щоб нам гріхові
більш не служити; бо хто вмер, той
від гріха звільнився. Коли ж ми
вмерли з Христом, то віруємо, що й
житимемо з ним, знаючи, що
Христос, воскреснувши з мертвих,
вже більше не вмирає: смерть над
ним більше не панує. Вмираючи
бо, Він умер для гріха раз
назавжди, а живучи, живе для
Бога. Так само й ви вважайте
себе за мертвих для гріха, а за
живих для Бога, в Христі Ісусі
(Рим. 6, 3-11).

одинадцять учнів пішли
в Галилею на гору, куди
їм Ісус призначив. Побачивши
його, вони вклонилися йому;
а деякі сумнівалися. Ісус же
приступив і промовив до них:

“Дана мені всяка влада на небі й на
землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі
народи: хрестячи їх в 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, 16-20).

оді прибув Ісус із Галилеї на
Йордан до Йоана, щоб
хреститися від нього; але
Йоан спротивлявся йому,
кажучи: “Мені самому треба
хреститися в тебе, а ти

приходиш до мене?” Ісус у відповідь
сказав до нього: “Залиши це тепер,
так бо личить нам здійснити всяку
правду.” І тоді він залишив його.
А охрестившись, Ісус зараз же
вийшов з води. І ось розкрилось
йому небо, і він побачив Духа
Божого, який спускався, мов голуб,
і зійшов на нього. І голос пролунав
з неба: “Це Син мій любий, що його
я вподобав” (Мт. 3,13-17).

звався Ісус і мовив до
нього: «Істинно, істинно
кажу тобі: Коли хтось не
вродиться з висоти, не
бачити йому Божого

Царства». Никодим же йому:
«Як може чоловік уродитись,

коли вже старий? Чи спроможен
же він увійти знову в утробу
матері своєї та й народитись?»
Відрік Ісус: «Істинно, істинно
кажу тобі: Коли хтось не
вродиться з води та Духа, не
спроможен увійти у Царство Боже»
(Ів. 3,3-5).

етро ж до них: «Покайтесь»,
каже, «і нехай кожний з вас
охреститься в ім'я Ісуса
Христа на відпущення гріхів
ваших, і ви приймете дар
Святого Духа. Для вас бо ця

обітниця і для дітей ваших та й для
всіх тих, що далеко, скільки б їх
покликав Господь, наш Бог
(Дія. 2, 38-39).

им, що колись були неслухняні,
яких очікувало довготерпіння
Боже за часів Ноя, коли
будувався ковчег, в якому
мало, тобто вісім душ,
урятувалися водою. Вас же

тепер спасає прообраз цього, тобто
хрещення, позбуття не тілесної
нечистоти, а прохання доброго
сумління в Бога через воскресіння
Ісуса Христа (І Пер. 3, 20-21).

об викупити тих, які під
законом, щоб ми прийняли
усиновлення (Еф. 4,5).
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двері, якими входимо у Церкву, як
Царство благодаті – з нього
починається християнське
життя. Хрещення – межа, яка
відділяє членів тіла Христового
від інших людей, які є поза цим
тілом. У Хрещенні людина
зодягається у Христа, згідно слів
апостола Павла, які співаються
під час обряду уділення св. Тайни
Хрещення, та кожного великого
свята на Літургії: «Ви, що в Христа
хрестилися, у Христа зодягнулися»
(Гл. 3. 27).

Питання у тому, чи хочемо ми,
щоб і наші діти були «зодягнуті
у Христа»? У теперішній час,
ми приносимо для Хрещення
дітей і немовлят. Чи, роблячи
це, ми поступаємо згідно зі
Святим Писанням? Спробуємо
трошки розібратись.

Навіть, якщо прочитаємо
цілу Біблію, ми ніде не знайдемо
конкретної заборони, яка
б звучала: «Дітей хрестити не
можна». Рівно ж, ніде немає
вказівки на те, що це можна
робити. Тому робити висновок
потрібно із дій головних
персонажів Святого Писання.

З одного боку маємо вказівку
Христа: «Ідіть, отже, і зробіть
учнями всі народи: хрестячи їх в ім'я
Отця, і Сина, і Святого Духа;
навчаючи їх берегти все, що Я вам
заповідав» (Мт. 28. 19-20). А також:
«Ідіть же по всьому світу та
проповідуйте Євангелію всякому
творінню. Хто увірує й охрес-
титься, той буде спасенний; а
хто не увірує, той буде осудже-
ний» (Мр. 16. 15-16). Із цього
можна зробити висновок, що для
хрещення обов’язково потрібно
повірити і прийняти науку Христа
та Його Самого, а вже тоді
хреститись.

Але є й інша сторона медалі.
Читаємо у книзі Діянь Апостолів
(а це одна із книг Писання, у якій

описано найбільше випадків
хрещення), що після першої проповіді
апостола Петра (Дії 2. 14-40), до них
пристало і охрестилось «яких три
тисячі душ» (Дії. 2. 41). Це перше
хрещення після вищезгаданих
слів Христа, і причому хрещення
масове. Не виключено, що між
ними могли бути діти. Звичайно,
посилаючись на слова Христа,

можна сказати, що дітей між
ними не було. Але не можемо
також стверджувати, що ніхто, із
такого великого натовпу, не взяв
із собою дітей, тим більше, що
євреї змалку їх привчали до
традицій та до практичного
виконання Закону. А той, хто мав
із собою дитину, підходячи до
хрещення, цілком очевидно міг
хотіти спасіння та «дару Святого
Духа» через хрещення і для своєї
дитини. Тим більше, що апостол
Петро сказав: «Покайтесь… і  нехай
кожен із вас охреститься в ім’я Ісуса
Христа, на відпущення гріхів ваших,
і ви приймете дар Святого Духа»
(Дії 2. 38). Цими словами він не
визначив вікових обмежень для
хрещення, бо якщо дитина і не має
гріха і не кається, то дар Святого

Духа беззаперечно може отримати.
Тим більше, немає жодних

вказівок на те, що хтось приніс
дитину, а йому відмовили охрестити
її. А в такому натовпі це цілком
могло б бути. Ніде у Новому Завіті
не ставиться вікових обмежень для
хрещення. Коли читаємо про
чудесне нагодування хлібом 5 тисяч
людей. Ми знаходимо там таку
поправку: «крім жінок та дітей»
(Мт. 14. 21). Якщо б було важливо
вказати, що дітей не можна хрестити,
то і тут була би ця поправка
«хрестилось три тисячі душ, крім
дітей».

Таких випадків більш чи менш
масового хрещення було чимало.
Багато із них, очевидно, і не
описано (Ів. 20. 30-31). Але ще
принаймні на два хочемо
звернути увагу, бо вони якраз
свідчать про те, що діти могли
бути допущені до хрещення. У цій
же книзі Діянь Апостолів
описуються випадки, коли
апостоли хрестили цілі сімейства,
між якими, без сумніву, були і діти.
У 10 главі описується хрещення
сотника Корнилія та «зібраних
із ним». А у 16 главі говориться

про хрещення в’язничного
сторожа, який хрестився «з усіма
своїми» (Дії 16. 33).

Ми можемо настоювати на тому,
що покаяння і віра необхідні для
хрещення. Але подивімося і з
практичного боку. Уявімо собі
людину, яка змалку зберігала
Божий Закон і жила по совісті. Тоді
і хрещення вона прийняти не
зможе, адже потрібне покаяння, а у
неї немає з чого каятись. Звичайно,
таку людину знайти практично
неможливо, але все ж… .

Щодо віри, ми знаходимо чудову
та унікальну річ. Віра однієї
людини може бути запорукою
спасіння для іншої. Коли читаємо
про чотирьох чоловіків, які,
розібравши покрівлю дому, де був
Ісус, спустили перед Ним на
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ношах розслабленого, чуємо
слова євангелиста Марка: «Ісус,
узрівши їхню віру, до розслабленого
й каже: «Сину, відпускаються
тобі гріхи твої» (Мр. 2. 5). Також
дочка ханаанянки була зцілена
завдяки вірі її матері (Мт. 15. 28).
І такого роду випадків знаходимо
багато у Писанні.

Отже, очевидна наявність двох
практик у Церкві, які зовсім собі не
суперечать і не виключають одна
одну. Плюси і мінуси обидвох відомі
уже здавна. Хрещення у дорослому
віці як твердий та рішучий вчинок,
звичайно, більш пам’ятний. Але все

ж зручніше на полі вирощувати злаки
до того, як на ньому з’являться
бур’яни.

Ми говоримо не про те, що
потрібно хрестити людей тільки
у дитячому віці, а про те, що і ця
практика (тобто хрещення дітей) не
чужа Святому Писанню. І поряд із
дорослими, завжди було місце і для
тих, хто був чистий серцем, але,
свідомо чи не свідомо хотів,
прагнув і міг прийняти дар Святого
Духа… це були ДІТИ.

«Пустіть дітей, і не бороніть
їм приходити до Мене»

Першим прообразом був
перехід через Червоне море.
Пройшов весь Ізраїль разом із
немовлятами, а для апостола
Павла – це вже знак хрещення:
«Не хочу бо, брати, щоб ви не
знали, що всі наші батьки були під
хмарою, що всі перейшли через
море, що всі христилися у Мойсея,
у хмарі та в морі» (І Кор. 10, 1-2).
Якщо немовлята взяли участь
у старозавітному хрещенні, то
на якій підставі потрібно
відмовляти їм у можливості
прийняти хрещення новозавітне?

Другим прообразом таїнства
Хрещення було обрізання.
Обрізання було знаком входження
в Божий народ, знаком Завіту.
Здійснювалося воно ж на восьмий
день після народження хлопчика
(Бут. 17, 9-14). Так, що ж виходить,
що до Христа немовля могло бути
членом Церкви, членом народу
Божого, а після Його приходу
і жертви стало це неможливим?
Напевне, що Христос прийшов не
тільки заради дорослих, але і заради
дітей, і обрізання змінюється тим

Людина, яка читає Святе Писання, зможе помітити, що в Старому
Завіт і було  к ілька  прообраз ів  новозавітного хрещення.  І  всі  ц і
старозавітні поді ї  і  уст ановлення,  кот рі ст али прообразами
новозавітного хрещення, – всі включали в себе дітей.

прообразом чого воно було –
хрещення (Кол. 2,11).

Не слід у хрещенні бачити тільки
очищення від гріха, бо, йдучи за такою
логікою, дійдемо до помилкового
висновку, що, якщо діти не грішать,
то їм і не потрібно Хрещення.
Хрещення – це подія, яка перемінює
цілий світ, в якому живе людина.
Хрещення –  це є входження в народ
Божий, це є приєднання до Тіла
Христового, отримання благо-

датного покрову та благодатної
допомоги.

Щоб зрозуміти зв’язок старо-
завітних прообразів з новозавітною
практикою Хрещення, варто
поставити запитання: хто був
суб’єктом Завіту? Завіт – це договір,
а договір передбачає дві сторони, які
вступають в певні відношення між
собою. Одним суб’єктом біблійного
Завіту є Бог. Але, з ким саме Він
заключає Старий Завіт? З Мойсеєм?
З Аароном? – Ні, з усім Ізраїльським
народом. І на сторінках Євангелія ми
бачимо, що Христос заключає Новий
Завіт не з Петром, і не з Іваном, але
з новим народом Божим.

Хрещенням батьки включають
своїх дітей в Завіт, в народ Божий,
щоб і на дітей розповсюджувався
благодатний Божий захист, який
покриває весь народ. І, як колись
єврейські діти, в ніч найстрашнішої
єгипетської кари були врятовані від
смерті кров’ю ягняти, нанесеної на
косяки дверей, так в християнську
епоху від Ангела Смерті діти
захищаються Кров’ю істинного
Агнця і Його печаттю – Хрещенням.



№ 3(3) Червень 2012 6

 Найперше, щоб вони самі були
охрещеними, миропомазаними і
отримали св. Причастя. Мали
більше 14 років та були в стані
свідомості свого обов’язку духовної
опіки. Ще психічноздорові. Якщо
належать до іншої конфесії
(православний чи католик), тоді
потрібно, щоб бодай хтось один був
конфесії похресника.

Мають бути зразкової моральної
поведінки. Це означає – не бути
публічними грішниками. Потрібно
зрозуміти, що публічні грішники ніяк
не можуть бути хресними батьками.
До них належать особи, які офіційно,
публічно визнають свою причет-
ність до гріха:
 ті, що взагалі не ходять до

церкви, або дуже рідко;
 розлучені, які співжиють з

іншими особами, а також ті, котрі
живуть подружнім життям без
шлюбу;
 особи, котрі належать до

Під час торжественного уділення Святої Тайни Хрещення хрещеник мусить
мати хресного батька та хресну матір, а найменше одного із них.

Дана традиція існує від часів
перших християн і міцно утвер-
дилась аж до наших часів, стала на
рівні закону. Причиною виникнення
традиції була необхідність у духовній
підтримці християнина-початківця.
Пізнати Христа Спасителя, почати
жити за Його Заповідями,
усвідомити своє спасіння і змінити
життя, було і є нелегко. Потрібно
помічника. Особу, котра би могла
допомогти почати жити духовним
життям і підтримати у часі труднощів.
Таким духовним наставником
спочатку був священик. Саме
тому апостол Павло себе
сміливо називає духовним отцем
апостола Тимотея, а його – своїм
сином: «Тебе бо я породив через
Євангелію» (І Кор. 4,15). Саме це
вказує на духовну спорідненість.

Згодом Церква стала багато-

численною і вділити кожному
належну увагу вже не було
можливості. Тоді єпископи та
пресвітери поручали духовну
опіку вибраним і зразковим
членам церковної громади, або ж
тим особам, які привели до церкви
цих неохрещених. З часом виникає
традиція, коли батьки дитини або
сам новоохрещений самі шукали
і пропонували особу, яка би радо
виконувала роль духовного
наставника.

Обов’язком хресних родичів під
час хрещення дитини є:
складання від її імені заяви про
відречення від гріха і диявола та
вірності Христові. Після Святого
Хрещення хресні родичі мають за
обов’язок дбати про те, щоб
охрещена особа, яку вони привели
до Хрещення, пізнала християнську
віру і її практикувала у житті.
Вимагаючи хресних батьків при
Хрещенні, Церква поступає, наче та
людина, яка позичає гроші; Вона
вимагає запевнення – поручителя.

Дитина, коли народиться на світ,
потребує опікунів, які її виховали б;
подібно і той, хто народився до
нового життя через святе
Хрещення, потребує когось, хто
наглядав би над його духовним
ростом. І, саме хресні батьки,
мають завдання подбати про
християнське виховання їхнього
похресника, якщо батьки дитини
таке виховання занедбують або їх
немає.

Якими є вимоги, щоб бути хресним батьком/матір’ю?
різних неморальних організацій;
 ті, котрі залежні від шкідливих

здоров’ю звичок (алкоголь, нарко-
тики і т.д.) офіційно закликають до
неморального життя;
 працюють на роботі, яка супе-

речить основам християнської мо-
ралі (лікарі, котрі роблять аборти;
особи, котрі працюють у публічних
домах, ті, що друкують аморальну
літературу або її розповсюджують і
т.д.)

Як бачимо, що не може бути
духовним наставником той, хто сам
не живе згідно з Божими Заповідями.
З цього випливає: щоб бути
хресним, потрібно брати активну
участь в житті Церкви. Вести
глибоке духовне життя: часто
сповідатися і причащатися, читати
духовну літературу, бути обізнаним
з правдами християнської віри і бути
прикладом для похресника.

Деколи рідні батьки наполя-
гають, щоб знайомий чи родич сім’ї
стали хресними батьками, навіть

тоді, коли вони не можуть бути через
вищевказані причини. Буває, навіть,
коли різними хитростями дома-
гаються цього. Ну, так людей можна
обманути, а от Бога?

У людських очах дитина буде
мати хресних, а перед Богом може
бути сиротою. Треба також зрозу-
міти, що похресник стає на шлях
життя без гріха, бо Хрещення змиває
всі гріхи, а тут його зв’язують відразу
із людиною, котра не хоче розлучи-
тися із гріхом. Тому не варто вже від
початку накликати гріховне
прокляття на дитину.

Що ж тоді робити, коли хтось
дуже прагне, а не може із
вищевказаних причин бути хресним
чи хресною? Найкращим виріше-
нням буде, коли людина залишить
гріх і цим покаже приклад для
похресника. У іншому випадку може
бути другом, опікуном, помічником
сім’ї. Церква не може благословити
відвертого грішника, щоб той
показував своїм життям поганий
приклад.

Çâ³äêè ïðèéøëà òðàäèö³ÿ
ïðî íåîáõ³äí³ñòü
õðåñíèõ áàòüê³â?
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Êàòåõèçì ÓÃÊÖ
ïðî Ñâÿòó Òàéíó

Õðåùåííÿ

(409 ) Отець об’являє і дарує нам
вічне життя через Свого Сина у
Святому Дусі. Це життя нового
творіння стає доступним для нас не
тільки по смерті, але вже тепер.
Через святі таїнства Хрещення й
Миропомазання, разом із При-
частям, ми з'єднуємося з Христом,
стаємо в Ньому спадкоємцями
Божого життя, носіями Святого Духа,
який об'являє нам усю правду
Христову, веде шляхами заповідей
Христових і молиться в нас:
«Авва! - Отче!» (Рим. 8, 15).
Через ці Святі Таїнства ми стаємо
членами Тіла Христового й храмом
Святого Духа.

(414) Хрещення є першим таїнством,
яке людині треба прийняти, щоб
увійти до Церкви – «ковчегу
спасіння», щоб стати членом
Церкви – Тіла Христового. «Через що
ми християни? Через віру, - скаже
кожний. Яким способом спасає-
мося? Очевидно, через благодать,
дану в Хрещенні»

(311)  Хрещення відкриває доступ до
інших Святих Таїнств і священно-
дійств у Церкві, через які Господь
освячує, живить і провадити свою
Церкву й кожного віруючого. Тому

охрещені вже стають «спадкоєм-
цями Царства» й «отримують
блаженство святих».

(415) У Хрещенні людина отримує
відпущення всіх гріхів: де збільшився
гріх, там переважила благодать
(пор. Рим. 5, 20). Поєднавшись із
Христом, і, ставши храмом Святого
Духа, християнин, дією Божої благо-
даті звільняється від рабства гріха
й смерті та стає спроможним
зростати до Божої подоби. Боже
синівство і спроможність до бого-
уподібнення через Сина у Свя-
тому Дусі даровано людині раз і на-
завжди. Тому це таїнство можна
прийняти тільки раз у житті. Однак
і після Хрещення людина, воля
якої ще не утверджена в добрі,
схильна грішити. Тому для по-
каяння, навернення, очищення від
гріхів та утвердження в чеснотах
людина вдається до таїнства
Покаяння.

(418) Церква хрестить дорослих

і дітей, щоб увести їх у нове життя
в Христі. Церква хрестить дітей –
носіїв Божого образу, даруючи їм
благодать богоуподібнення. Разом
із даром життя святе таїнство
Хрещення, до якого батьки
приносять свою дитину, є найці-
ннішим даром, котрий вони можуть
їй дати. Коли звершується Хрещення
дітей, то віру в Христа від їхнього
імені висловлює церковна спіль-
нота, представлена хресними бать-
ками. Вони разом із батьком та
матір’ю беруть на себе відпові-
дальність перед Богом і Церквою за
християнське виховання дитини, за
те, щоб у церковній спільноті вона
зростала у вірі, доброчесті й пізнанні
Бога. Хресними батьками як дітей,
так і дорослих можуть бути тільки
вірні, віра та спосіб життя яких може
послужити похресникові зразком
для наслідування. Духовний зв'язок
між хресними батьками і похрес-
ником триває протягом усього
життя. Хрещення дитини не є
насильством над нею, бо як батьки
чи вихователі годують чи навчають
дитину задля її добра, так само і
віруючі батьки, приводячи її до
таїнства Хрещення, відкривають для
неї життя у Бозі.

Хрещення – це викуп полонених,
відпущення гріхів, смерть гріха,
відродження душі, свята незатерта
печать, колісниця до неба, райська
радість, випрошення царства, дар
усиновлення.

 (Св. Кирило Єрусалимський).
Хрещення – це очищення від гріхів,
прощення провин, причина обнови
й відродження, що його можна
побачити тільки серцем, воно для
очей невидиме.

(Св. Григорій Нісійський).
“Хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа” (Мт. 28,19). Чому    в
ім’я Отця? Тому, що Він початок
всього. Чому в ім’я Сина? Тому, що
Він Творець створіння. Чому в ім’я
Святого Духа? Тому, що Він
виконавча сила всього.

(Св. Григорій Нісійський).
Перехід через Червоне Море схоже
з нашим хрещенням. Там вода, і тут

вода. Там море, тут купіль. Там усі
входять у воду, і тут усі: в тому
подібність. Хочете тепер знати
в чому різниця? Там через море
звільнилися від Єгипту, тут через
хрещення від ідолослужіння. Там
затоплений Фараон, а тут диявол.
Там потонули єгиптяни, тут
хорониться стара, грішна людина.

(Св. Іван Золотоустий).
Хоч би й хтось носив у собі навіть
всі людські гріхи, але, коли від увійде
у водну купіль, то вийде з тих
божественних течій чистіший від
сонячних променів... Входячи в ту
купіль, очищується від усякого гріха,
тобто вони стають не тільки
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чистими, але і святими та правед-
ними.

 (Св. Іван Золотоустий).
Хреститиму тебе й навчатиму в ім’я
Отця, і Сина, і Святого Духа.
Одне спільне ім’я трьох – Бог.
Хай  і символи, і слова дадуть тобі
зрозуміти, що ти відрікаєшся всякої
безбожності, бо з’єднуєшся з цілко-
витим Божеством. Віруй, що весь
світ, видимий і невидимий,
створений Богом з нічого, і керо-
ваний Творцем, зміниться на
краще... Віруй, що Син Божий,
предвічне Слово, роджений від
Отця безлітно і безплотно; Він
в останні дні родився задля
тебе Сином людським, прийшов
з Діви Марії несказанно і без
скверни, бо немає жодної скверни
там, де Бог і звідки спасіння.

 (Св. Григорій Богослов).
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З Таїнством Хрещення пов'язано
безліч забобонів, які для деяких
християн стали звичайними
явищами і невід'ємними частинами
життя. Дуже прикро, що, пере-
ступаючи поріг храму, людина
приносить із собою ці марновірства
і продовжує жити як язичник, хоча
називає себе християнином. Цих
забобонів є дуже багато і написати
про всі в одній статті неможливо,
тому розглянемо найпоширеніші з
них.

Одне з найпоширеніших
марновірств – це: «Чи може дівчина
першою хрестити дівчинку? Кажуть,
що якщо першу хрестити дівчинку, а
не хлопчика, то хресна віддасть їй
своє щастя...». Це твердження є
марновірством, не обгрунтованим
ні в Священному Писанні, ні в
церковних канонах і традиціях.

Інший дивний забобон, який
неодноразово доводилося чути: «Чи
можна вагітній жінці бути хресною?
Чи не вплине це якимось чином на її
власну дитину або похресника?».
Звичайно, можна. Подібне заблу-
дження ніяк не пов'язане з церков-
ними канонами і традиціями, і також
є забобоном. Участь у церковних
таїнствах може бути тільки на
користь майбутній матері. Свяще-
ники, яким доводилося хрестити
в таких ситуаціях, запевняють,
що малюки народжувалися
міцними і здоровими.

Є й такі, які хрестяться по кілька
разів, оскільки попередні хрещення
«не допомогли». І не допоможуть!
Більшого кощунства над таїнством
і уявити важко. Людина один раз
народжується фізично, знову повто-
рити це вона ніяк не може. Так
само – тільки один раз людина
може народитися для життя
духовного, тому Хрещення може
бути тільки одне.

Варто сказати кілька слів і про
ім’я, яке так радять поміняти «добрі

люди». Ім’я людині нарікається на
восьмий день від народження, але
оскільки багато хто не знає про це,
то в основному молитва на
наречення імені читається свяще-
ником безпосередньо перед хреще-
нням. Напевно, всі знають, що ім’я
нарікається людині на честь якого-
небудь із святих угодників. І саме
цей святий і є нашим покровителем
і заступником за нас перед Богом.
І, звичайно ж, потрібно, щоб кожен
християнин якомога частіше
закликав свого святого і просив його
молитви перед престолом Вседер-
жителя. А що ж виходить насправді?
Мало того, що людина нехтує своїм
ім’ям, але ще нехтує і своїм
святим, на честь якого вона
названа. І замість того, щоб у
момент біди або небезпеки
закликати на допомогу свого
небесного покровителя – свого
святого, займається відвідинами
ворожок і екстрасенсів. «Нагорода»
за це буде відповідна.

Можна зустріти інколи
заблудження, що не можна
хреститися в піст. Мабуть, по аналогії
з тим, що в піст не вінчають, люди
те ж думають і про Хрещення.

Є дуже багато й інших
різноманітних забобонів, пов'язаних
із Таїнством Хрещення, серед них: у
високосний рік треба хресних
вибирати тільки з родичів; якщо
немовля в час хрещення стис-
кається, плаче або чхає – житиме,
якщо мовчить і витягується – помре;
жінка народила дитину і 40 днів не
буде її нікому показувати, окрім
родичів і майбутньої хресної:
боїться, що «наврочать»; не можна
хресним (а може і не тільки їм) в день
хрестин подавати милостиню, а то
долю (за іншою версією – життя)
того, хто хреститься можна віддати
разом з грошима в руки того, кому
подаєш; той хрестик, який був при
хрещенні, краще не носити щоб не

загубити (погана прикмета); дівчині
не можна бути хресною дівчаток –
заміж не вийде; якщо твій небесний
покровитель зарахований до лику
святих в сонмі мучеників, то і ти на
землі будеш мучитися.

Дуже популярні такі забобони:
руку дитинки потрібно перев'язати
червоною ниткою для того, щоб не
«наврочили»; шпилька чи булавка
прищеплені до дитячого одягу
захищають від «вроків»; коли вперше
(і не тільки) бачиш новонароджену
дитину потрібно тричі символічно
плюнути на дитя, знову ж таки, щоб
не наврочити; якщо в хресної матері
місячне очищення, то, щоб не
зашкодити похреснику, потрібно
промовити певне «закляття»
(обійдемось без тексту), або наси-
пати у взуття пшона чи іншої крупи –
тоді все буде добре.

Все це – дурниці й забобони,
довіряти яким для християнина є
гріхом.

Підводячи підсумок, хотів би
відзначити, що Хрещення – це
велике Таїнство, і підхід до
нього повинен бути благого-
війним і обдуманим. Сумно буває
бачити людей, що прийняли
Таїнство Хрещення і продовжують
жити колишнім гріховним життям,
вірячи у різноманітні забобони.
Хрестившись, людина повинна
пам'ятати, що тепер вона –
християнин, воїн Христовий, член
Церкви. Це зобов'язує до багато
чого. В першу чергу – до любові до
Бога і ближніх. Тож, нехай кожен з нас
виконує ці Заповіді. Тоді ми зможемо
сподіватися на те, що Господь введе
нас в Царство Небесне. Те Царство,
шлях в яке відкриває нам Таїнство
Хрещення. А ті, хто вірять у ці
забобони, нехай поспішать
очистити свої душі покаянням від
гріха марновірства.

http://www.cerkva.info/uk/publications/
spiritual/448.html


