
Людина є одночасно душею і тілом,
тому святий Григорій Палама
говорив: «Слово «людина» не вичер-
пується окремо душею і тілом, а тільки
двома разом, оскільки ціла людина
була створена на подобу Божу». Так
само святий Іреней говорить нам, що
Христос є Спасителем душі і тіла: якби
Він не спас також нашого тіла, Він би
не спас нас взагалі, бо людина без
тіла – це абсурд.

Людина була створена з легким,
чистим, нетлінним і безсмертним
тілом. Після гріхопадіння воно
втратило ці властивості, стало мате-
ріальним, тлінним, смертним. Люди-
на «зодяглася в шкіряні ризи – важку
плоть, і стала трупоносцем», як
говорить святитель Григорій Богос-
лов. До життя людини увійшли хво-
роби. Як навчає Церква причини всіх
хвороб укорінені в загальній гріховності
людини, – гріх увійшов у її природу,
наче диявольська отрута, що осквер-
нила і отруїла її. І, якщо смерть є наслід-
ком гріха, то хвороба перебуває між
гріхом, після якого вона приходить, і
смертю, якій передує. Хоча всі
хвороби починаються із різних при-
чин, в них є один спільний корінь –
тлінність людського єства після
гріхопадіння. Як говорить преподоб-
ний Симеон Новий Богослов: “Лікарі,
що лікують тіла людей… ніяк не
можуть вилікувати основну природну
хворобу тіла, тобто тління; вони
намагаються різними способами
повернути тілу… здоров’я, а воно
знову впадає в іншу хворобу”. Тому
людській природі необхідний, як
мислить преподобний Симеон,

істинний лікар, який здатний зцілити
її від тління: таким лікарем є Христос.

Ось чому Христос зцілює немочі
тіла тією ж мірою, що і душі.

В Євангеліях є дуже багато опові-
дань, де розповідається про оздоровле-
ння тяжкохворих: паралітиків, сліпих,
німих, глухих, прокажених, одержи-
мих демонами, котрих зцілив Ісус. Це
служіння продовжили Його апостоли:
“Вони… проповідували покаяння і ви-
ганяли численних бісів, а й намащу-
вали олією численних хворих та
оздоровлювали” (Мр. 6, 13). Цю цілю-
щу дію Господь продовжує і сьогодні
у Своїй Церкві Своїм Святим Духом
у Таїнстві Єлеопомазання.

Єлеопомазання може бути уділено
для будь-якого хворого, наскільки
б важким не був його стан, і здійснює-
ться завжди в надії на його одужання.

Це випливає із встановлення

Таїнства, про яке описується в посла-
нні Якова:

“Нездужає хтось між вами? Хай
прикличе пресвітерів церковних і хай
вони помоляться над ним, помазавши
його олією в ім'я Господнє, і молитва
віри спасе недужого, та й Господь
його підійме; і як він гріхи вчинив, вони
йому простяться”(Як. 5,14-15).

З цього уривку бачимо, що не існує
чіткої межі між немочами душі і тіла.
Ось чому під час Єлеопомазання
моляться за зцілення тіла і прощення
гріхів хворого. Зцілення проситься
в межах покаяння і спасіння. Життя –
істинне, вічне – не закінчується із
смертю людини. Яким би не був
результат хвороби – тобто чи людина
одужає, чи відходить, – вона потребує
покаяння і Божого прощення. Це і є
справжнє зцілення. В Таїнстві Єлео-
помазання і Його могутній молитві за
хворого Церква нагадує людині, що
вона не одна, бо Вона, Церква, є поруч
із людиною; вся спільнота страждає,
коли страждає один із її членів (пор.
І Кор. 12,26) і вся спільнота у молитві
її священиків просить прощення,
допомоги й визволення із порочного
кола гріха і страждання, а Божа благо-
дать зцілює немочі тіла і душі.

Таким чином, Єлеопомазання
може повернути хворого до здоров’я
або принаймні додати йому сил,
оживити надію.

Церква не приходить, щоб посісти
місце лікаря, коли цей останній уже
вичерпав всі ресурси науки. Ні, Вона
приходить, щоб заново ввести страж-
денну й стривожену людину в любов
і життя Бога, Який і є саме Життя.
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У Христі все: радість і страждання,
здоров’я і хвороба, життя і смерть
мають один сенс – все може бути
дорогою до життя. Людина покли-
кана йти до Господа із довір’ям, як
птах прагне в повітря чи риба у воду,
й продовжувати співати Йому славу,
щоб, ще тут на землі, здобути
здоров’я, або ж здобути вічну
нагороду в прийдешньому житті.

Співати Йому славу й говорити:
“Помилуй мене, грішного”, в готов-
ності прийняти волю Господню,
у довір’ї і смиренні того, хто очікує
всього від Божого Милосердя.

Єлеопомазання хворого може
бути здійснене у храмі, якщо хворий
зможе туди прийти, або ж вдома.
Передбачається, що цю Тайну
звершують сім священиків, однак це

можуть зробити троє, двоє чи один
священик. У Церкві існував звичай
звершувати Таїнство Єлеопома-
зання, або, як Його ще називають –
Соборування, у Великому Пості для
всіх вірних на зцілення їхніх немочей
і їхніх забутих гріхів та на оновлення
душі і тіла.

ізьміте, брати, за приклад
страждання і довготерпі-
ння пророків, які говори-
ли іменем Господнім.

Глядіть: ми називаємо блаженни-
ми тих, що страждання зносять.
Ви чули про страждання Йова,
і знаєте, як Господь завершив те, -
Господь бо повний співчуття і мило-
сердя. А перш за все, брати мої, не
кляніться ні небом, ні землею, ні якою
іншою клятвою. Хай ваше «так» буде
«так», і ваше «ні» - «ні», щоб вам під
суд не впасти. Страждає хтось між
вами? Хай молиться. Радіє хтось?
Хай псалми співає. Нездужає хтось
між вами? Хай прикличе пресвітерів
церковних, і хай вони помоляться
над ним, помазавши його олією в ім'я
Господнє, і молитва віри спасе неду-
жого, та й Господь його підійме; і як
він гріхи вчинив, вони йому простя-
ться. Сповідайте, отже, один одному
гріхи ваші й моліться один за одного,
щоб вам видужати. Ревна молитва
праведника має велику силу.

(Як. 5,10-16)

и, сильні, муси-
мо нести немочі
безсильних, а не
собі догоджати.

Кожний із нас нехай нама-
гається догодити ближньо-
му: на добро, для збуду-
вання. Бо й Христос не собі
догоджав, а як написано:
«Зневаги тих, що тебе
зневажають, упали на
мене». Все бо, що було
написане давніше, написа-

не нам на науку, щоб ми мали надію
через терпеливість й утіху, про які нас
Письмо навчає. Бог же терпеливости
й утіхи, за прикладом Христа Ісуса,
нехай дасть вам, щоб ви між собою
однаково думали за Христом Ісусом;
щоб ви однодушно, одними устами
славили Бога й Отця Господа нашо-
го Ісуса Христа. Тому приймайте
один одного, як і Христос прийняв
вас у Божу славу.

(Рим. 15,1 -7)

рикликавши своїх дванад-
цять учнів, Ісус дав їм владу
над нечистими духами, щоб
їх виганяли і лікували всяку

хворобу й усяку неміч. (Мт. 10,1)

цих дванадцять Ісус вислав
і наказав їм: «У дорогу до
поган не пускайтесь і в сама-
рійські міста не заходьте. А

йдіть радше до загиблих овець дому
Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи,
що Царство Небесне - близько.
Оздоровлюйте недужих, воскре-
шайте мертвих, очищуйте прока-
жених, бісів виганяйте. Даром при-
йняли, даром давайте. (Мт. 10,5-8)

они, вийшовши, пропові-
дували покаяння і виганяли
численних бісів, а й нама-
щували олією чимало

хворих та оздоровлювали.
 (Мр. 6,12-13)

шановуй належно потріб-
ного тобі лікаря, бо й він
існує з Господньої установи:

від Всевишнього - здатність лікаря, а
й цар його обдаровує. Голову лікаря
знання його звисочують, тож і з боку
вельмож йому подив належи-ться.
Господь із землі ліки виводить, і
розумний муж не нехтує ними. Хіба
не від дерева вода посолодшала, а й
сила Його тим самим виявилась? Це
ж Він бо людей обдарував знанням,
щоб вони прославлялись Його діла-
ми дивними. Ними лікується й усу-
вається біль, і хто знається на зіллях, -
уміє їх змішувати. Тож діла Його не
мають ні кінця, ні краю, і мир від Нього
розповсюджується світом. Сину, в
недузі твоїй не побивайся, лиш
молись до Господа, і Він тебе оздоро-
вить. Провину відкинь, свої руки
випростай, від усякого гріха очисти
своє серце. Ладан і пропам'ятну
жертву з муки питльованої воздай, і
зроби свій принос жирним, наскіль-
ки можеш. А й лікаря примісти, бо й
він Господом створений: хай тебе не
полишає, бо й його ти потребуєш;
стається не раз, що одужання в їхніх
руках перебуває. Та й їм слід так само
до Господа молитись, щоб ними Він
зволив подати полегшу і принести
одужання для рятунку життя. Той же,
хто грішить супроти свого Творця,
нехай потрапить лікареві в руки.

 (Сир. 38,1-15)
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В своїй боротьбі із
дияволом, ми терпимо
поразки – рани, гріхи. На
зцілення душі з ран гріха,
Ісус Христос дав нам
Святу Тайну Покаяння. Та
буває так, що важка недуга
або стареча неміч тіла
ускладнюють чи роблять
неможливим уділення
Святої Тайни Покаяння. Щоб
уможливити нам примирення із
Богом і повернути здоров’я душі і
тіла, Ісус Христос встановив Святу
Тайну Єлеопомазання. Цю Тайну
уділяється важкохворим, особам
старшого віку, навіть повторно, в міру
потреби, і в небезпеці смерті.

Євангелист Матей узагальнює
Христову діяльність такими
короткими словами: «І ходив Ісус по
всій Галилеї… вигоюючи всяку
хворобу й всяку недугу в народі»
(Мт. 4,23). А святий Євангелист
Лука каже: «…всі, хто мав яких
недужих на різні хвороби, приводили
їх до Нього (Ісуса), і Він на кожного
з них клав руки та й оздоровляв їх»
(Лк. 4,40). Євангелист Марко згадує
про особливу силу – дар даний
апостолам і їх наслідникам: «…на
хворих будуть руки класти, і добре
їм стане» (Мк. 16,18).

Все це передувало тому, про що
пізніше святий апостол Яків скаже:
«Нездужає хтось між вами? Хай
прикличе пресвітерів церковних і хай
вони помоляться над ним,
помазавши його олією в ім'я
Господнє, і молитва віри спасе
недужого, та й Господь його
підійме; і як він гріхи вчинив, вони
йому простяться» (Як. 5,14-15).
З цих слів Якова можемо зробити
висновок, що Свята Тайна Єлеопо-

Святе Таїнство Єлеопомазання, яке християнин приймає в час страждань і хвороб,
уділяється для підкріплення віри в перемогу Христа над гріхом і смертю. Бог в Єлео-
помазанні дарує благодать відновлення внутрішньої цілості людини - її зцілення та
подальшого духовного зростання. Апостол Павло навчає, що «тим, які люблять
Господа, усе співдіє на добро» (пор. Рим. 8, 28), а тому людські страждання й недуги
можуть мати велику ду¬ховну цінність: «Тепер я радію стражданнями за вас і допов-
няю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для Його тіла, що ним є
Церква» (Кол. 1,24).

мазання була встановлена Ісусом
Христом та, що Її практикували вже
від апостольських часів.

Первісно Таїнство Єлеопома-
зання звершувалося як і Миропома-
зання через покладання рук (пор. Мк.
16,18; Дія. 28, 8-9). Згадка про це
збереглася в Требнику – молитві, яку
читається після звершення Таїнства
під час покладання Євангелія, як руки
Господньої, на голову хворого.
В апостольські часи покладання рук
для зцілення було замінено помаза-
нням єлея, подібно до Таїнства
Миропомазання.

Після апостолів про звершення
Таїнства Єлеопомазання в Христовій
Церкві свідчать письменники І-ІІІ ст.,
а саме: І-ІІ ст. Діонісій Ареопагіт,
Тертуліан, Оріген; в ІV ст. про це

Таїнство говорить Йоан
Золотоустий. Апостоль-
ське Передання про
Таїнство Єлеопомазання
збереглося не тільки в пра-
вославних і католиків, але
і в несторіан, монофізитів,
які були відлучені від
Церкви в V ст.

Єлеопомазання, як по-
казує сама назва (з грецької elaioa –
олія, eleos – милість), є Таїнство єлею,
встановлене з метою визволення
людини від хвороби і прощення
гріхів. Ця двояка мета знаходить своє
виправдання в християнському
погляді на природу тілесних хвороб.

Коли до Спасителя принесли
розслабленого для зцілення від
хвороби, то він прямо звертає увагу
на джерело хвороб і говорить: «Сину,
відпускаються тобі твої гріхи» (пор.
Мк. 2,3-11). В такому ж співвідно-
шенні поставлений гріх і тілесна
неміч у апостола Якова, котрий
говорить про зцілення хворого через
помазання єлеєм і молитву. Він
зауважує, що разом із зціленням
відбувається прощення гріхів (пор. Як.
5,14-15).

Не слід стверджувати, що всі
хвороби без винятку є наслідком грі-
ха. Бувають хвороби, дані людині
Божим Провидінням, з метою
випробування віри та надії на Бога.
Такою була хвороба праведного
Йова, хвороба сліпця, про якого
Спаситель сказав: «Ані він не згрішив,
ані батьки його, але щоб ділам
Божим виявитись на ньому» (Ів. 9,3).
Хвороба може бути послана Богом
і людям високого духовного життя
для користі їхньої душі, для їхнього
спасіння і вдосконалення. Однак,
більша частина хвороб визнається

Âñòàíîâëåííÿ
Ñâÿòîãî
Òà¿íñòâà

ªëåîïîìàçàííÿ
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наслідком гріха, як ми це бачимо із
багатьох місць Євангелія (пор. Мт. 9,2;
Ів. 5,14).

В молитвах канону чину Собо-
рування однією із причин хвороби
вказується і демонський вплив на
людину, дії демонів на тіло безпо-
середньо або через гріхи.

Слід зазначити, що не потрібно
розуміти це Святе Таїнство як
«дерево життя» і, що  обов’язковим
наслідком Таїнства повинно бути
видужання.

Коли людина духовно дозріла до
Вічності або, коли продовження її
земного життя не є корисним з точки
зору вічного спасіння, Господь тоді

приводить людину до переходу
у вічність. Але буває і інший стан
хворого, коли він ще духовно не
дозрів, він ще далекий до християн-
ської досконалості. Для такої людини
необхідно продовжувати земний
шлях, терпіти і боротися тут, на землі,
із своєю гріховністю. Тому до такого
хворого відноситься молитва
Церкви про його душевне і тілесне
видужання, а сама хвороба має
стати поворотним моментом для
душі, поштовхом до правдивого
покаяння. З душевним оздоров-
ленням, згідно з вірою Церкви, тісно
пов’язане і тілесне здоров’я.

Êàòåõèçì ÓÃÊÖ
ïðî Ñâÿòó Òàéíó
Åëåîïîìàçàííÿ

462. За свого земного служіння
Христос навчав по синагогах, звіщав
Добру Новину про Царство й зціляв
усяку недугу в народі (пор. Мт. 4, 23).
Проповідь Євангелія і зцілення
недужих були знаком приходу
Царства Божого – подолання влади
диявола та звільнення людей від
гріхів. До чоловіка, якого спустили до
Христа через стелю, Він промовив:
«Сину, відпускаються тобі твої
гріхи» (Мр. 2, 5) – і наказав йому:
«Встань, візьми твоє ліжко і йди до
свого дому» (Мр. 2,11). Друзі принес-
ли недужого, шукаючи для нього
оздоровлення, а Христос дарує йому
і прощення гріхів, і зцілення.
464. Ісус, посилаючи дванадцятьох
апостолів на проповідь Євангелія,
«дав їм владу над нечистими духа-
ми, щоб їх виганяли і лікували всяку
хворобу й усяку неміч» (Мт. 10,1).
Він обіцяв, що проповідь супрово-
джуватиметься зціленнями: «На
хворих будуть руки класти, і добре
їм стане» (Мр. 16, 18). Услід за Хрис-
том апостоли також заповідають
моління за недужих: «Нездужає
хтось між вами? Хай прикличе
пресвітерів церковних і хай вони
помоляться над ним, помазавши його
олією в ім'я Господнє, і молитва віри
спасе недужого, та й Господь його
підійме; і як він гріхи вчинив, вони йому
простяться» (Як. 5,14-15). Продов-

жуючи апостольське Передання,
Церква звершує Святе Таїнство
Єлеопомазання на зцілення душі і ті-
ла та прощення гріхів.
466. Святе Таїнство Єлеопомаза-
ння звершують соборно, молитвою
всієї Церкви на зцілення душі й тіла:
скріплення довіри до Бога та отри-
мання прощення гріхів, а також
фізичне одужання. Ось чому це
Таїнство уділяють хворим, а не тільки
вмираючим. Силою благодаті
Таїнства Єлеопомазання недужий
стає здатним бачити у своїй хворобі
Божий Промисел й отримує силу
зносити недугу та долати її. Змінив-
ши своє ставлення до неї, хворий
поєднує власні страждання зі
спасительними стражданнями
Христовими.
467. У Таїнстві Єлеопомазання
недужий отримує за молитвою
Церкви відпущення гріхів. Це
Таїнство не замінює, однак, Таїнства
Сповіді. Якщо Єлеопомазаний,
каючись, не мав можливості
приступити до Таїнства Сповіді, то
він отримує відпущення гріхів.
Церква навчає, що Таїнство
Єлеопомазання дає духовне зціле-

ння, навіть якщо фізичне оздоров-
лення не супроводжує його.
468. Уділення Святого Таїнства
Єлеопомазання звершують у храмі
або там, де перебуває недужий. За
спромогою це таїнство звершують
кілька священиків (згідно з Чином –
семеро), що унаочнює молитву всієї
Церкви, тому Єлеопомазання
називають ще «соборуванням». Чин
Єлеопомазання передбачає освяче-
ння єлею, читання Апостола та
Євангелія і помазання недужого.
Священик, посвячуючи єлей,
традиційно вживаний для лікува-
льних цілей, прикликає на нього
силу Божу, «щоб він був для тих, що
помазуються ним, на зцілення й на
припинення всякого терпіння,
скверни плоті й духа», а читанням зі
Святого Письма благовістить
перемогу Христа над гріхом, недугою
та смертю. Помазуючи недужого
єлеєм (його чоло, очі, ніздрі, вуха,
уста, щоки, груди, руки і ноги),
священик проказує урочисту
благальну молитву до Бога Отця, у
якій просить зцілити недужого
«помазанням цим від тілесної і
душевної немочі» й «оживотворити
його благодаттю Христа, молитвами
Богородиці і всіх святих».
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Ім'я «Христос» означає «Помазаник». У Назаретській синагозі Ісус, роз'яснюючи слова

пророка Ісаї (див. Лк. 4, 18-21; Іс. 61,1), стверджує, що прийняв помазання Духа: «Господній
Дух на Мені, бо Він Мене помазав. Послав Мене нести Добру новину бідним, звіщати
полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю... Сьогодні
збулося це писання у вухах ваших».

Вже у Старому Завіті ми читаємо про звичай помазувати чоло посвячуваного єлеєм,
який завжди використовували юдеї, а потім і християни, вважаючи його Знаком Духа
Божого. Святий єлей християн, освячений єпископом у Страсний Четвер, називають
«святим миром». Миро використовують під час Хрещення, Миропомазання та
рукоположення. Всі предмети, необхідні для здійснення Євхаристії, – вівтар, чаша, – теж
освячують через помазання цим святим єлеєм…

У Палестині єлей
вважали Знаком Божест-
венного благословення.
Земля обітована – це
країна, де течуть мед,
молоко і єлей. У цій
місцевості, де рясно
ростуть оливкові дерева,
оливкова олія була завжди
ледь не головним багат-
ством. У багатьох старо-
завітних текстах згадують
про «єлей радості», що
веселить і пом'якшує
серце і є знаком родючості, немов
оливкове дерево таємничо перет-
ворює саме сонячне світло в золо-
тисту масляну рідину. Спробуйте
взяти флакон з оливковою олією і по-
дивитися через нього на світло: воно
заіскриться, неначе б то сонце
вселилося в пляшку. Ось чому
оливкове дерево – священне, довго-
вічне, має прекрасну деревину,
вимагає від людини невпинної
турботи і догляду.

У житті народів Середземномор'я
оливкова олія є незамінною як
продукт живлення: вона містить
необхідні для організму живильні
речовини, легко зберігається і навіть
сприяє збереженню інших продуктів,
тобто дозволяє робити запаси...

Великий семисвічник в Єруса-
лимському храмі містив сім олійних
лампад, олією також кропили жертву,
яку приносили. Священики і свяще-
нне майно храму теж повинні були
бути освячені помазанням.

Олія – символ світла, енергії, сили
життя. Єврейською мовою одне зі
слів, які позначають його, походить

від того ж кореня, що і дієслово «світи-
тися, сяяти», оскільки в давнину олія
було єдиним способом освітлення,
єдиним енергетичним засобом, який
можна було переносити... Вечорами
всі житла освітлювали тільки
олійними світильниками.

Ще одна важлива особливість
олії – здатність проникати всюди,
просочуватися навіть у «плоть»
каменя (див. Пс. 109,18). Стародавні
люди чудово знали про це і, щоб
уникнути псування кам'яних прикрас
від холоду, змащували їх олією, яка,
проникаючи всередину каменя,
заважала проникненню вологи, що
загрожувала його руйнуванню.

Також олія – це ліки. Її пом'як-
шувальні та заспокійливі властивості
були відомі людям від самого початку
історії людства. При різних ураже-
ннях шкіри і м'язових болях олія
знімає роздратування і свербіння та
заспокоює біль (див. Єз. 16, 9), це
стосується не тільки поверхневих
ран, а і найглибших – саме завдяки
здатності олії проникати всередину

тканин при втиранні і
масажі. Оливкова олія
містить багато вітамінів,
знижує рівень
холестерину і до-помагає
при болях травного
тракту, тому її часто
приймають внутрі-шньо.
У всі часи єлеоте-рапія
була важливою галуззю
медицини.

І, нарешті, олію
використовують в боро-
тьбі. Античні борці та

атлети перед поєдинком намазували
нею все тіло: так легко було уникнути
захоплення супротивником і
розривів шкіри; кожному залишалося
розраховувати тільки на свою силу,
спритність і мистецтво. Також вона
живила шкіру та розслабляла м'язи.
Ще і сьогодні креми для спортсменів
готують на основі натуральних олій.

Тепер стає ясно, чому єлей для
хворих вважається знаком благодаті,
яку дає Дух Святий для боротьби із
хворобою і пом'якшення зачерствілої
душі. Як звичайна олія зцілює тіло,
так священний єлей – душу, котра
зневірилися. Слово «агонія» означає
«остання битва», але будь-яка
хвороба, навіть якщо вона не веде до
смерті, – це битва за життя. Вже сам
Христос посилав апостолів пома-
зувати єлеєм хворих (див. Мк. 6,13),
а апостол Яків передав цей звичай
своїм наступникам (див. Як. 5,14)...

У притчі про мудрих і безрозсуд-
них дів розкривається глибина значе-
ння оливи (див. Мт 25, 1-13). Уci діви,
котрі чекали Христа, були відважні та
хороші собою, але одні поклопо-
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талися, щоб зберегти олію в світи-
льниках для зустрічі з Женихом, а інші
все розтратили. Ця олія – це енергія,
сила, дихання життя. Святий Дух дає
його всім, але тільки одні з нас
марнують його, інші ж збирають день
за днем і зберігають, як коштовність,
вслухаючись всім єством в голос
Духа в молитві і віддаючи по краплі
своє життя. Все, що не віддане Богові,
втрачено, і нема з чим вийти Йому
назустріч; те ж, що втрачено ради
Нього, стає запасом світла для вічного
життя. Всі діви засипають, тобто
вмирають, і кожна залишається з тим,
що їй вдалося накопичити при світлі

дня, кожна предстає такою, якою
вона зуміла стати протягом життя,
поки була можливість відкритися
переображуючій дії Духа світла. І коли
посеред ночі лунає крик: «Ось, жених
гряде!», – всі прокидаються, і кожна
бачить ясно, скільки у неї олії у світи-
льнику, тобто чесноти; кожна бачить,
що вона зробила зі своїм життям. Це
година воскресіння, і ніхто не може
допомогти іншому – кожен є тим, ким
він є... Жених бачить тільки душі, що
несуть світло, осяяні Духом, який
вони прийняли і зберегли; інші пере-
бувають напотемки, розтративши
даремно своє існування; вони

нездатні світитися любов'ю, вип-
ромінювати її, оскільки втратили сам
смак любові, не пізнали за все життя
нічого іншого, окрім любові до себе.
Тому жених їх дійсно не знає, вони з
Ним не зустрілися.

Через Святі Таїнства Церква безу-
пинно живить нас єлеєм життя –
Духом, якого удосталь вилив
Христос... Поки ще є час, кожен хрис-
тиянин може наповнити єлеєм свої
посудини, стати учнем Духа, навчи-
тися любити. У своїй душі він має
Джерело сили і світла, отримане
ним в Хрещенні і Миропомазанні...

“Дорогою молитви”, №6(57)

Говорячи, у минулих випусках
нашого часопису, про Святі Тайни,
ми говоримо про окремі та важливі
моменти у житті людини, коли
Господь Своєю благодаттю особли-
во торкається людини та її буття на
землі. Ми не можемо сказати, що
цього не відбувається в інший час, але
Святе Писання, на якому Церква
основується у Своєму вченні, вказує
саме на сім таких моментів, які ми
називаємо Святими Тайнами.
Тайна – не тому, що секрет, а тому,
що язик неспроможний знайти
потрібні слова... Свята – тому, що
поєднує нас із Святим…

Тепер говоритимемо про Тайну
Єлеопомазання, яка є установлена як
лік  для хворих людей.

Чесно кажучи, люди, у більшості,
побоюються її, бо вважають, що
після Її прийняття, обов’язково,
мусять перейти в інший світ, тобто
померти. Пов’язане це мабуть із тим,
що старші люди перед смертю також
Її приймають. А тому, що вік у них
поважний і година смерті природно
до них приходить, то через це і заро-
дився цей забобонний страх. На
початку ж так не було.

Ось що говорить нам Писання,
Якому ми маємо вірити більше, аніж
людині, чи тим більше, забобонам.
Згадку про оздоровлення людей, при
молитві та помазанні олією, ми

знаходимо принаймні двічі у Писа-
нні. Перший раз у Євангелії Марка,
коли Ісус послав Апостолів до людей,
давши їм владу над нечистими духа-
ми, євангелист пише: «Вони, вийшо-
вши, проповідували покаяння, і вига-
няли численних бісів, а й намащували
олією чимало хворих та оздо-
ровлювали»  (Мр. 6, 12-13).

Читаючи Євангеліє, ми бачимо,
що Ісус не просто народний
цілитель, і учні його – особливі. Для
звичайного цілющого намащення
оливковою олією, звичайно, знайш-
лось би в Юдеї багато інших людей,

адже її використовували також з ліку-
вальною метою. Але від простого
намащення олією не було б стільки
незвичайних зцілень, як це було тоді,
коли апостоли це робили. До того ж
олія, сама по собі, не може оздоров-
лювати від усіх хвороб, тобто це не є
універсальний лік. В той же час
Євангеліє вказує, що Апостоли через
помазання єлеєм «лікували всяку
хворобу й усяку неміч» (Мт. 10, 1).

Отже, Ісус дав цю владу Апосто-
лам оздоровляти недуги через пома-
зання олією, що було видимим зна-
ком невидимої дії благодаті Божої на
хвору людину.

Друга згадка, і не тільки згадка, але
також і наказ так робити, ми знахо-
димо у Посланні апостола Якова.
Пригадаємо, що це послання нази-
вається «соборним», тобто написа-
ним не до окремої християнської
громади, в тому чи іншому місці, а до
всіх християн. Також нагадаємо, що
Апостоли не встановлювали і не
говорили нічого свого, а лише те, чого
навчились від Христа та від Духа
Святого (див. Мт. 28,20; Ів. 16,13;
Гал. 1,11-12). Апостол Яків пише так:
«Нездужає хтось між вами? Хай
прикличе пресвітерів церковних і хай
вони помоляться над ним, помазав-
ши його олією в ім'я Господнє, і мо-
литва віри спасе недужого, та й Гос-
подь його підійме; і як він гріхи вчинив,
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вони йому простяться»(Як. 5, 14-15).
Розглядаючи це повеління апос-

тола Якова, можемо побачити, що він
висловлює тут не просто якусь свою
особисту пораду, а дає вказівку, що
має робити той, хто захворів: «нехай
покличе». Цим самим, кожному
християнину дається така можли-
вість у своїй хворобі покликати тих,
(тобто служителів Церкви), молит-
вою яких можна осягнути оздоров-
лення. І, можемо з упевненістю
сказати, що протягом століть, добрі
християни у своїх недугах завжди

користались, користаються і будуть
користуватись цією вказівкою
Христового Апостола.

Є у цих словах Апостола й інша
сторона, а саме: не варто нехтувати
хворобою, коли вона нас спіткала.
Адже життя наше непевне навіть
тоді, коли людина здорова, а тим біль-
ше – коли захворіла. Хвороба є нага-
дуванням немочі і скороминущості
нашого життя. Тому варто кликати
не лише лікарів для тіла, але насам-
перед лікаря душі – Христа, в особі
Його служителя. Адже через це, як

говорить апостол Яків: «молитва віри
спасе недужого… Господь підійме
його… гріхи простяться».

Тому Господь турбується, щоб ду-
ховно здоровою людина була в цьому
житті, а тим більше в час переходу до
вічності, який може нас зустріти
в будь-який момент життя, чи  при
здоров’ї, чи при хворобі. Тому й   хоче,
щоб були прощені гріхи та людина
піднялась із свого падіння перед тим,
як зустрінеться із Творцем.

З жодним Таїнством не пов’язано
скільки марновірства і забобонів, як
із Єлеопомазанням. Від старих
людей можна почути, що той, хто
прийняв Таїнство Єлеопомазання
не може вступати в Подружжя, не
може митися, їсти м'ясо, потрібно
постити кожного понеділка. А
найголовніше – приймати це
Таїнство потрібно тільки помираю-
чим, щоб легше померти. Але все це
не є правдою.

Таїнство Єлеопомазання є одним
із семи Таїнств Церкви, яке покли-
кане на допомогу хворим, які очі-
кують видужання від тілесних і ду-
шевних недугів. Свята Тайна
Єлеопомазання є логічним допов-
ненням інших Святих Тайн та ще
одним виявом піклування Бога про
добро і спасіння людських душ.

Уявімо, що хтось тяжкохворий і є
в небезпеці смерті і не може говорити,
ані виявити свого бажання прими-
ритися із Богом через Святу Тайну
Покаяння. То хіба можна уявити, що
Господь може залишити християн-
ську душу без допомоги? І саме в та-
ких випадках стає на допомогу Свята
Тайна Єлеопомазання. Якщо хворий
в силі сповідатися, то, ясно, що він
повинен примиритися із Богом за
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допомогою Святої Тайни Покаяння і
прийняти Святе Причастя. Якщо ж
він не може цього зробити, то
отримує Святу Тайну Єлеопома-
зання і Христова Церква, на підставі
згаданих слів святого апостола Якова,
говорить нам вірити, що ця Свята
Тайна приносить не лише полег-
шення душі й тілу, але й відпущення
гріхів. Якщо ж хворий видужає, то
повинен в належний спосіб відбути
Святу Тайну Покаяння.

Церква вірить, що в Таїнстві
Єлеопомазання хворому, згідно із

словами апостола Якова, прощають-
ся гріхи. Однак, це не означає, що
Єлеопомазання може замінити
Сповідь, зазвичай це Таїнство
звершується після Сповіді і Причастя.

Неслушною є також думка, що під
час здійснення Єлеопомазання
прощаються забуті гріхи, тобто не
названі на Сповіді. Сповідь означає
абсолютне і повне прощення та
виправдання людини, якщо вона була
щирою, та визнала свої гріхи і з жалем
та виявила бажанням виправитися.
Судження про Єлеопомазання як про
своєрідне доповнення Сповіді
суперечить змісту й ідеї обох Таїнств.
Внаслідок такого спотвореного
розуміння Єлеопомазання буває, що
Його приймають цілком здорові
люди, сподіваючись отримати
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прощення забутих, (а не рідко і
прихованих на Сповіді) гріхів.
Молитви за знесиленого «на одрі
хвороби» в цьому випадку втрачають
свій зміст.

Ще більше спотворює суть
Таїнства Зцілення, як можна назвати
Єлеопомазання, такий погляд, за
якого Воно сприймається як перед-
смертне напуття. Свята Тайна
Єлеопомазання – це не остання
Свята Тайна, яку дається лиш
помираючим. Її дається усім тяжко-
хворим. Її можна повторювати
кожний раз, коли хтось попаде в
тяжку недугу. На жаль, у багатьох
людей виробилося переконання, що
цю Святу Тайну дається тільки
помираючим та, що після її уділення
наступає неминуча смерть. Навпаки,
священики знають сотні прикладів,
що Свята Тайна Єлеопомазання
приносить хворим духовне, а часто
також і тілесне підкріплення і навіть
одужання; помагає їм переносити
різні терпіння та легше приймати
смерть. Тому дуже нерозумно посту-
пають такі християни, які відкла-
дають своє примирення із Богом на
останні хвилини життя, коли вони
не завжди будуть у змозі відбути
Святу Тайну Покаяння в належний
спосіб. І тоді Свята Тайна Єлеопома-
зання стає останньою соломинкою
порятунку для їхніх  душ. Та ще гірше
поступають родичі чи друзі тяжко-
хворого, коли не повідомляють
священика про тяжку недугу родича
чи приятеля, щоб бува хворий не
подумав, що з ним щось зле  і в
скорому часі буде помирати, а кли-
чуть священика тільки тоді, коли
хворий віддав Богові духа, а тіло його
задубіло…

Протопресвітер Олександр
Шмеман пише: «Ми знаємо, що
кожне Таїнство є завжди переходом
і переміною… Христа просили про
зцілення, а Він прощав гріхи. У Нього
шукали «допомоги» для нашого
земного життя, а Він преображав
його, перетворював на спілкування
із Богом. Так, Він зцілював хвороби

і воскрешав мертвих, але зцілені
і воскрешені Ним залишалися схиль-
ними до невмолимого закону
смерті… Справжнє зцілення люди-
ни полягає не у відновленні – на
якийсь час – її фізичного здоров’я, а у
зміні, справжній переміні її сприй-
няття хвороби, страждання і самої
смерті… Мета Таїнства у зміні самого
розуміння, власне прийняття страж-
дань і хвороби, в прийнятті їх як дару
страждань Христових, перетворених
Ним на перемогу».

У цьому сенсі можна сказати, що
Єлеопомазання долучає хворого до
страждань Христових, робить саму
хворобу спасительним і цілющим
засобом від духовної смерті. Багато
святих із вдячністю приймали
послані їм хвороби як можливість
позбавлення від страждань у майбут-

ньому житті. Як навчає Церква, Бог
завжди прагне обернути зло на доб-
ро: хвороба, що сама по собі є злом,
може принести добро людині, яка
завдяки їй долучається до страждань
Христових і воскресає до нового
життя. Відомі випадки, коли хвороба
примушувала людину змінити своє
гріховне життя і стати на шлях
покаяння, що вестиме до Бога.

Свята Тайна Єлеопомазання – це
Тайна живих, а не мертвих чи поми-
раючих! Це Тайна для скріплення
душі і тіла, і, якщо справді бажаєте для
свого родича чи друга добра, то пок-
личте священика завчасно і не бійтеся
сказати хворому, що може бути по-
різному, а тому краще використати
нагоду і примиритися із Богом
своєчасно.


