
 Ось і знову настав час перемін 
в житті багатьох людей, в тому 
числі і в твоєму житті, дорогий чи-
тачу! Це час Посту, час душевної 
весни, час виходу на свободу.
Все найголовніше в  нашому 

житті відбувається в ледь поміт-
ному мороці, на дні нашого серця, 
де між двома полюсами «гріх» 
і «праведність», як між мінусом 
і плюсом горить нитка розжа-
рювання нашого життя. Гроші, 
житло, одяг, знайомства, погода, 
хвороби, політика, новини… Все 
це лише тонка плівка на поверхні 
глибокого озера, яке називається 
серце: «Ось море велике, преширо-
ке, у ньому плазунів безліку, звірів 
малих і великих» (Пс. 104,25).
Життя зовнішнє залежить від 

життя внутрішнього, від того, чи 
ти вільний, чи ти зв’язаний, чи ти 
внутрішньо сильний – а, можли-
во, навпаки, – втомлений. 
Час Посту – це час подорожі 

всередину свого серця, як спе-
леологу в печеру, як аквалангісту 
(дайверу) в глибину моря, людині 
належить тяжке сходження все-
редину серця. Нам належить роз-
будити бурі і потривожити хаос 
в глибинах нашого серця. Нам 
належить боротися із зміями, які 
звилися в клубки у глибинах на-
ших сердець. 
Але спочатку нам потрібно 

озброїтися. Непереможною си-
лою Животворящого Христа та 
смиренням. Смирення буде для 
нас щитом, а Хрест – мечем 
двосічним. І не біймося. Нас пора-

нять, навіть будуть терзати і майже 
порвуть на шматки. Але вінок на-
городи, майбутня перемога вартує 
того, щоб кинутися в битву.
Піст двохсторонній. Одна його 

сторона сяє для людини, інша 
грізно дивиться на лукавого. Піст 
для і проти. Для – серця, і проти – 
диявола. Для серця, запам’ятаймо, 
а не для шлунка, не для здоров’я, 
не для дієти. Господь сказав: «Зва-
жайте на самих себе, щоб часом 
серця ваші не обтяжилися обжир-
ством, пияцтвом та життєвими 
клопотами» (Лк. 21,34). Ось чому 
Піст – для серця. І ще Господь ска-
зав: «А щодо цього роду бісів, то 
його виганяють лише молитвою 
і постом» (Мт. 17,21). Ось чому 
Піст – проти диявола.
Наші пристрасті зв’язали нас 

тисячами павутинок. І ми лежимо, 
як Гулівер, зв’язаний ліліпутами. 

Кожний їхній шнурок сам по собі 
здастся нам смішним. Подумаєш, 
лінь. Подумаєш, полежав під ков-
дрою довше чи з’їв зайве, чи погане 
щось послухав, чи небилицю роз-
казав. Але зібрані разом павутин-
ки перетворюються на канат. Піст 
може їх порвати. 
Неприємності на роботі, холод 

в сім’ї, гіркий сум під серцем, втра-
та віри, тяжкість розуму, життєві 
невдачі – це все звідти від рабства 
пристрастям. Звідси всі внутрішні 
і зовнішні нещастя. Тому Піст 
може багато чого змінити, багато 
ланцюгів спадуть не тільки у тебе, 
а у багатьох твоїх братів і сестер. 
Це буде не твій особистий под-
виг, подвиг гордого одинака. Це 
буде спільне діло, сорокаденна, 
безперервна літургія1 , благородна 
битва всіх тих рабів Христових, 

1 з грецької – «спільне діло»
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котрих ти знаєш і не знаєш. Їх 
маленькі перемоги ляжуть в за-
гальну копілку і всіх збагатять. 
Церква знову зітхне на повні гру-
ди і оновиться.
Звичайно, що із дна серця 

підніметься такий бруд, що не 
раз і не два опустяться руки. І хтось 
невидимий, зліва від тебе проше-
поче: «Заспокійся, куди тобі лізти 
на небо». Але вже на наступний 

день або ще в той самий вечір 
прочитаєш молитву Єфрема 
Сиріна і знову підбадьоришся. 
І Господь знову промовить до 
тебе: «Дерзай, чадо, Я близько».    
Пасха, до якої ми пряму    ємо – 

це святкова трапеза, на яку нас 
запросили, але ми стали перед 
дзеркалом і з жахом зрозуміли, 
що в такому вигляді нас на цю свят -
кову трапезу не впустять. В нас 

не тільки старий одяг, але в нас 
брудна шия і брудні руки, нам 
потрібно і зачесатися, і вимитися, 
і переодягнутися. Хто вмиється 
слізьми покаяння та одягнеться 
в чес  ноти – перед тим тихо та 
торжественно відкриються двері 
святкової зали. Він почує своє 
ім’я, назване голосно і величаво 
та з трепетом серця переступить 
поріг…

Постом смирив я душу мою, 
але й те було мені на наругу 

(Пс. 69,11)

Коліна в мене хитаються від 
посту тіло моє змарніло без 

жиру    (Пс. 109,24)

Я обернув обличчя моє до Го-спода Бога й приготувався 
до молитви й благання в пості, 
волосяниці й попелі  (Дан. 9,3)

Скажи всьому народові в краю 
й священикам: Коли ви по-

стили й плакали п'ятого й сьомого 
місяця – оцих сімдесят років, – чи 
ж то ви справді для мене постили?

(Зах. 7,5)

Навіщо нам постити, як ти не 
бачиш; себе умертвляти, як 

ти не знаєш? Таж ви в день посту 
виконуєте ваші справи, гнобите 
всіх робітників ваших. Ви по-
стите на те, щоб правуватися та 
сваритись і немилосердно бити 
кулаком. Не так ви нині постите, 
щоб голос ваш було чути на небі. 
Хіба такий піст мені довподо-
би, день, коли хтось умертвлює 
себе? – Схиляти голову, немов 
тростина, вереття і попіл під себе 
підстелювати, – чи це назвеш ти 
постом та днем, Господові вгод-
ним? Ось піст, який я люблю: кай-
дани несправедливости розбити, 
пута кормиги розв'язати, при-
гноблених на волю відпустити, 

кожне ярмо зламати, з голодним 
своїм хлібом поділитись, увести 
до хати бідних, безпритульних, 
побачивши голого, вдягнути його, 
від брата твого не ховатись» 

(Іс. 58, 3-7)

Коли ж ви постите, не будьте 
сумні, як лицеміри: бо вони 

виснажують своє обличчя, щоб 
було видно людям, мовляв, вони 
постять. Істинно кажу вам: Вони 
вже мають свою нагороду. Ти ж, 
коли постиш, намасти свою голо-
ву й умий своє обличчя, щоб не 
показати людям, що ти постиш, 
але Отцеві твоєму, що перебуває 
в тайні; і Отець твій, що бачить 
таємне, віддасть тобі

(Мт. 6,16-18)

А щодо цього роду бісів, то 
його виганяють лише молит-

вою і постом   (Мт. 17,21).

Тоді приступили до ньо-
го учні Йоана й кажуть: 

«Чому ми та фарисеї постимо 
(багато), а твої учні не постять?» 
Ісус відповів їм: «Чи ж личить 
весільним гостям сумувати, поки 
молодий з ними? Надійдуть дні, 
коли від них заберуть молодо-
го, і тоді будуть постити»

(Мт. 9,14-15)

Скажи всьому народові в краю 
й священикам: Коли ви по-

стили й плакали п’ятого й сьомого 
місяця – оцих сімдесят років, – чи 
ж то ви справді для мене пости-
ли?»    (Зах. 7,5)

Отак і людина, що за гріхи свої 
постить, а потім вирушає те 

саме чинити: хто бо вислухає мо-
литву такого, і яка йому користь 
із того, що понижався?»

(Сир. 34,26)

Я ж, як вони хворували, надягав 
волосяницю, присмиряв пос-

том мою душу і моливсь у моїм 
серці    (Пс. 35,13)

Призначте піст, скличте святкові 
збори; зберіте старших, усіх 

мешканців краю у дім Господа, 
Бога вашого, і взивайте до Госпо-
да    (Йоіл. 1,14)

І плакав народ, постив і молився 
перед Господом»  (Вар. 1,5)

Він постив сорок день і сорок 
ночей і нарешті зголоднів»

 (Мт. 4,2)
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протопресвітер Олександр Шмеман

В е л и к и й
К а н о н

На початку Великого Посту, 
як той звук камертону, котрим 
визна чається вся великопосна 
ме ло дія, ми молимося Великий 
покаянний канон святого  Андрея 
Кри      тського. Він поділений на чо-
ти ри частини і читається на Ве-
ликому Повечір’ї увечері, в пер ші 
чотири дні Великого Пос ту. Його 
можна описати, як покая нний 
плач, який розкриває нам всю 
неосяжність, всю бездну гріха, 
який потрясає душу відчаєм, роз-
каянням і надією. 
Надзвичайно поетично Свя-

тий Андрей переплітає великі 
біблійні образи – Адама і Єви, 
рай і гріхопадіння, патріарха Ноя 
і потоп, Давида, обіцяну землю, 
а понад усе Христа і Церкву – зі 
сповіддю в гріхах і розкаянням. 
Події священної історії показую-
ться як події мого життя, діла 
Божі в минулому – як діла, які 
торкаються мене і мого спасіння. 
Трагедія гріха і зради – як моя 
особиста трагедія. Моє  життя по-
казане, як частина великої всео-
сяжної боротьби між Богом і си-
лами темряви, котрі повстають 
на Нього. 
Канон розпочинається з гли-

боко особистого волання:
 «З чого почну оплакувати 

пристрасного життя мого 
діяння? Чи добрий початок дам, 
Христе, нинішньому риданню? 
Але, як милосердний, подай мені 
відпущення гріхів». 
Один за одним розкривають-

ся мої гріхи. Історія першого 
гріхопадіння – це моя особиста 
історія: 

«Наслідуючи в переступах пер-
возданного Адама, пізнав я се   бе 
відкиненого від Бога, від вічного 
царства і солодкості його через 
гріхи мої».
Я здійснив переступ перво-

зданного Адама; я знаю, що я від-
кинений від Бога і вічного Його 
царства через свої гріхи. Я втра-
тив всі Божественні дари.

 «Забруднив і осквернив я ризу 
тіла мого, що за образом Твоїм, 
Спасе, і подобою. Затьмарив кра-
су душі своєї втіхами пристрас-
тей і ум свій повністю перетво-
рив я в нечистоти. Пірвав я нині 
першу одіж мою, що виткав 
мені Творець на початку – і від 
тоді лежу я нагий. Одягнувся я у 
пірвані ризи, що змій мені виткав 
радою, ось тому я й соромлюся».
Ось так, вродовж чотирьох ве-

чорів, дев’ять пісень Канону опо-
ві  дають знову і знову про духов-
ну історію світу, яка водночас є 
історією і моєї душі. Слова Кано-
ну спонукають нас до відповіді, 
бо говорять нам про події і справи 
минулого, смисл і сила яких є віч-
ними. Оскільки кожна людська 
душа є єдиною і неповторною, 
і проходить тим самим шляхом 
випробувань, стоїть перед тим 
самим вибором, зустрічається із 
тією ж вищою реальність.
Приклади із Святого Пи-

сання не просто «алегорії», як 

думають люди, вважаючи, що 
Ве     ликий Канон надто перепов-
нений іменами і подіями, які не 
відносяться до них. Такі люди 
за  питують: «Навіщо говорити про 
Каїна і Авеля, про Соломона та 
Да вида, коли було б простіше 
сказати: «Я згрішив!». Вони не 
розуміють, що саме поняття сло-
ва гріх в біблійному і християнсь-
кому Переданні має глибину, яку 
«сучасна людина» просто не здат-
на збагнути, через що її сповідь із 
власних гріхів глибоко відмінна 
від справжнього християнського 
розкаяння.
Та культура, в котрій ми жи вемо 

і котра формує наші сучасні по-
гляди, в сутності виключає розу-
міння гріха. Бо гріх – це, перш за 
все, падіння людини з духовної 
висоти, її зречення від свого «ви-
сокого покликання». Але, яке зна-
чення це може мати для культури, 
котра не знає і заперечує цю «ду-
ховну висоту», це «пок ликання» 
і оцінює людину не «згори», а 
«знизу», – для культури, яка якщо 
навіть не заперечує відверто Бога, 
то фактично вся, згори донизу, 
матеріалістична і тому розглядає 
життя людини тільки з точки зору 
матеріального благополуччя, не 
визнаючи його високого призна-
чення. В ній гріх розглядається 
головним чином як звичайна 
«слабкість».
Тому сучасна  людина, визнаю-

чи свої гріхи, в них не розкаюється. 
Людина або формально перелі-
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чує свої прогрішення та пору-
шення обрядових правил, або ж 
оповідає духівникові про осо-
бисті проблеми, очікуючи від 
релі гії свого роду лікування, яка 
поверне їй щастя і спокій. В обох 
цих випадках ми не бачимо розка-
яння, не бачимо того потрясіння, 
яке мала б відчути людина, коли 
вона доходить до усвідомлення, 
що вона забруднила в собі образ 
невимовної  сла ви та 
відкинула Бога своїм 
життям; ми не бачимо 
розкаяння, як болю 
за гріхи, як бажання 
повернутися назад, 
на добру дорогу; не 
бачимо розкаяння 
як віддання себе Бо-
жому милосердю та 
любові. Ось чому 
не достатньо  сказа  ти: 
«Я згіршив». Ці сло-
ва набирають свого 
істотного значення 
тільки тоді, коли гріх 
сприймається у всій 
його глибині і гіркоті.
Значення і мета 

Великого Канону полягають в 
то му, щоб показати нам гріх і 
цим самим привести нас до по-
каяння.  Але він показує нам 
гріх не через визначення та пере-
числення, а певним глибоким 
спогляданням біблійної історії, 
яка воістину є історією гріха, по-
каяння і прощення. Це спогля-
дання вводить нас в зовсім іншу 
духовну культуру, закликає нас 
прийняти зовсім інше розуміння 
людини, її життя, її мети, її духов-
них мотивацій. Канон відновлює 
в нас те духовне світовідчуття, де 
знову можливо покаятися. Коли 
ми чуємо, наприклад: 

«Не уподобився я, Ісусе, до 
праведного Авеля й ніколи не при-
носив Тобі дарів приємних, ні діл 
богоугодних, ні жертви чистої, 
ані жертви непорочної».
Ми розуміємо, що, коротко 

згадана в Біблії історія першого 
жертвоприношення, відкриває 
нам щось основне і про наше 
особисте життя. Ми розуміємо, 
що гріх перш за все є відмова від 

життя як приношення дару та 
жертви Богові, чи, іншими слова-
ми, – відмова жити для Бога. Ми 
розуміємо, що корінь гріха – це 
відмова любити Бога. І завдяки 
цьому, стає можливим вимовити 
слова, які надзвичайно віддалені 
від сучасного життя, але, котрі 
звучать глибокою істиною.

«Оживотворив Ти, Творче, 
земний порох і дав мені тіло та 
кості, ще й дихання та життя, 
о мій Сотворителю, але, Судде 
та Відкупителю, прийми мене, 
що каюся».
Для того, щоб по-справжньому 

почути Великий Канон, потрібно, 

звичайно, знання Біблії та вміння 
засвоювати значення біблійних 
образів. Якщо в наші дні багато 
людей знаходять його нудним, та 
таким, що не відноситься до на-
шого життя, то це відбувається 
тому, що наша віра не живить-
ся із джерела Святого Письма, 
котре для Святих Отців Церкви 
було джерелом їхньої віри. Ми 
повинні знову навчитися сприй-

мати світ таким, яким 
він відкривається 
нам в Біблії, навчи-
тися жити в цьому 
біблійному світі; і не-
має кращого способу 
навчитися цього, як 
саме через церковні 
богослужіння, які не 
лише пере дають нам 
учення Біблії, але 
і відкривають нам 
біблійний спосіб жи-
т  тя.
Ось чому шлях 

пос ту починається із 
по               вернення до перво-
начала, до Створення 
світу, гріхопадіння, 

Відкуплення, до того світу, в ко-
трому все говорить про Бога, все 
відображає Божу славу, де все, 
що відбувається, всі події без-
посередньо пов’язані із Богом, 
де людина знаходить справжній 
вимір свого життя, і знаходячи 
його, кається. 

«Від ночі до ранку шукаю Тебе 
і молюся: просвіти, Чоловіколюбче, 
настав мене на Твої повеління, 
й навчи мене, Спасе, творити 
Твою волю... Помічник і покрови-
тель прий шов мені на спасіння. 
Це Бог мій, і прославлю Його, Бога 
Отця мого, і звеличу Його: велично 
бо прославився!»
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Піст такий давній, як саме люд-
ство. Він приписаний ще 

в раю. Адам дістав цю першу 
заповідь: ”З дерева ж пізнання до-
бра і зла не їстимеш” (Бут. 2:17). 
Це «не їстимеш» – то наказ посту 
і стриманості. Якщо б Єва пости-
ла на плід дерева того, ми тепер 
не мусіли б постити… Нас зра-
нив гріх, і ми мусимо лікуватися 
покутою. Покута ж без посту – 
безвартісна 

(Святий Василій Великий. 
Про піст 1) 

Тому, що ми не постили, нас 
прогнано з раю. Чинімо, отже, 

піст, щоб до раю знову поверну-
тися! Хіба не бачиш, що Лазар 
через піст увійшов до раю?... Не 
виправдовуйся неміччю тіла і 
сла бістю! Це ж ти не переді мною 
виправдовуєшся, але перед тим, 
хто все знає. 

(Святий Василій Великий
 Про піст 1)

Піст заносить молитву до неба, 
стає для неї крилами до лету 

вгору. Піст – приріст домів, мати 
здоров’я, вихователь молоді, 
окраса старців, добрий супутник, 
вірний друг дому для подружжя.

(Святий Василій Великий 
Про піст 1)

І постити, і їсти треба побожно. 
Постимо тоді, коли через піст 

можемо ліпше виконувати Божу 
заповідь. А їмо не як захланні, але 
як Божі робітники, коли Божий 
закон вимагає скріпляти тіло 
їжею. Завжди потрібно пам’ятати 
на слова Апостола (1 Кор. 10:31): 
”Чи їсте, чи п’єте, чи що інше ро-
бите, все робіть на славу Божу”

(Святий Василій Великий). 

Піст – це захорона від чуттє-
вості, викорінення злих Ду-

мок, звільнення від снів, чи-
стота молитви, світло душі, 
сторож розуму, визволення від 
сліпоти, двері покаяння, покірне 
зітхання, радісний жаль, прити-
шення в розмові, засіб мовчання, 
сторож послуху, здоров’я тіла, 
відпущення гріхів райські двері 
й радість.

 (св. Іван Ліствичник, Слово 14)

Значення посту полягає не 
у стриманості від їжі, а в 

усуненні гріхів. І хто обмежує 
піст тільки стриманістю в їжі, 
той властиво безчестить його. 
Ти постиш? Докажи мені це 
своїми ділами! Якими, скажеш, 
ділами? Коли побачиш бідного, 
дай милостиню. Коли маєш во-
рога, примирися! Ко¬ли поба-
чиш свого друга щасливим, не 
завидуй! Коли побачиш гарну 
жінку, пройди мимо. Хай по-
стяться не тільки уста, але слух, 
зір, ноги, руки та всі члени нашо-
го тіла... Що за користь, коли ми 
стримуємося від птиць і риби, а 
гриземо і з’їдаємо братів.

(св. Іван Золотоустий,
Про статуї 3)

Якщо теперішній піст про-
ведемо з такою ревністю, 

що цього тижня зовсім пере-
станемо клястися, наступного 
подолаємо гнів, а ще через тиж-

день викорінимо обмови, а в 
подальші тижні поправимося ще 
в іншому, то йдучи тією дорогою 
вище й вище, мало–помалу осяг-
немо сам вершок чесноти.

(св. Іван Золотоустий,
Про статуї 4)

Піст – добра захорона для 
душі, надійний співжитель 

для тіла. Піст відганяє спокуси, 
намащує на подвиг благоче-
стя. Він співжитель тверезості 
й невинності. Піст виводить 
молитву на небо. Піст – мати 
здоров’я, опікун і захорона діви-
цтва. Піст – дорога до покаяння. 
Піст не любить світу, ані того, що 
у світі.

(св. Єфрем Сирійський,
Про піст)

Чотиридесятниця – це час, при-
значений на покаяння. В цей 

час свята Церква готує вірних до 
великої події в їхньому житті, до 
найбільшої хвилини в році – до свя-
того пасхального Причастя. Від 
тієї хвилини може залежати ціла 
вічність багатьох душ: щаслива 
вічність зі Святими в небі або 
бездонне нещастя відкинення 
і прокляття в день Страшного 
Суду.

(митр. Андрей Шептицький, 
Заклик до покаяння).

Піст – мати всіх благ, учитель 
невинності і всілякої чес-

ноти. Піст – це заспокоєння на-
ших душ, окраса старців, настав-
ник молоді, вчитель невинних... 
І вся наша журба нехай буде про 
спасіння душі і про те, як би нам 
опанувати тілесні похоті, звер шити 
справжній піст, тобто стримати-
ся від зла, тому що саме в цьому 
полягає піст.

 (св. Іван Золотоустий,
Гомілія на Бут. 1:27).
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«Відчини мені двері покаяння, 
Життєдавче...» 
Саме такими словами закликає 

нас свята Церква до покаяння під 
час Великого посту. Великий піст 
у житті християнина є дорогою 
подвигів, і нам необхідно знати, 
куди саме веде ця дорога до якої 
мети. Мета посту насамперед по-
лягає в то му, щоб оволодіти со бою 
та перемогти пристрасті, визволи-
ти самого себе від тенет цього 
світу та зосередитись на Царстві 
Божому і бажанні осягнути Його. 
Хто і коли постановив людині 

постити? Ще в раю Бог заборо-
нив Адамові та Єві споживати 
плід з дерева пізнання добра і зла, 
і цим започаткував піст. 
Про піст як постанову Божу, 

чітко говориться у законодавстві 
Мойсея. В Новозавітній час Сам 
Господь показав приклад 40-денно-
го посту в пустині (пор. Мт. 4, 2). 
Цим підтвердивши необхідність 
посту. 
Але не будь-який піст прино-

сить користь людині. Наприклад 
пророк Ісайя у 58 розділі книги 

викриває лицемірний піст: «Таж 
ви в день посту виконуєте ваші 
справи, гнобите всіх робітників 
ваших» (Ісая 58,3). Божествен-
ний Спаситель також навчає, 
яким по винен бути справжній 
піст: «... Коли ж ви постите, не 
будьте сумні, як лицеміри: бо вони 
виснажують своє обличчя, щоб 
було видно людям, мовляв, вони по-
стять.» (Мт. 6,16). Євангелист 
Лука розповідає про Анну проро-
чицю, дочку Фануїла з покоління 
Асера, яка вдень і вночі служила 
Богові молитвою і постом (див. 
Лк. 2. 36-37)
Отже, ми вияснили, що піст – 

це постанова Божа, ми зрозуміли, 
яким повинен бути справжній 
піст. Тепер виникає ще одне пи-
тання: чи достатньо одного посту 
для того, щоб спасти себе і набли-
зитись до Бога? Християнська 
практика говорить, що цього не-
достатньо: щоб піднестися лю дині 
до Бога, крім посту ще потрібна 
палка молитва. У молитві лю-
дина спілкується з Господом, 
творіння зближається з Творцем. 

Молитися потрібно не тільки 
дома, але обов’язково необхідно 
відвідувати Богослужіння. Перші 
дні Святої Чотиридесятниці ми 
чуємо у храмі канон святого Андрея 
Критського, який є взиванням до 
Бога серця переповненого розка-
янням. В цьому творі висвітлене 
все наше життя, яке проходить 
у гріхах, а також міститься за-
клик до покаяння. Під час Ве-
ликого посту у храмі мало чути 
піснеспівів, більше читається. 
Для тих, хто молиться, Церква 
нагадує про різноманітні гріховні 
падіння людей у старозавітні 
часи, і навчає нас не наслідувати 
їх гріховне життя, а йти за Хри-
стом. Так, як Він, несучи хрест 
Свій, дійшов до кінця, так і ми 
повинні виконати свій христи-
янський обов'язок, достойно про-
ходячи Великийп піст, не припи-
няючи його. 
Роздумуючи про піст і молитву, 

приходимо до такого висновку: 
піст допомагає молитися, від-
сікаючи різні спокуси, а молит-
ва, у свою чергу, надихає нас 
до посту, і додає сили не впасти 
дотримуючись його, а достойно 
зустріти світле Воскресіння Хри-
стове. 
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Вступивши у час святого Ве-
ликого Посту, зустрічаємо на на-
шому шляху до Господа багато 
перешкод. Однією із таких пере-
шкод є спокусливе запитання: чи 
правильно прославляємо Бога, 
ви  ко  ристовуючи ікони? Гово-
рити про це хочемо на основі 
Святого Писання, але, оскільки 
обсяг статті є невеликий, то й 
відповідь постараємось дати сти-
слу. Отже...
У Старому Завіті знаходимо 

Заповідь Божу, яка говорить нам: 
«Не робитимеш собі ніякого те-
саного кумира, ані подобини того, 
що вгорі, на небі, ні того, що внизу, 
на землі, ні того, що попід землею, 
в водах. Не падатимеш перед ними 
ниць і не служитимеш їм, бо я Го-
сподь, Бог твій, Бог ревнивий...» 
(Вих. 20. 4-5). А більш розшире-
но про це говорить книга Вто-
ро            законня: «А що ви не бачили 
ніякої постаті в той день, коли з 
полум'я промовляв до вас Господь 
на Хориві, то вважайте добре, 
щоб ви не зледащіли та не взяли 
виробляти собі тесаного бовва-
на, подобу якоїсь постаті, як от 
постаті жіночої або чоловічої, 
подобу тварини, що на землі, по-
добу якогось крилатого птаха, 
що літає попід небесами, подо-
бу якоїсь тварини, що повзає по 
землі, подобу якоїсь риби, що в 
воді під землею; ... Вважайте, 
щоб не забули за союз, що його 
Господь, Бог ваш, заключив з 
вами, та щоб не витесали собі 
якогось кумира, подобу чого-не-

Пречистому образові твоєму поклоняємося, Благий, просячи 
відпущення гріхів наших, Христе Боже; бо ти добровільно зволив 
вийти тілом на хрест, щоб вибавити тих, що їх ти створив, від 
неволі ворожої. Тому вдячно cпiваємо тобі: Ти радістю наповнив 
усе, Спасе наш, що прийшов спасти світ.

(Тропар Першої Неділі Великого Посту)

будь, що Господь, Бог твій, забо-
ронив тобі» (Втор. 4, 15-18, 23). На 
це опираються ті, які не сприйма-
ють ікони. Із ними, безумовно, 
погодилася б і Церква, якщо б 
на цих словах Боже Обʼявлення, 
(тобто Святе Письмо) було за-
кінчене.
Але ми бачимо неймовірне 

продовження, давши вищезгада-
ну заповідь, що забороняє всякі 
зображення, Господь наказує 
Мой сеєві зробити не що інше 
як... зображення. Він сказав, що 
не можна робити зображення 
«тварини, що повзає по землі» – 
і Він же наказав вилити мідного 
змія (пор. Чис. 21. 8-9). Немож-
на зображати тварин – і раптом 
Єзекиїл бачить небесний храм, в 
якому є вирізьблені зображення 
херувимів із обличчям людини 
та лева (пор. Єз. 41. 17-19). Не 

можна зображати птахів – і ось 
від Бога приходить повеління 
ви лити херувимів із крилами, 
тобто в образі птахів: «Виготуєш 
двох золотих херувимів, кутим 
поробленням зробиш їх, по обох 
кінцях віка зробиш їх... Там я буду 
стрічатися з тобою, і зверху 
віка, з-поміж двох херувимів, що 
над ковчегом Свідоцтва, я гово-
ритиму з тобою про все те, що 
маю заповідати тобі для синів 
Ізраїля» (Вих. 25. 18, 22). 
Це повеління вказує перш за 

все на можливість зображати 
ство рений духовний світ засо-
бами мистецтва. Більше того, 
сам Господь використовує їх для 
спілкування із людьми...  
Херувими були зроблені і для 

прикраси Єрусалимського храму 
(пор. 3 Цар. 6, 23, 28-29). Важли-
во відмітити, що у палаці царя 
Соломона херувимів не було, 
хоча це був найбагатший цар, 
який міг собі дозволити все... (пор. 
2 Хрон. 9, 15-20; 3 Цар. 7, 1-11). 
Отже, це зображення релігійного 
характеру, які відігравали свою 
роль у богослужінні храму і у 
пок лонінні Богу, а не були просто 
прикрасами. 
Важливо відмітити, що кожен 

єврей, який поклонявся у храмі 
чи молився поза ним, звертався 
саме до нього (до храму), у якому 
були ці зображення, і у молитві 
своїй неодноразово робив поклони, 
спрямовані до храму і, відповідно, 
до зображень, які у ньому були, як 
це і роблять тепер християни у 
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своїх храмах...
Зверніть особливу увагу на 

те, що такі ж зображення були 
зроблені і для другого храму, 
який побудували замість зруйно-
ваного храму Соломона (пор. 
Єзек. 41, 17-25). В цьому храмі 
був Ісус, і назвав його домом 
свого Отця. Він вигнав із нього 
торговців, але навіть у цей кри-
тичний момент, коли вказав на 
беззаконня у храмі, жодним сло-
вом не обмовився про зображен-
ня у ньому, чи що вони чимось 
суперечать поклонінню Богові.
Цей храм був також зруйнова-

ний уже римськими військами, 
але зовсім не за зображення, що 
у ньому були...
Тому робимо висновок, що 

зображення заборонені ті, які зо-
бражають язичницьких (погансь-
ких) богів, та все, що повʼязане із 
ними. У християнстві ж зобра-
жаються біблійно-християнські 
реалії, які мали місце у свя-
щенній історії Старого та Ново-
го Завіту. Тому відносити їх до 
категорії заборонених вищезга-
даною заповіддю немає жодної 
підстави. Хто так робить, дає 
підс тави вважати, що він зовсім не 
надає значення словам Божим, на-
писаним у Святому Письмі...
Важливо для нас, християн, 

знайти у цьому питанні «золоту 
середину», щоб не надавати їм за-
надто великого значення (не зроби-
ти їх ідолами), але і не відкидати їх 
повністю (бо на це немає підстав). 
І у цьому нам допомагає свята 

Церква, яка пережила цю бороть-
бу, і нам вказує шлях: "Не вводя-
чи нічого нового, ми недотор-
канними зберігаємо всі церковні 
передання, утверджені пись-
мово чи не письмово, звідки й 

зображення іконописні, як ті, 
що не суперечать проповіді 
Єван гельській, є корисними і 
слу жать нам утвердженням 
в істинному, а не в уявному 
втіленні Бога Слова. 
І те, що одними розкри-

вається, іншими без сумніву 
сприймається. І ми, ніби маю-
чи перед собою цю путь царську 
(Царя Небесного), наслідуючи 
божественне вчення святих 
отців і передання Кафоличної 
Церкви (бо знаємо, що Вона є 
повнотою Духа Святого, який 
живе в Ній), визначаємо, щоб 
святі та чесні ікони пропонува-
лися для поклоніння так само, 
як зображення чесного живот-
ворящого Хреста, чи будуть 
вони написані фарбами, чи 
виготовлені з мозаїки, чи будь-
якої іншої речовини, і чи будуть 
знаходитися у святих церквах 
божих на освячених посудинах 
та одязі, на стінах і дошках, 
у будинках чи біля доріг, а та-
кож чи будуть це ікони Госпо-
да Ісуса Христа, чи Владичиці 
Богородиці, чи чесних ангелів і 
всіх святих і праведних мужів. 
Бо часто так буває, що через 
зображене на іконах, до яких 

звертаються очима, возно-
сяться до первообразу і вша-
новують його цілуванням і ша-
нобливим уклоном; але не є це 
істинним богопоклонінням, 
яке, за нашою вірою, належить 
віддавати Єдиному по природі 
божеству, тобто поклоня-
тися за тим образом, як ми 
поклоняємося святому й жи-
вотворящому Хресту й свято-
му Євангелію, та іншим святи-
ням, фіміамом віддаємо шану й 
поставленням свічок, за благо-
честивим звичаєм, який і був у 
давніх. Тому що шанування, яке 
образу ми віддаємо, до перво-
образу переходить, і хто іконі 
поклоняється, поклоняється 
істоті, яка зображена на ній. 
Таким чином утвердиться 
вчення святих отців наших, 
котре виражають передання 
Кафоличної Церкви, Яка від 
краю й до краю землі проповідує 
Євангеліє." 

(Догмат 
VII Вселенського Собору 

787р. Б.)


