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Бог є любов 
Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, 

щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув,  
а мав життя вічне... (Ін. 3: 16)  

Видання Маневицького благочиння Волинської єпархії УПЦ ¹¹¹¹8 (30) 8 (30) 8 (30) 8 (30) ÑÅÐÏÅÍÜÑÅÐÏÅÍÜÑÅÐÏÅÍÜÑÅÐÏÅÍÜ    2013201320132013    

Паломництво до Почаівськоі Лаври 
Ось уже втретє з благословіння Високопреосвященнішого Владики Ніфонта 

був організований хресний хід до Почаївської Лаври. 
Той, хто йшов уперше, дивувався, чого це стільки радості, обіймів, поцілун-

ків було серед тих, хто вдруге чи втретє зустрілися біля Покровського храму м. 
Луцька, звідки розпочиналося паломництво. Вони це зрозуміють, коли будуть 
прощатися після хресного ходу… 

І хоча Владика Ніфонт не зміг бути на молебні для подорожуючих, проте нам 
озвучили його звернення до нас. Приємно, що кількість паломників з нашого бла-
гочиння збільшилася з сімох в минулому році до двадцяти чоловік в цьому році 

Здавалося, що в пам’яті ще живі спогади про минулий рік, але цього року був 
дещо змінений маршрут, а отже паломництво було цікавішим. 

Нас радо і гостинно зустрічали священики і їх прихожани впродовж усього 
нашого хресного ходу. 

Особливо запам’ятався райцентр Демидівка, що на Рівненщині. Ще колись 
семінаристи ішли в Почаїв через селище, і батюшка все чекав, коли ж знову пало-
мники розділять з ним та прихожанами радість хресного ходу. На жаль, не суди-
лося нам зустрітися з ним, бо 1 квітня цього року протоієрей Петро, так звали 
цього батюшку, відійшов у Вічнсть. Нас зустрічали настоятель храму та син по-
кійного батюшки, теж священик, який приїхав у відпустку із Ашхабада, родина 
отця Петра, прихожани. Можете уявити, яка була щира молитва нас, майже 160 
паломників за упокій душі батюшки на його могилі, що знаходиться на території 
храму. 

Чотири дні тривав хресний хід. Скільки було проспівано Іісусових молитов 
та молитов до Богородиці, акафістів, молебнів та псалмів. Скільки подяк та про-
хань до Господа, Пресвятої Богородиці та всіх святих линуло з наших сердець!!! 

Підходимо до населених пунктів і перед Хрестом край дороги схиляються 
хоругви, підходимо до кладовищ і всі єдиним серцем і вустами молимось: “Со 
святими упокой…” 

Закінчення на 8-ій сторінці 
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Урок 6. Про Символ віри 
52. НА ЯКІ ТРИ ЧАСТИНИ МОЖНА РОЗДІЛИТИ КАТЕХІЗИС?  

Щоб правильно уявити склад катехитичного вчення благочестя, у відповідності з "Православним спо-

віданням," схваленим Східними Патріархами, можна керуватися словами апостола Павла про те, що в 

основі життя християнина повинні знаходитися віра, надія, любов. «А тепер перебувають ці три: віра, 

надія, любов» (1 Кор 13: 13).  

Отже, християнину потрібні: вчення про віру в Бога і в Таїнства, які Він відкриває; вчення про надію 

на Бога і про засоби утвердження в ній; вчення про любов до Бога і до всього, що Він велить любити.  
53. ПРИ ДОПОМОЗІ ЧОГО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ВЧЕННЯ ПРО ВІРУ?  

Церква вводить нас у вчення про віру при допомозі Символу віри.  
54. ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ВЧЕННЯ ПРО НАДІЮ?  

Керівництвом до вчення про надію можна прийняти вислови Господа про блаженство і молитву Госпо-

да.  
55. ЗА ДОПОМОГОЮ ЧОГО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ВЧЕННЯ ПРО ЛЮБОВ?  

Початкове вчення про любов можна знайти в десяти заповідях Закону Божого.  
Про Символ віри взагалі і про його походження. 

56. ЩО ТАКЕ СИМВОЛ ВІРИ?  

Символ віри — це коротко і точно описаний предмет віри християн.  
57. ЯК ЧИТАЄТЬСЯ СИМВОЛ ВІРИ?  

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.  

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде 

всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им-

же вся быша.  

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Ма-

рии Девы, и вочеловечшася.  

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.  

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.  

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.  

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию не будет конца.  

8. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спок-

ланяема и сславима, глаголавшаго Пророки.  

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.  

10. Исповедую едино Крещение, во оставление грехов.  

11. Чаю воскресения мертвых.  

12. И жизни будущаго века. Аминь. 
58. КИМ СКЛАДЕНИЙ СИМВОЛ ВІРИ?  

Вчення про віру так виклали отці першого і другого Вселенських Соборів.  
59. ЩО ТАКЕ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР?  

Вселенський Собор — це зібрання пастирів і вчителів християнської Кафоличної Церкви, по можливо-

сті, з усього світу, для затвердження істинного вчення і благочиння між християнами.  
60. СКІЛЬКИ БУЛО ВСЕЛЕНСЬКИХ СОБОРІВ?  

Вселенських Соборів було сім: 1-й — Нікейський (325 р.); 2-й — Константинопольський (381 р.), 3-й 

— Єфеський (431 р.); 4-й — Халкідонський (451 р.); 5-й — Константинопольський другий (553 р.); 6-й — 

Константинопольський третій (680 р.); 7-й — Нікейський другий (787 р.).  
61. ЗВІДКИ ВЗЯТО ПРАВИЛО ЗБИРАТИ ВСЕЛЕНСЬКІ СОБОРИ?  

Правило збирати Собори ґрунтується на прикладі апостолів, які скликали Собор у Єрусалимі (див. Ді-

ян. 15). Підставою для цього служить також вислів Господа Іісуса Христа, який дає постановам Церкви 

таку силу, що той, хто порушує їх, стає позбавленим благодаті, як язичник. Спосіб же, яким Вселенська 

Церква висловлює свої постанови, є Вселенський Собор. "Скажи церкві; а якщо ж і церкви не послухає, то 

хай буде він тобі, як язичник і митар" (Мф. 18: 17).  
62. ДЛЯ ЧОГО СКЛИКАЛИСЬ ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ВСЕЛЕНСЬКІ СОБОРИ?  

Перший і другий Вселенські Собори, на яких був складено Символ віри, були скликані: перший — для 

затвердження істинного вчення про Сина Божого проти помилкового вчення Арія; другий — для затвер-

дження вчення про Святого Духа проти помилкового вчення Македонія.  
63. СКІЛЬКИ ПРАВИЛ СКЛАЛИ ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ВСЕЛЕНСЬКІ СОБОРИ?  

Перший Вселенський Собор склав 20 правил (або канонів), другий Вселенський Собор склав 7 правил.  
Про члени Символу віри. 
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Урок 6. СЛОВА, КОТРІ ЗАЗВИЧАЙ ПИШУТЬСЯ ПІД ТИТЛОМ 

а4гг7лъ — а4нгелъ  
а3рха1гг7лъ — а3рха1нгелъ  
а3пcлъ — а3по1столъ  
бг7ъ — бо1гъ  
бж7е — бо1же  
бж7ій — бо1жій  
бжcтво2 — божество2  
бцdа — богоро1дица  
бл7же1нъ — блаже1нъ  
бл7говоли — благоволи2  
блгcве1нъ — благослове1нъ  
блгdть   благода1ть  
влdка — влады1ка  
влdчца — влады1чица  
воскрcніе — воскресе1ніе  
гдcь — госпо1дь  
гдcи — го1споди  
гдcень — госпо1день  
гдcи1нъ — господи1нъ  
дх7ъ — дyхъ  
дв7дъ — давi1дъ  
дв7а — дёва  
дв7ца — дэви1ца  
дш7а — душа2  
є3vgліе — є3vа1нгеліе  
є3пcкпъ — є3пi1скопъ  
i3и7съ — i3исyсъ 
i3и7ль — i3зра1иль 
i3ерcли1мъ — i3ерусали1мъ 
и4м>къ — и3мzре1къ 

крcтъ — кре1стъ 
кр7ще1ніе — креще1ніе 
мрdъ — мyдръ 
мрdость — мyдрость 
млcть — ми1лость 
млcтынz — ми1лостынz 
млcрдіе — милосе1рдіе 
мт7рь — ма1терь 
мт7и — ма1ти 
мр7i1а — марi1а 
мл7тва — моли1тва 
мч7нкъ — мyченикъ 
мч7нца — мyченица 
нб7о — не1бо 
нбcный — небе1сный 
нн7э — ны1нэ 
o3ц7ъ — o3те1цъ 
o3ч7е — o4тче 
o3ч7ество — o3те1чество 
премdрость — премyдрость 
прcто1лъ — престо1лъ 
прпdбенъ   преподо1бенъ 
прпdбенъ — преподо1бенъ  
првdнъ — пра1веденъ  
2прdте1ча — предте1ча  
прест7а1z — пресвzта1z  
прcнw — при1снw  
прbро1къ — проро1къ  
ржcтво2 — рождество2  
ст7ъ — свz1тъ  

ст7ы1й — свzты1й  
срdце — се1рдце  
стрcть — стра1сть  
сп7съ — спа1съ  
сн7ъ — сы1нъ  
трbца — тро1ица   
трbченъ — тро1иченъ  
трист7о1е — трисвzто1е 
u3чт7ль — u3чи1тель 
u3чн7къ — u3чени1къ 
u3чн7цы — u3ченицы 
хрcто1съ — хрісто1съ 
хрcте — хрісте2 
хрcто1въ — хрісто1въ 
хрcтіа1нинъ — хрістіа1нинъ 
цр7ь — ца1рь 
цр7и1ца — цари1ца 
црcскій   ца1рскій 
црcтво — ца1рство 
цр7ковь — це1рковь 
чл7къ (чл7вёкъ) — человёкъ 
чл7чь (чл7вёчь) — человёчь 
чcть — че1сть  
чтcъ — чи1стъ 
Під титлами зазвичай пи-

шуться також і похідні від 
цих слів:  а4гг7лъ — а4гг7льскій, 
а3пcлъ — а3пcльскій. 

64. ЗІ СКІЛЬКОХ ЧЛЕНІВ СКЛАДАЄТЬСЯ СИМВОЛ ВІРИ?  

Щоб краще зрозуміти Символ віри, слід звернути увагу на його розподіл на дванадцять членів (частин) 

і розглянути окремо кожен член.  
65. ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ В КОЖНОМУ ІЗ ЧЛЕНІВ СИМВОЛУ ВІРИ?  

У першому члені говориться про Бога, а саме: про першу іпостась Святої Трійці, про Бога Отця і про 

Бога як про Творця світу. У другому члені — про другу іпостась Святої Трійці, про Господа Іісуса Христа, 

Сина Божого. У третьому члені — про втілення Сина Божого. У четвертому члені — про страждання і 

смерть Іісуса Христа. У п'ятому члені — про воскресіння Іісуса Христа. У шостому члені — про вознесіння 

Іісуса Христа на небо. У сьомому члені — про друге пришестя Іісуса Христа на землю. У восьмому члені — 

про третю іпостась Святої Трійці, Святого Духа. У дев'ятому члені — про Церкву. У десятому — про Хре-

щення, де маються на увазі й інші Таїнства. В одинадцятому члені — про майбутнє воскресіння мертвих. 

У дванадцятому — про життя вічне.  

Запитання до заняття:  
 1. ЩО ТАКЕ СИМВОЛ ВІРИ?  
2. ЯК ЧИТАЄТЬСЯ СИМВОЛ ВІРИ?  
3. КИМ СКЛАДЕНИЙ СИМВОЛ ВІРИ?  
4. ЩО ТАКЕ ВСЕЛЕНСЬКИЙ СОБОР?  
5. СКІЛЬКИ БУЛО ВСЕЛЕНСЬКИХ СОБОРІВ?  
6. ЗВІДКИ ВЗЯТО ПРАВИЛО ЗБИРАТИ ВСЕЛЕНСЬКІ СОБО-

РИ?  

7. ДЛЯ ЧОГО СКЛИКАЛИСЬ ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ВСЕЛЕНСЬ-
КІ СОБОРИ?  

8. СКІЛЬКИ ПРАВИЛ СКЛАЛИ ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ВСЕЛЕН-
СЬКІ СОБОРИ?  

9. ЗІ СКІЛЬКОХ ЧЛЕНІВ СКЛАДАЄТЬСЯ СИМВОЛ ВІРИ?  
10. ПРО ЩО ГОВОРИЛИ В КОЖНОМУ ІЗ ЧЛЕНІВ СИМВОЛ 

ВІРИ?  
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Страшні історії 
Наталія Багінська  

"Дорогий Боже! — урочисто сказав я. — По-перше, ти все-таки є. А по-друге, ти — відмінний 
хлопець ... і мій кращий друг!» — ці слова вимовляє курець із уже підв’ялими вухами, який випадково 
знайшов аж шість сигарет (Макс Фрай). Думаю, ігрове, фамільярне звернення до Бога породжене пря-
молінійним, поверхневим прочитанням Євангелія, в якому втіленого Господа бажаючі могли спокій-
но поплескати по плечу. Ймовірно, якщо знехтувати образом Вседержителя, який формує Старий За-
віт, і гордовито зневажати «страх Господній» —можна вдаритися в недоумкувате панібратство стосов-
но всіх іпостасей Творця Всесвіту — і до Отця, і до Сина, і до Святого Духа.  

Антидот від хамства 

Одного разу, читаючи на ніч, я підловила автора тексту в неточному цитуванні Книги Іудиф. Мене так 
проперло від власної обізнаності, що я взялася уважно і системно студіювати і П'ятикнижжя. Либонь і блис-
ну де-небудь!  

Треба сказати, що раніше наполеглива вимога настоятеля нашого приходу щодня читати Біблію я ви-
конувала наполовину — читала вранці по главі тільки з Нового Завіту. І при цьому вважала себе православ-
ною, що воцерковляється, на правильному шляху. Старий Завіт залишався за дужками, якось слухався на 
службах. Але коли я стала самостійно студіювати Старий Завіт і тлумачення на нього, то зрозуміла, наскіль-
ки праві священики, що вимагають від нас читати Біблію вдома, системно і щодня. Церковне богослужіння 
дає найголовнішу настройку. Але те, що називається «читайте не вголос, а про себе» — дає можливість ін-
шого наближення до світочу Біблії — набагато детальніше зчитується і багато розумієш нового... про себе.  

Старий Завіт показав мені, що насправді я мало чим відрізняюся від Макса Фрая. Адже жодні церков-
нослов'янські звороти не приховають злочинної безпечності, з якою душа моя сміє молитися Богу.  

Перекіс у бік читання виключно новозавітних свідчень мов би спотворює різкість сприйняття Божест-
венної Сутності. Адже в Євангелії Бог применшується до розмірів людини — і ми ніби звикаємо бачити Гос-
пода на одному рівні з нами. Ось Він дбайливо годує народ хлібами і рибою, ось Він і Сам їсть із задоволен-
ням. Загалом, ходить по землі, та хоч і по воді — головне, здіймати голови не потрібно, щоб зустрітися по-
глядом з Іісусом Христом.  

Бог Старого Завіту говорить з людством громом все-
ленського потопу, карами єгипетськими, грандіозним вря-
туванням крізь Червоне море, Синайським світлом, вави-
лонськими вигнаннями. Бог Старого Завіту не те що в очах 
— Він в голові не вміщається! У Книгах Царств ми бачи-
мо, як невідворотно виконуються Його слова: «Проклятий, 
хто робить діло Господнє недбало» (Єр. 48: 10) і «Смерть 
грішників люта» (Пс. 33: 22). Бог Старого Завіту постає 
незбагненною силою, поряд з якою людина тверезіє від 
свого самовпевненого нахабства. Потрібно бути доскона-
лим ідіотом, щоб не принишкнути перед Творцем Всесвіту, 
і не звертатися до нього, дивлячись знизу вгору.  

Австрійський поет Рільке намагався передати цей священний жах перед величчю горнього світу:  
Хто з ангельських воїнств почув би крик мій,  
Хай би почув, але якщо б він серця торкнувся  
раптом мого — я б згинув в ту ж мить,  
сокрушенний могутнім його буттям. З краси починається жах.  
Без подібного трепету перед Всемогутнім Богом ми — звичайне хамство, котре видає на-гора: 

«Дорогий Боже! Та ти чудовий хлопець!». Виходить, страх Божий робить нас, як мінімум, пристойними 
співрозмовниками.  

Виховна суворість Старого Завіту, від якої в очах темніє, набуває повноти сенсу, коли в Новому Завіті 
відкриваються таємниці Господньої любові до роду людського. У лоні єврейського народу, багаторазово 
лупцьований за ідолопоклонство, народилася Пречиста Діва Марія, здатна прийняти Духа Святого, щоб Син 
Людський втілився. Великий Бог умалився, щоб подивитися смертельно хворому людству віч-у-віч, щоб 
протягнути немічній плоті всемогутню руку допомоги. І отримав ляпасів, зрадницький поцілунок, недовір-
ливі погляди і розп'яття. І тільки вже після розп'яття ми дивимося на Господа як личить — знизу вгору — 
коли Він підноситься над нами в хресних муках, щоб спокутувати наші гріхи.  

Без Нового Завіту Старий Завіт — це страшні історії, які можна читати на ніч, обпалюючи серце від-
чайдушними питаннями.  
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Без Старого Завіту Новий Завіт — це сяюча сніжна вершина... без гори.  
Але в цій точці часу — у пасхальному піці часу — сенс Старого Завіту і Нового Завіту з'єднуються. 

Гнів пов'язаний з любов'ю. Заповіді — з любов'ю. Страх Господній — з любов'ю.  
Страх Божий проти страху людського 

Старий Завіт навчає, що страх Божий, священний трепет перед Господом нагально необхідний для 
людської істоти. Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його дуже любить (Пс. 111: 1). Але при 
цьому — Страх перед людьми ставить сіті (Прип. 29: 25).  

Чому ж православних так гноблять саме за стяжання страху Господнього? І як його відрізнити від ін-
ших страхів і фобій?  

Страх, боязнь, переляк відносяться до базових емоцій людини. Але причини і наслідки страху досить 
різні. Можна боятися пристріту, обмови, прокльонів, презирства, покарання, бабая, грому і блискавки, ми-
шей і павуків, літературних критиків, осудливих поглядів, втрати статусу чи гаманця, боятися зустріти чорну 
кішку або виявитися білою вороною. Всі подібні страхи огидні Господу. Підраховано, що людські страхи 
Біблія в кількості 365 разів різко відсікає словами: «Не бійся!».  

Дуже часто причини побутових або забобонних людських страхів ми огульно переносимо на поняття 
«страх Божий». Хоча зрозуміти, що таке страх Божий, освіта не допоможе. Але допоможе любов. Щоб до-
стовірно зрозуміти, що таке страх Божий, потрібно всім серцем, всією душею полюбити Господа нашого Іі-
суса Христа, — вчить нас святоотцівське передання.  

Прикмети вірного шляху 

Страх Божий у палітрі людських почуттів можна порівняти зі страхом втратити коханих. Наприклад, зі 
страхом маленької дитини опинитися без мами, відбитися, заблукати, пропасти в чужому просторі. Цей чис-
тий, пронизливий дитячий страх може послужити душі зрозумілим камертоном, щоб налаштуватися на осяг-
нення страху Божого. Напевно, кожен зможе знайти в пам'яті такі спогади.  

Одного разу восени моя родина збирала гриби в кременчуцькому лісі. Чи то мене, семирічку, щось при-
вернуло, чи то я на когось надулася, отримавши зауваження — але вийшло так, що я взяла сильно вбік від 
нашої стоянки. Замовкли голоси, а я все продовжувала мріяти про себе, і не в ту сторону. І раптом під ногами 
серед опалої хвої і дубового листя я побачила спину змії. Я вже не знаю, чи то це була скинута шкіра, чи то 
тварина невдало сховалося на зиму. Мене пронизав інстинктивний жах людського племені перед усім, що 
може раптово атакувати. Негайно прийшло усвідомлення того, що я одна. І що сім'я невідомо де. І що я за-
блукала і можу їх назавжди втратити. Це був дистильований страх втратити коханих. Я так була вжалена цим 
страхом, що ноги мої стали ватяними, підкосилися, і я якийсь час могла тільки шепотіти: «Мамо! Мамочко!»  

І, звичайно ж, батьки знайшлися...  
Страх Божий у християнстві схожий на страх образити кохану людину, образити її почуття, не виправ-

дати сподівань. Адже не тільки ми на Бога сподіваємося. Ця людина теж сподівається на нас. Найчастіше ми 
втрачаємо саме цей страх Божий. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять.  

На першому курсі інституту, мене, найбільш накрохмалену відмінницю в школі, раптом більше ніж 
науки і успіхи у навчанні стали пильно цікавити маргінальні хулігани. Хрещена мама, жахаючись моїх захо-
плень, все примовляла: це не твій рівень. Але якраз саме цей не мій рівень і був такий цінний. Душа бунтува-
ла проти правил порядного суспільства як проти стереотипів, як проти кліше, якими люди усуваються від 
загадок, непередбачуваності, небезпеки світу. Мене тягнуло в найбільш відірвані вуличні компанії, тому що 
в них бачилася хай вишкірене і неоднозначне, але нетривіальне життя. Бог милував, сама я не потрапила ні в 
які ганебні пригоди. Ймовірно, для суспільства підворіть я теж була екзотичним явищем. Якось до мене під-
сів «гроза району» зі словами: «А знаєш, я ж теж читав книжки. Ну, книжку. Одну». Звичайно, я розчулюва-
лася і потім розводила сусальні соплі, переконуючи своїх близьких, що ніякі вони не хулігани. Так, прикида-
ються...  

Але ось і на моєму горизонті грянув грім — мій друг заявився в жахливому розпачі. Десь вони там на-
пилися, і той самий «гроза району» ініціював групове зґвалтування. У той час друг мій вже був такий п'яний, 
що дізнався про трагедію, тільки коли хтось викликав міліцію. Від покарання «гроза району» тут же відмазав 
всю компанію кругленькою сумою, а потім кожного з учасників п'янки поставив на лічильник. Щотижня 300 
доларів боргу збільшувалися для мого друга на десять відсотків. Такі гроші сам він міг зібрати тільки за пів-
року — значить, віддавати довелося б набагато більше. Зайняти моєму другові не було в кого. Мати працює 
санітаркою, у батька нова сім'я зі своїми проблемами. Загрожувало рабство у цього «грози». Друг не просив 
у мене, у студентки з гуртожитку, в борг. Я сама кинулася рятувати світ, тільки не ціною власної шкури. Го-
ре мені — ціною обману своїх батьків. Я подзвонила мамі і сказала, що знайшла чудове шкіряне пальто. 
Всього за 300 доларів — мовляв, знайомій не підійшло, і вона продає задешево. Гидким обманом я, як мені 
здавалося, захищала своїх батьків від страшної правди. Насправді, цією брехнею я обгороджувалась від стра-
ху засмутити тих, кого любиш.  

Закінчення на 8-ій сторінці 
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Ñïðàâæíÿ ìàòè 
Хтось підкинув сліпе щеня, що скавуліло, у двір. Кішка, у якої в цей час в ящику були кошенята, перене-

сла цуценя до своїх дітей і стала годувати його молоком. 
Син швидко переріс прийомну маму, але як і раніше слухався її.  
— Ти повинен кожного ранку вилизувати свою шерсть, — навчала кішка цуценя, і малюк старанно ли-

зав себе язиком. 
Одного разу у двір забігла велика вівчарка. Вона обнюхала цуценя і добродушно пробурчала: 
— Привіт, щеня. Ми з тобою однієї породи. 
Тут вівчарка побачила кішку і зі злісним гавкотом кинулась на неї. 

Кішка стрибнула на паркан і зашипіла у відповідь. 
— Давай, щеня, разом проженемо цю кішку звідси, — запропонува-

ла вівчарка.  
У відповідь щеня грізно загарчало: 
— Сама йди з нашого двору і не зачіпай мою маму.  
— Ха-ха-ха, кішка не може бути мамою собаки. Твоєї мамою пови-

нна бути така ж вівчарка, як і я, — засміялася велика собака і побігла. 
Щеня задумалося, а кішка ласкаво промуркотіла йому:  
— Хто годує дитину, той для неї й мати... 

Як знайти найгiднiшого  
(Радимо почитати й обсудити цю казку-притчу разом зі старшими) 

Король оголосив, що чоловіком принцеси стане найдостойніша людина. У призначе-
ний день принци і юнаки зі знатних родин зібрались у палаці. Кожен хотів довести, 
що він гідний принцеси. Але жодних випробувань не було призначено. Для нарече-

них влаштували бенкет, а потім принцеса сказала, що нанесе у відповідь візит кож-
ному з женихів по черзі. 
— Дочко, сподіваюся, ти вибереш принца-воїна. Він мужній полководець і вже 

виграв багато битв, — сказав батько. 
— Вчений принц — теж гідний юнак. Він такий розумний! — вигукнула королева. 
— Не хвилюйтеся, я оберу найгіднішого, — пообіцяла принцеса і в супроводі почту 
і двох улюблених братів-принців вирушила в дорогу. 
Через рік принцеса повернулася й оголосила свій вибір батькам. 
— Доню, чим привернув тебе цей принц із найменшої країни? — запитала коро-
лева. 

— Я не помітив у цього скромного принца особливих переваг! — додав король. 
— Я попросила моїх братів познайомитися з усіма друзями моїх женихів. У мого обранця найкращі дру-

зі. Серед них є мудреці і вчені, архітектори і художники. Всі вони чесні, працьовиті й гідні люди, — поясни-
ла принцеса. 

— Доню, навіщо тобі друзі принца? — запитала королева. 
— Гідну людину оточують гідні люди, — пояснила принцеса. 

Приїхали американці подивитися і побільше дові-
датися про наші школи. Ходять, дивляться. Один з них 
запитав:  

- Ви використовуєте комп'ютери в школах?  
- Так, з першого класу. 
Заходять у клас, бачать: стоять на підвіконні 4 ком-

п'ютери. Учителька говорить:  
- Сидоров, візьми 1 комп'ютер і постав його на стіл. 

Діти, скільки комп'ютерів залишилося на підвіконні?   
* * * 

Перший урок англійської. Учителька:  
— Хто з вас, діти, знає англійський алфавіт?  
Син програміста :  
— Я.  
— Ну, називай одну за другою.  
— Q, W, E, R, T, Y...  
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Зла мама i добра тiтка 
Валентина Осєєва 

У Даринки були мама и тітка. Обидві вони  любили свою 
дівчинку, проте виховували її по-різному. 

Мама змушувала Даринку рано вставати, прибирати кімнату, 
вчити уроки. Вона учила свою дочку шити и вишивати, любити 
працю и не боятися жодної роботи… 

А тітка нічого не змушувала робити, вона сама розв’язувала 
за Даринку задачки, на цілий день відпускала дівчинку до лісу з 
подругами. 

— У мене зла мати и добра тітка! — говорила подругам Да-
ринка. 

Та пройшли роки, пройшло з ними й дитинство. Виросла 
Даринка, пішла на роботу. Не нахваляться на неї люди — золоті 
руки у Даринки: за що не візьметься, швидше всіх зробить… 

— Хто ж навчив тебе так працювати? — запитають, бувало, 
жіночки. 

Засумує Даринка, опустить голову. 
— Учила мене моя мама, спасибі їй. 
А про  тітку Даринка нічого не скаже… 

Любі діти! 
Від щирого серця вітаємо усіх Вас із наступаючим святом осені – із Днем Знань та початком нового 

навчального року.  
Можливо хтось із Вас, діти, скривиться: ну хіба можна вітати школяра із початком навчання? Знову 

рано вставати, знову вчити уроки… Яке ж тут свято може бути?! 
Є одне оповідання, яке написала письменниця Валентина Осєєва. Нази-

вається воно «Зла мама і добра тітка» (її текст наведено нижче). Так ось, жи-
ла собі дівчинка, яку виховували мама й тітка. Мама вимагала, щоб дівчинка 
робила уроки, мила посуд, прибирала у себе в кімнаті — Ви, певно, зрозуміли, 
що це була дійсно зла мама. А тітка нічого від дівчинки не вимагала. Дівчинка 
могла прогулюватися, скільки хотіла, валятися на дивані… — ну й справді, 
добра. Дівчинка виросла й стала хорошою людиною: чесною, працелюбною. І 
за це все вона дякувала одній людині. Як гадаєте, кому? Правильно, мамі. 

Для чого Вам ця історія? Дуже часто буває, що школярі нарікають на 
своїх учителів, бо ж педагоги вимагають від них бути уважними на уроках, бути слухняними, ввічливими і 
старанними, учити новий і повторювати пройдений матеріал, як-то кажуть, вичавлюють зі своїх учнів усі со-
ки. 

І надзвичайно прикро чути такі, адже виходить, що того, хто працює з нами, хто хоче, аби ми стали 
кращими, постійно кличе вперед, ми чомусь називаємо злим і поганим, а якщо хтось нас не чіпає, не виправ-
ляє наших помилок, то він для нас «добрий». 

Хотілося б, щоб усе сказане вище було не про Вас, любі діти, а про когось іншого, адже кожен христи-
янин (навіть коли йому всього 6 чи 10 років) у цьому світі сприймає себе як співробітник Божий. Господь 
хоче, щоб світ і люди стали кращими. І ми усі теж повинні робити цю Божу справу. Не хитрувати й не уника-
ти навчання й роботи, а намагатися все виконувати чесно. У першу чергу перед самими собою. 

Осінь дивовижна пора. Це золоте листя, що шелестить попід ногами, прохолодні ночі… Для Вас це 
початок іще одного, а для першокласників першого навчального року. Він, з Божою допомогою, пройде. 
Пройде й усе навчання, й настане доросле життя, у яке Ви увійдете з отриманими у школі знаннями. 

А на підтримку пропонуємо Вам невеличку молитву, яку можна повторювати щодня: 
Дай нам, Боже, не лінуватися, а до навчання ставитися як до християнського послуху! 

Допоможи нам, Господи, зі смиренням приймати всі вимоги педагогів і старанно їх виконувати! 

Помилуй, Господи, наших учителів і наставників, які не шкодуючи сил, працюють із нами, щоб 

ми ставали кращими й розумнішими! 

Многих усім і благих літ! Зі святом! 

До школи 
Ну, прокидайтеся, діти: 
Ранок — до книжки пора! 
Сонечко вспіло залити 
Все посереду двора! 
Швидше вдягайтесь до школи! 
Кращі прогаєте дні,— 
Пізно вертати, ніколи 
Їх не завернете, ні! 
Змалку кохайтесь в освіті, 
Змалку розширюйте ум, 
Бо доведеться у світі 
Всяких назнатися дум. 
Треба самим розвертати: 
Як і до чого все йде, 
Шлях безпомилишно взяти — 
Той, що до правди веде, 
Щоб не зросли ви на сором 
(Бійтесь найпаче того) 
Та не зробились позором 
Рідного краю свого! 

П. Грабовський  



 

А ось і липа — одиноке дерево при дорозі серед полів, останнє місце відпочинку перед Почаєвом, яке 
пам‘ятає багатьох паломників багатьох поколінь. Саме так, бо і серед нас найстаршому було біля вісімдесяти 
років, наймолодшому — сім. А ще ішли з однієї сім‘ї бабуся та внука. Біля дерев встановлений Хрест, який 
дбайливі руки паломниць прикрасили вишитим рушником та стрічками. Плекаю надію, що, можливо, як не 
мої діти, то онуки ітимуть в Почаїв та помоляться за мене.  

Підходимо до Лаври. Знову стаємо на коліна перед ворітьми і не соромимося сліз ні ми, ні той, хто нас 
зустрічав. Слава Богу за все!!! Пресвятая Богородице , спаси нас!!! 

Можна почути: навіщо іти в Почаїв, коли можна поїхати. Згідна, але в душу запали слова: “Крок — і 
гріх скок”. І справді, ішли без суєти, несли покаяння та уповали на милість Божу. І ще, Їдуть до Божої Матін-
ки на свято гості, а діти Її — ідуть”.  

Р. Б. Ірина 
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Моя хресна, не кажучи мені ні слова, здала мене моїм батькам. Наступного ж дня вони примчали до 
Києва — щоб з'ясувати, що коїться з їх донею. Пам'ятаю, лежу я у ванній, під шаром мильної піни, як під ша-
ром своїх каламутних проблем, і раптом чую з передпокою голос тата... О жах! Інстинктивно я пірнула під 
воду... і згадалося: «Адаме, де ти?»  

Розповідати вам, що батьки мене пробачили? Не думаю, що кожен потрапляв в такі барахляні ситуації, 
як я. Але думаю, що кожен переживав цей страх — страх стати зрадником коханої людини, і, сподіваюся, 
кожен переживав це диво — батьківське прощення. Любов.  

Скажу тільки, що через півроку мій друг віддав нам 300 доларів. Він був непоганим хлопцем, тільки 
прикидався...  

Дуже багато стануть стверджувати, що Страх Божий у християнстві — це ще й страх перед покарання-
ми пекла. Цей сенс і є головним козирем атеїстів — ось, мовляв, всі віруючі — жалюгідні істоти, налякані 
бісівськими сковорідками і киплячою смолою. Але як їм знати, атеїстам, що сутнісне покарання християнина 
— це муки сорому зрадника, коли він обличчям до обличчя зустрівся з Тим, Кого зрадив. Церква вчить, що 
пекло як відсутність Бога скасоване Христом — Христос зійшов у пекло і зруйнував його. Бог буде все у 
всьому — і нечистій совісті ніде буде сховатися від присутності Всевишнього — ні в кущах, ні в каламутних 
водах. Тому сковорідки тут ні до чого. Адже не боялися святі страстотерпці ні киплячої смоли, ні розпечених 
печей. Але поклонитися ідолам і відмовитися у вічності від істинного Бога — вони боялися, тому що це стра-
шніше смерті.  

Іісус Христос помер і воскрес. І для віруючих у Нього скасував старозавітний страх небуття. Страх Бо-
жий став переможцем усякого страху людського, відкриваючись в жерлі історії Старого Завіту і піднімаю-
чись на вершину Нового Завіту, утворюючи повноту священних слів: Страх Господній — джерело життя, 
що віддаляє від мереж смерті (Притч. 14: 27). Тож, улюблені, маючи такі обітниці, очистімо себе від усякої 
скверни плоті і духу, звершуючи святиню у Божім страху (2 Кор. 7: 1).  

Страшні історії  (Закінчення. Початок на 1-й сторінці) 

Паломництво до Почаівськоі Лаври (Закінчення. Початок на 1-й сторінці) 

Відповідь православному християнину на запитання: “Що робити, якщо на молит-

ву не вистачає часу?” 
Ранкове чи вечірнє молитовне правило займає приблизно 20 хвилин, але освячує собою цілу добу, 

всі наші справи та думки. 
Той, хто каже, що дуже зайнятий і тому не має часу помолитися, хай порахує, скільки годин у 

нього йде на марну розмову, розваги відпочинок і перегляд телепрограм. Невже серед земних турбот 
неможливо знайти всього кілька хвилин для безсмертної душі і подателя всіх благ — Бога. Повірте, що 
час, який Ви “витратите” на молитву, сторицею повернеться Вам через Боже благословіння і допомогу 
в справах. 

Та й “що користі людині здобути увесь світ, а себе саму погубити чи пошкодити собі?” (Лк. 9: 
25). Тому Священне Писання повчає: “Шукайте ж перше за все Царства Божого та правди Його, і 
все це додасться вам” (Мф. 6: 33). 


