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ПЕРЕДМОВА 
Історія Церков у Європі свідчить, що християнство від найдавніших часів характеризувалося 
єдністю в різноманітті, а "послання Апостолів" (пор. 2 Кор. 9, 11-14) і Отців Церкви, зокрема 
Василія Великого, демонструють дуже тісні, братерські зв'язки між Церквами, що зберігали 
повну єдність віри,  водночас навзаєм шануючи свою специфіку й ідентичність. В Україні є 
багато прикладів чудової співпраці й взаємопроникнення візантійської і латинської культур. 
Один із таких ~ знаменних прикладів - збудований у XI ст. собор святої Софії в Києві, що 
всередині оздоблений мозаїками й фресками у візантійському стилі з грецькими написами, а 
зовні прикрашений численними деталями, характерними для стилю бароко. Таке поєднання 
перетворило собор на витвір непересічної мистецької вартости. Це не єдиний приклад, що 
свідчить про творче взаємозбагачення двох церковних традицій. З цього погляду Україна, що 
розташована на стику східного й західного християнства, - особливий регіон 
взаємопроникнення візантійської і латинської традицій, що творить його специфіку й 
культурне багатство. Це місце, в якому відбувався й надалі відбувається синтез людських 
зусиль, джерелом натхнення для яких є спадщина двох вагомих християнських традицій. З 
цього погляду літературна спадщина Василія Великого містить у собі величезний екуменічний 
потенціял, потенціял толерантности. Це незвичайне посланництво, свідчення неподільної і 
відкритої Церкви, зрозуміле для всіх, незалежно від їхньої конфесійної приналежности.                                                                                                                 
Творчість Василія належить до класичних творів християнського богослов'я, а її зміст 
залишається актуальним і в наш час. Тому, звертаючись сьогодні до спадщини цього 
ранньохристиянського письменника, що творив у часах, коли Церква після трьох століть 
переслідувань здобула свободу, маємо змогу побачити, які богословські й моральні ідеї й 
шляхи пропонує автор у контексті нової політично-історичної ситуації. Нині Церкви 
Центральної та Східної Європи, після періоду переслідувань, також перебувають у пошуку 
богословської концепції, в а також духовних вартостей, які б допомогли їм стати 
достовірними, правдивими свідками Євангелія. Здається, що гомілії святого Василія можуть 
дуже допомогти в цьому. 
Життя і діяльність Василія Великого 
Святий Василій народився 330 року в Неокесарії Понтійській. Походив зі щиро християнської 
родини: його дідусь по лінії батька був мучеником за віру, бабу, батька (Василія), матір 
Емелію, братів Григорія й Петра, а також сестру Макрину проголосили святими. їхня родина, 
що належала до суспільної еліти того часу, розуміла вартість і потребу освіти. Василій 
спочатку навчався в Неокесарії під керівництвом свого батька, що викладав риторику, а 
згодом - в Кесарії Кападокійській, у Константинополі й, близько п'яти років, - в Атенах. Там 
він заприязнився з Григорієм із Назіянзу (Григорієм Богословом). У цих містах він також 
ґрунтовно вивчив грецьку й елліністичну філософію, зокрема платонізм, неоплатонізм і 
стоїцизм. Крім того, тут Василій добре засвоїв науку християнства. Переживання, пов'язані зі 
смертю його брата, й розпач матері вплинули на важливі життєві рішення Василія. Після 
закінчення навчання він приймає хрещення і починає думати про чернече життя. У той час 
Василій зближується з Євстахієм зі Себасти та його монастичною спільнотою, яка, щоправда, 
перебуває під впливом енкратизму (прихильники суворого аскетизму, витвореного на основі 
юдейсько-християнських традицій, та гностицизму). Через це Василій ставився до нього 
доволі стримано. Він насамперед старався пізнати й глибше  зрозуміти принципи 
монастичного життя, що тоді існували. З цією метою вирушає до Єгипту, Палестини й Сирії, 
щоби безпосередньо познайомитися з дуже поширеним тоді явищем еремітизму й 
монастицизму. Там Василій налагоджує зв'язки з еремітами й кеновітами, знайомиться з 
принципами їхніх організацій, дисципліни, вивчає їхні правила та набуває досвіду, живучи 
разом з ними. Після повернення він покидає суспільне життя й оселяється в родинному маєтку 
в Аннесі. Тут разом із родиною та приятелями пробує займатися монастичною аскезою. У 364 
році його висвячують на священика, а в 370 році - на єпископа Кесарії й митрополита 
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Кападокії. Близько 373 року Василій стає моральним провідником східного єпископату. Як 
єпископ у своїх виступах і в письмових  творах, в проповідях і гоміліях порушує догматичні й 
моральні  теми. Оскільки деякі єпископи та инші особи виявляли прихильність до енкратизму, 
аріянізму й неосабеліанізму (модалізму), Василій опрацював і видав для вірних моральні 
правила, а згодом догматичні трактати, наприклад: "Про Пресвяту Тройцю", "Про Святого 
Духа". Крім того, він писав про аскетизм та монаше життя, Особливо важливі два види його 
правил для ченців: "Правила, викладені грунтовно" (часто їх називають "Довші правила" або 
"Великі правила"), що нараховують 55 вказівок, і "Глави правил, викладені стисло", що 
складаються з 318 правил. Хоча ці твори й називаються правилами, але вони, однак, не є 
системним кодексом правил для монахів-василіян.                                                                                                                                                            
Непересічність єпископа з Кесарії стає ще очевиднішою, якщо взяти до уваги ширший 
контекст ситуації Церкви в IV столітті. Після трьохсот років переслідувань християнство 
разом зі свободою отримало численні права й привілеї. Це спричинило масовий приплив 
людей до Церкви, однак, на жаль, здебільшого без належної попередньої підготовки. 
Внаслідок цього люди почали менш суворо дотримуватися християнських звичаїв, правил 
повсякденного життя, через що певною мірою знизився рівень моральности. В цей критичний 
момент діяльність Василія Великого була скерована на те, щоби побороти такий стан. А робив 
він це, закликаючи людей до справжнього євангельського життя. У задумах єпископа з Кесарії 
повернення до євангельського радикалізму мало набути характеру широкого християнського 
руху. 
Творець  нової форми монастирського життя 
Єпископська й письменницька діяльність Василія мала великий вплив на активізацію й 
розвиток християнського життя, зокрема монастичного, насамперед на Сході, а згодом і на 
Заході. У своїх повчаннях він наголошував на тому, що всі групи християн однаковою мірою 
зобов'язані жити згідно з Божими заповідями, і всі, без винятку, покликані до досконалости. 
Духовному життю Василій дав солідний біблійний та філософський доктринальний 
фундамент. З елліністичної спадщини він узяв усе, що було в ній цінного і не суперечило 
науці Христа й Церкви. А монастичному життю, яке вже існувало в східній частині Малої Азії, 
надав нового характеру. Зокрема, він запропонував інтегральне поєднання контемпляційного 
життя з апостольською діяльністю. Завдяки ґрунтовним знанням, глибокому й всебічному 
вивченню Святого Письма, а також умінню виголошувати влучні повчання він здобув 
величезний авторитет серед сучасників. На відміну від правил Пахомія та його стилю 
чернечого життя, Василій пропонує життя в значно менших спільнотах (кількадесят осіб). 
Його наука відзначається розсудливістю, поміркованістю, розумінням щодо инших. Натомість 
Пахомій був ригористичнішим і формальнішим. Василій заохочує до харитативної діяльносте 
задля вбогих.  
Творчість Василія в контексті инших  кападокійських Отців Церкви 
Святий Василій разом із Григорієм з Ниси та Григорієм із Назіянзу складають "трійцю 
великих кападокійських Отців Церкви". Найстаршим з-поміж них був Василій. Надзвичайно 
промовистим є зіставлення їхніх імен і дат: усі вони народилися в 330-350 роках, усі жили в 
той самий час і мали неабиякий вплив один на одного, у результаті чого утворили дуже 
характерну групу; усі троє постають як високоосвічені богослови, великі й сильні особистості. 
Долі їхні виразно індивідуальні, але мають дуже багато спільних рис, через що можна  
говорити про їхній певний спільний портрет. Усі троє походять зі щиро християнських родин. 
Свята бабуся, святі батьки, а також особи, з якими вони мали зв'язки, формували особливу 
атмосферу, в якій народжувалися й виростали діти. Головним елементом, що формував цю 
атмосферу, була глибока побожність. Ця риса проявлялася в частій молитві, розважаннях 
Святого Письма, в підпорядкуванні в житті волі Божій. Молитва була постійною складовою 
частиною дня. Григорій згадує, що молилися, "встаючи з ліжка, розпочинаючи працю, сідаючи 
до трапези чи встаючи від неї, йдучи на спочинок". Найчастіше промовляли уривки Псалмів. 
Той самий Григорій згадує, що з дитинства мати "годувала" їх біблійними історіями. У 
дорослому віці справи віри стали предметом довгих родинних розмов. Деякі з них було 
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записано, й вони увійшли до богословської літератури. У такий спосіб передавалася віра. Саме 
завдяки цьому єпископ Василій міг пізніше сказати: "Поняття Бога я перейняв від моєї 
побожної матері й бабусі Макрини. Я зберіг його без змін і дбав про його поглиблення. А коли 
здобув знання й став цілком свідомою людиною, то тільки вдосконалював ті принципи віри, 
які вони мені передали". Глибока віра батьків знаходила вираз у шляхетному й жертовному 
житті задля ближніх. Пізніше приятель Василія скаже про нього, що доброчинний приклад 
шляхетного життя він узяв з дому, бо на таке життя "дивився від найранніших літ". Той самий 
автор згадує, що Емелію та Василія Старшого "шанували", а "годування жебраків, надання 
притулку чужим, самообмеження, віддавання Богові податку з маєтку - про що мало хто тоді 
дбав" (Григорій з Назіянзу) - було для них чимось природним. Цей приклад згодом дасть 
плоди. Василій стане одним із найбільших впроваджувачів багатьох харитативних ініціятив у 
життя. Григорій з Ниси, який був рідним братом Василія, водночас уважав його "своїм 
учителем і батьком", а також називав його ''чудом цілого світу і правзірцем  філософа". 
Натомість Григорій із Назіянзу був одним із найближчих приятелів Василія ще з часів 
навчання в Атенах. Вплив Василія на инших кападокійських Отців Церкви був дуже великим, 
хоча всіх трьох Церква проголосила святими, а їхню діяльність називають золотим періодом в 
історії Церкви. Василія характеризують як видатного церковного політика, захисника 
правовірности та душпастиря. Григорія з Ниси вважають богословом, а Григорія з Назіянзу 
називають містиком. Наступні покоління визнали Василія винятковою постаттю через його 
особисту святість і душпастирську діяльність, що охоплювала дуже багато аспектів. Зокрема, 
до неї належить його письменницька творчість, а саме - догматичні й аскетичні твори, гомілії, 
листи, а також суспільно-харитативна активність. У кожній із названих форм його діяльности 
проявлялися специфічні риси його духовного образу. 
Твори Василія Великого 
Історія творів Василія була довготривалим процесом, він створював їх не в тиші келії, а 
поступово, в міру здобування досвіду. Василій був уважним спостерігачем і реагував на 
конкретні справи, що відбувалися навколо, потім, з плином часу, доповнював написане 
новими сюжетними лініями, темами й думками. Зібрання творів, як це випливає з дослідження 
Й. Грібомонта, формувалося у кілька етапів. 
Першим твором Василія були "Моральні правила", написані близько 360 року, коли він разом 
із Григорієм із Назіянзу перебував у понтійській пустелі. Твір складається з 80 правил. Перші 
з-поміж них розповідають про навернення й покуту, а останні - про поєднання з Богом, 
об'єднуючи в такий спосіб два протилежні моменти духовного життя. Близько 377 року 
Василій об'єднав "Моральні правила" зі вступами та "Великим Аскетіконом" і видав як одну 
збірку під назвою "Нарис аскези" та надіслав її ченцям у Понті, до яких не міг приїхати. 
Таким чином аскетичні твори Василія охоплюють писання, що з'являлися з-під його пера 
протягом кількох десятків років, зокрема твори, написані під час його перебування над рікою  
Ірис близько 360 року, тобто після закінчення навчання й подорожей. Натомість "Великий 
Аскетікон", який Василій  закінчив писати в останніх роках життя, містить зріле богослов'я 
духовного життя, що з часом поширюється на цілий  християнський Схід. 
Ідеал християнина, який Василій зобразив в аскетичних творах, - це людина, вільна від гріха, 
духовно зріла, цілісна, що живе згідно із заповідями, вміє молитися, обожествлена, з'єднана з 
Богом. В основі такого стилю життя лежить момент усвідомлення власної гріховности, а після 
цього - сильне прагнення звільнитися з такого стану. Відкинення гріха, відмежування від 
нього, згідно з доктриною Василія Великого, є зворотним моментом зміни, що триває й 
оновлюється протягом усього життя та метою якої є поєднання з Богом. 
Василій застерігає від крайнощів. Небезпечним є надмірний спіритуалізм, як також завелика 
увага до тілесного виміру життя. Він віддає перевагу розумній стриманості та збереженню 
відповідних пропорцій. 
У творах суто догматичного характеру, до яких належить глобально "Відповідь на апологію 
безбожного Евномія" , Василій порушує питання співіснування з Отцем Божого Сина і 
Святого Духа, протиставляючи цю проблему аріянській доктрині Евномія з Кизіроса, який 
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твердив, що Син не подібний на Отця. Василій першим дає означення Пресвятій Тройці - 
єдина природа, три особи. У "Трактаті про Святого Духа", що написаний близько 375 року, він 
виступає як захисник божественносте Святого Духа від прихильників Македонія і вводить 
тлумачення нової доксології - "Слава Отцю і Сину, і Святому Духові", - впроваджуючи її до 
Літургії, щоб таким чином підкреслити рівність Осіб Превятої Тройці. 
Листи Василія є своєрідним щоденником його переживань і життєвого досвіду. Завдяки 
своєму особистішому характерові  вони представляють автора в контексті суспільно-
політичних і церковних подій того часу. Збереглося 365 листів. Багато з них викликають 
сумніви щодо їхньої автентичности, однак є надзвичайно цінним джерелом для пізнання 
історії Церкви в IV столітті. їх вважають шедеврами християнської епістолографії. Листи 
Василія дуже різноманітні за своєю формою. їх можна поділити на: догматичні, канонічні, 
пастирські, моральні, аскетичні, ті, в яких висловлено співчуття, та ті, метою яких є певне 
втручання. У всіх них Василій виступає як розсудливий провідник і порадник, як людина, що 
мислить надзвичайно масштабно. 
Гомілії і проповіді Василія вражають ясністю думки, глибоким знанням, сугестивним стилем і 
пристрасною вірою при одночасному збереженні життєвого реалізму. "Гомілії на Гексамерон" 
(шість днів сотворення), або "Бесіди на Шестоднев", що базуються на прологу до Книги Буття, 
зображають красу природи та всемогутність і доброту Бога. Автор дуже майстерно переплітає 
моральні мотиви з похвалою мудрости Творця. Ці гомілії були надзвичайно популярними з 
огляду на недосяжну майстерність їх риторичного стилю. 
Гомілії і проповіді святого Василія належать до найкращих текстів, що їх було написано на 
тему щоденного життя, за всю історію Церкви. Великий проповідник виголошував їх з різних 
нагод. Кілька з них він виголосив з нагоди празників і на честь мучеників. Імпульсом 
висловитися на актуальні теми були події, які спостерігав, і дуже пластично, з використанням 
правил риторики, зображав. Він знав силу пристрастей, з якими людина намагається боротися. 
Через гомілії Василій звертається до вірних, щоби застерегти їх від згубних наслідків зла й 
гріха ("Про заздрість"). 
Слова Василія часто безжалісні: "Чим, людино, ти відрізняєшся від тварин?" ("Про п'яниць"). 
Василій не шкодує різких слів, щоби затаврувати погану поведінку, нерозривно пов'язану з 
розбурханням і посиленням прагнень, що нищать людську гідність ("Про гнівливих"). 
Проповіді Василія, виголошені понад тисячу шістсот років тому, зовсім не втратили своєї 
актуальности. Проблема надалі залишається в серці людини і в середовищі тих, хто вірує. 
Гомілії і проповіді тільки відкривають перед нами ті недуги, що існують в самій людині та 
були в лоні давньої Церкви. Це не критика поганського світу. То християни піддавалися злу і 
своєю поведінкою викликали відразу в инших. У гоміліях заторкуються в багатьох н вимірах 
актуальні проблеми Церкви, з якими треба постійно  боротися. Потрібно також у рамках 
відповідальности за життя свого середовища уважно стежити за всіма знаками, що свідчать 
про появу загрози як у родині, так серед сусідів чи в місцях праці. Християнин повинен знати, 
яким є рівень загрози і - наскільки це від нього залежить, - повинен дистанціюватися від тих, 
які починають заплутуватися в гріхах. Важливого є часта й публічна молитва, що не тільки 
шукає підтримки й допомоги в Бога, але й показує всьому суспільству ту загрозу, з якою воно 
має справу. Така молитва - не таврування поневолених гріхом, а рука, простягнута до Бога і в 
їхній бік, готова допомогти, якщо тільки вони самі зроблять один крок назустріч тим, хто хоче 
їм допомогти ("Про віру"). 
Святий Василій Великий у своїх проповідях наголошує на спасенному впливі посту на тіло й 
душу людини. Нагадує про те, що постити лікарі рекомендують хворим, а організм, який 
задовольняється поміркованим і легким харчуванням, легше уникає хвороб, ніж 
перевантажений багатьма вишуканими стравами, яких навіть не може належним чином 
перетравити. Використовуючи цей засіб у боротьбі з гріхом, треба, однак, мати добрий настрій 
і постити з усмішкою, без штучної пози великого аскета ("Про піст"). Василій торкається 
також проблеми існування зла, ставлячи запитання: "Чому добрий Бог дозволяє існувати злу? 
Чому людина грішить?". Василій не міг уникнути цих питань і пошуків відповідей на них, 
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хоча б часткових, у своїх гоміліях. Твори, які відібрано для цього тому, є прикладом спроб 
пояснити, зрозуміти проблему зла. На них помітний відбиток притаманної не тільки думці 
Отців Церкви подвійної спадщини: філософської і біблійної, та водночас вони мають 
оборонний характер, відбиваючи атаки инших систем релігійної  думки на християнство ("Про 
те, що Бог не є винуватцем зла"). 
У теорії Василій проголошував рівні права всіх людей на земні багатства, Він виразно 
заперечував, що приватна власність є природним правом, вважаючи, що її джерелами є 
пожадливість окремих осіб, які захопили для себе частину того, що Бог сотворив як спільне 
для всіх людей. Однак він не робив спроб змінити ту суспільну нерівність, що існувала 
("Проти багатих"). 
Письменницька спадщина ранньохристиянської доби має виняткове значення з огляду на її 
часову близькість до апостольського періоду. Вчення, яке проголошували Отці Церкви, було 
живим продовженням євангельських подій. Церква постійно використовує патристичну 
творчість, оскільки переконана, що завдяки цьому зможе успішніше здійснювати своє 
посланництво. Твори Отців Церкви, у тому числі святого Василія Великого, - це скарбниця 
мудрости, що надихала на богословські роздуми цілі покоління християн і стала на довгі віки 
скарбом усієї Церкви, як Східної, так і Західної. Зміст творів ранньохристиянських авторів 
характеризується особливою турботою про вірність євангельським ідеалам. Вивчення творів 
Отців Церкви в сучасності може допомогти віднайти дороги до віднови християнства, а також 
стати справжньою школою зрілого духовного життя. 
Актуальність змісту гомілій та інших  творів св. Василія Великого 
Антропологія, представлена в гоміліях і  "словах" Василія, наскрізь біблійна. Иноді це 
коментарі до цілих фрагментів, що стосуються порушеного питання й розміщені один біля 
одного для зіставлення. Иншого разу їх вплетено в роздуми єпископа з Кесарії. Завдяки 
своєму біблійному характерові гомілії витримали випробування часом і нині можуть служити 
для ліпшого зрозуміння основ духовного життя. 
Будь-яка участь у зовнішньому, що є виразом любови, мусить бути проникнута пам'яттю про 
Бога. Відчуття Божої присутности не вириває людину з конкретних реалій сучасного їй життя, 
а допомагає творчо перетворювати дійсність, згідно з Ц духом заповідей. Зрілий християнин 
добре ставиться і до тих,  з ким він у приязних стосунках, і до тих, хто налаштований до  нього 
неприхильно. Справжня любов не перекреслює иншу  людину навіть тоді, коли вона робить 
помилки. Зрілість життя виявляється у відкритості, готовності до діялогу та вмінні відрізняти 
важливі справи від другорядних. 
Заглиблення в богословську спадщину Церкви незаперечно доводить вплив творів Василія на 
розвиток богословської думки. Його письменницький доробок було долучено до літургічної 
традиції Церкви, і він до цього часу формує життя багатьох поколінь вірних. Василій належить 
до грона тих святих, яких завдяки їхнім творам, діяльності й святості життя назвали 
Великими. Отож, цілком обґрунтованою видається спроба повернутися до творів 
ранньохристиянських авторів, що дає нам змогу ознайомитися з їхніми поглядами. Нове 
прочитання творів, що написані кільканадцять століть тому, буде для нас не тільки цікавою 
дослідницькою пригодою, а й допоможе нам глибше зрозуміти суть християнського життя. 
Перший переклад творів Василія українською мовою зробив Митрополит Андрей 
Шептицький у 1929 році ("Аскетичні Твори св. Отця нашого Василія Великого", Андрій 
Шептицький, Львів, 1929). У 1958 році група авторів, до якої входили Чепіль, Когут, 
Дорожинський, Фединяк, переклала проповіді Василія Великого ("Науки св. Василія Великого 
для народу", Й. Чепіль, М. Когут, Д. Дорожинський, С. Фединяк, Ґлен-Ков, 1958). Пізніше, у 
1964 році, Фединяк переклав вибрані листи св. Василія ("Вибрані листи св. Василія Великого", 
укр. пер. С. Фединяк, Нью-Йорк, 1964). 
У пропонованому виданні текст перекладено з грецької мови за виданням Раtгоlоgiae cursus 
completes. Series Graeca I-CLXI, вид. J.P.Migne, Paris 1857-66. 

о. др. Стефан Батрух     
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ПРО СУД  БОЖИЙ 
1. Завдячуючи прихильності і чоловіколюбству благого Бога, посередництвом благодаті 
Господа нашого Ісуса Христа, 17 а також завдяки дії Святого Духа уникнув я впливу 
язичницьких традицій. Ще змалечку батьки-християни навчали мене Святого я Письма, яке 
дарувало пізнання істини. Коли ж я змужнів, то,  подорожуючи і займаючись різними 
справами, побачив, що в  мистецтвах і науках панують взаємна злагода і згода поміж тими, хто 
старанно ними опікується. І лише в Церкві Божій,  за яку Христос помер і котру Він щедро 
обдаровує Святим  Духом, помітив я надмір суперечностей як у стосунках між людьми, так і в 
питаннях щодо Божественного Писання. А найжахливіше те, що серед її керівників таке 
велике протистояння думок і поглядів і такий спротив заповідям Господа нашого Ісуса 
Христа, чим вони немилосердно роздирають Божу Церкву, нещадно бентежачи Його отару. 
Тепер, як ніколи, коли з'являється беззаконня, справджується сказане: Серед вас самих 
з'являться мужі, що говоритимуть викривлене, щоб і учнів за собою відтягти (Ді. 20, 30). 
2. Спостерігав я за цим і запитував себе, з якої причини постало таке велике зло і де його 
джерело. Спершу ніби блукав я в глибокій темряві і, наче терези, схилявся то в один, то в 
инший бік: коли ж під впливом тривалого спілкування з людьми опинявся я на одному боці, то 
завдяки істині, пізнаній із Божественного Писання, знову повертався на инший бік. Аж після 
довгих страждань і пошуків причини, про яку казав, спала мені на думку книга Суддів, де 
оповідається, як кожен робив приємне для себе, і вказується причина цього, бо в ті дні не було 
царя в Ізраїля (Суд. 21, 25). Зрозумівши слова ці, дійшов я до страшних висновків про наше 
сьогодення, але, на жаль, саме це відповідає дійсності: ніколи не було в Церкві таких, як 
сьогодні, великих суперечностей і боротьби, і причина цього - відхід від одного, великого, 
істинного і єдиного Царя всіх і Бога. Бо кожен відступає від науки Господа нашого Ісуса 
Христа, захищає власні погляди і переконання, і кожен хоче радше правити всупереч Господу, 
ніж підкорятися Йому. Розмірковуючи так, вжахнувся я надмірній безбожності, і це спонукало 
мене ще ретельніше продовжити мої дослідження, бо з життєвого досвіду я все більше 
переконувався, що  віднайшов істинне джерело зла. Я помітив, що лад і згода між багатьма 
існують доти, поки вся спільнота покоряється одному керівникові; усякі незгода і розбрат, а 
також поділ спричиняються відсутністю цієї покори. Не раз я спостерігав за роєм  бджіл, що 
згідно із законами природи в належному порядку  летів за своїм царем. Багато таких прикладів 
я бачив і багато чув, а досвідчені в цих справах люди можуть навести їх ще більше. Усі ці 
приклади служать підтвердженням моїх слів. Бо ті, що підкоряються і слугують одному 
цареві, мають між собою лад і згоду; а всякі незгода і розбрат є ознакою безвладдя. 
Зважаючи на сказане, зрозумійте, що суперечки поміж вами і відхід від заповідей Господа 
стануть для вас звинуваченням у відступництві від істинного Царя згідно зі словом: Лише до 
того часу пануватиме той, хто панує, допоки не буде усунений (2 Сол. 2, 7). Це можна 
сприйняти і як заперечення Його, бо сказано; Сказав безумний у своїм серці: немає Бога. І до 
цього як доказ чи закид додано: Вони зіпсувалися і стали мерзенними в ділах своїх (Пс. 13, 1). 
3. У цих місцях Святе Письмо виразно вказує, що явні пороки є ознаками безбожности, яка 
таємно оселилася в душі. Блаженний апостол Павло недарма погрожував Божим судом тим, 
що заблукали у своїх думках. Він говорить, що тих, які не дбають про щире пізнання Бога, 
засуджують справедливо, а не задля помсти. Що ж він каже? А що вони не вважали за 
потрібне пізнати Бога, видав їх Бог на збочення розуму, щоб чинили непристойне. Вони 
сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливости, злоби, заздрощів і т. п. (Рим. 1, 28-29). 
Вважаю, що апостол не самочинно осуджував їх (бо мав Христа, який промовляв у ньому), а 
на цю думку наштовхнули його слова Христа про те, що Він говорить з людьми притчами, бо 
вони не зрозуміли божественних тайн Євангелія, а поспішили примружити свої очі, притупити 
слух, і затовстіло нерозумне їхнє серце (Мт. 13, 14). Тому-то ті, що добровільно обрали темряву, 
замість кари, перебувають у духовній сліпоті. Остерігаючись цього покарання, Давид казав: 
Просвіти мої очі, щоб сон смерти не охопив мене (Пс. 13, 4). 
На підставі цього я збагнув, що до спотворених знань ведуть пристрасті, які спричиняють 
незнання Бога. Так само взаємна  незгода поміж багатьма постає через те, що ми самі себе 
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зробили недостойними Господнього проводу. І якби я, спонукуваний бажанням дослідити таке 
життя, шукав відповідних слів, і які вповні передали б усе безглуздя, усю нерозумність чи 
надмір а зла, то не знайшов їх. Навіть серед нерозумних істот бачимо таку впорядковану згоду 
і покору, і велика ганьба нам, що перебуваємо у такому великому протистоянні поміж собою і 
в спротиві Господнім заповідям! Чи й тепер не усвідомлюємо,  що добрий Бог дає нам все це 
для того, щоб напоумити й навернути нас? У великий і страшний день Суду Він виставить це 
як провину для сорому й осуду тих, що науку Його не прийняли. Він постійно нагадує нам про 
це: Знає віл власника і осел - ясла свого господаря, а Ізраїль не пізнав Мене, і народ мене не 
зрозумів (Іс. 1, 3), - та ще багато подібного. 
А те, про що сказав апостол? Якщо страждає один член, з ним потерпають усі члени; якщо 
прославляється один член, з ним радіють усі члени (1 Кор. 12, 26). І уточнює: щоб не було 
розбрату в тілі, але щоб члени однаково дбали один про одного (1 Кор. 12, 25), бо надихати їх 
буде одна душа, що перебуває в них. То навіщо так влаштовано? Я вважаю, - для того, щоб 
такі лад і впорядкованість щонайбільше панували в Господній Церкві, до якої звернені слова: 
Ви ж є тіло Христове, а окремо ви - члени (1 Кор. 12, 27), оскільки істинно єдиною головою є 
Христос, Який керує й узгоджує поміж собою дії усіх членів. 
Поміж тими, що не мають одностайности, не співіснують мирно, не зберігають лагідности в 
Духові, зароджуються розбрат, суперечки й суперництво. Чи можна взагалі назвати їх    
членами Христовими, чи вони Йому підкоряються? Поклавши руку на серце, можна сміливо заявити, 
що тут керують і правлять пожадання тіла, за словами апостола, який чітко говорить: Кому піддаєтеся, 
як раби, на послух, то є рабами того, кого слухаєтеся (Рим. 6, 16). Він наскрізь бачить хибність такого 
мудрування і каже: Коли ж у вас суперництво і суперечки, чи не тілесними ви є? (1 Кор. З, 3). Водночас 
він стверджує, що наслідки цього важкі і це не має нічого спільного з побожністю: Мудрування тілесне 
- ворожнеча проти Бога, бо не підкоряється законові Божому, та й не може (Рим. 8, 7). І тому каже 
Господь: Ніхто не може служити двом панам (Мт. 6, 24).                                                                                                                                   
4. Сам єдинородний Син Божий, Господь і Бог наш Ісус   Христос, завдяки Якому все постало, так 
каже: Бо Я з неба зійшов не на те, щоб Свою волю чинити, але волю Того, Хто послав Мене (Йо. 6, 38), 
і: від Себе самого нічого не роблю (Йо. 8, 28), то Він Мені заповідь дав, що Я маю казати та що 
говорити (Йо. 12, 49). І Святий Дух, котрий наділяє великими і дивними дарами благодаті, чинить все 
в усьому, нічого не говорить від себе самого, а лише що почує від Господа, те говорить (Йо. 16, 13). То 
чи не потрібно, щоб уся Церква Божа намагалася зберігати єдність духа в союзі миру (Еф. 4, 3), 
сповнювати сказане в Діяннях: А ті, що увірували, мали серце одне й одну душу (Ді 4, 32). Отож треба, 
щоб ніхто не наполягав на власній волі, а всі спільно, в однім Святім Дусі, прагнули чинити волю 
Господа Ісуса, Котрий сказав: Бо Я з неба зійшов не на те, щоб Свою волю чинити, але волю Того, Хто 
послав Мене (Йо. 6, 38), до Котрого каже: Не лише за цих прошу, але й за тих, що через їхнє слово 
увірують в Мене, щоб усі стали одним цілим (Йо. 17, 20, 21). Ці слова й багато инших, яких я не 
наводжу, переконали мене чітко й беззастережно, наскільки необхідною є згода цілої Церкви за волею 
Христа, у Святому Духові. Непокора Богові через взаємну незгоду небезпечна і згубна. Сказано: А хто 
Синові не кориться, не побачить життя, а гнів Божий на ньому перебуває (Йо. З, 36). 
Я вважав доречним дослідити й инше: які з гріхів можуть мати прощення в Бога і за які численні тяжкі 
гріхи людину буде засуджено як непокірну. Тому, взявши Божественне Писання, віднаходжу в 
Старому і Новому Завіті, що непокора Богові обов'язково буде покарана, - і тут важить не 
кількість грішних вчинків, а саме недотримання будь-якої заповіді. Бо однаково карає Бог за 
кожний непослух. 
У Старому Завіті читаю про страшний кінець Ахара чи історію про людину, яка збирала дрова 
в суботу. Вони не згрішили перед Богом ні в чому иншому, не скривдили людини ні у 
великому, ні в малому. Але той, хто перший і єдиний раз збирав дрова, саме за це зазнав 
невідворотної кари, не маючи навіть часу на покаяння: одразу ж за повелінням Бога весь народ 
побиває його камінням. Инший же лише тому, що приховав якусь дещицю із дарів, 
присвячених Богові, хоч вони я ще не були знесені докупи ані не прийняті упорядниками, ц 
став винувадцем не лише власної погибелі, а й дружини, і  дітей, і свого дому з усім статком. 
Зло гріха, як вогонь, знищило  б увесь народ, який навіть не знав про провину ані не був  
спільником грішників, якщо б у загибелі багатьох народ не  відчув Божого гніву і якщо б Ісус 
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Навий разом зі старійшинами  не впав ниць, посипавши голову порохом, а жеребок не виявив 
винуватця, який зазнав належного покарання.  
5. Можливо, цих людей можна підозрювати і в инших гріхах, крім тих, у яких вони були 
викриті, але Святе Письмо згадує лише про ці, останні, як найважчі і гідні смерти. Але чи 
знайдеться такий сміливець, що зважиться щось додати чи відняти від Святого Письма й 
наважиться звинуватити в численних гріхах Марію, сестру Мойсея, про доброчесність якої, 
вважаю, добре знають усі віруючі. Коли ж вона справедливо дорікнула Мойсееві (сказала, що 
взяв собі жінку ефіопку, Чис. 12, 1), то відчула такий великий гнів Бога, що навіть благання 
самого Мойсея не порятували її від покарання за гріх. Тому-то коли бачу, що сам Мойсей, 
слуга Божий, така велика людина, що удостоївся незліченних милостей Божих і якого Бог 
вшановував настільки часто, що сказав: Знаю тебе краще за всіх, і ти знайшов у Мене ласку 
(Вих. 33, 12), - коли ж бачу, що лише за те, що сказав до народу, який нарікав на нестачу води: 
Чи з цієї скелі видобудемо вам воду? (Чис. 20, 10), - лише за це одразу отримав погрозу, що не 
ввійде до обіцяної землі, яка була для євреїв вершиною обітниць, коли бачу, що молитви 
такого великого чоловіка не виблагали йому відпущення, коли бачу перед собою приклад того, 
що й великі чесноти не стали йому вибаченням за таке незначне слово, то усвідомлюю 
справжню Божу нещадність, за апостольським словом, і справді переконуюся у ще більшій 
істинності сказаного: Коли праведник ледве спасається, то нечестивець і грішник де явиться? 
{І Пт. 4, 18). 
Чому я про це кажу? Бо коли чую, як страшно застерігає Бог переступника однієї лише 
заповіді, яку він порушив через незнання, то в мене не вистачає слів, щоб передати свій страх 
перед величчю Божого гніву. Бо написано: Якщо згрішить яка душа і переступить одну з усіх 
заповідей Господа, вчинивши те, чого не годиться робити і не знатиме, і оступиться, та 
матиме гріх; то нехай принесе до священика для спокутування непорочного барана з худоби 
за ціну провини. І благатиме священик за нього, за його незнання, за те, у чому не знав, і 
проститься йому: провинився бо перед Господом (Лев. 5, 16). Коли ж на тих, чий гріх 
породило незнання, - такий невідворотний суд і необхідною є жертва задля очищення, яку і 
праведний Іов приносив за синів (про що засвідчено), то що й говорити про тих, що грішать 
свідомо або потурають цьому? 
І щоб не здавалося, що це лише наші здогади чи просто ймовірність, через які робимо 
висновки про гнів Божий на таких людей, необхідно знову нагадати одну розповідь 
богонатхненного Святого Письма, яка переконливо ілюструє суд над такими. Воно говорить: 
Сини священика Елі - сини погибелі (1 Сам. 2, 12). Через те що батько їх не дуже картав, зійшов 
на них гнів довготерпеливого Бога. Коли повстали чужоземці, обидва його сини загинули в 
один день на війні, а весь народ зазнав поразки, і загинуло досить люду, а з кивотом святого 
Божого Завіту сталося нечуване раніше. Кивот, до якого ізраїльтянам заборонено було 
торкатися, навіть священикам не всім і не завжди дозволено, і не кожне місце могло його 
вміщати, цей кивот переносили руки нечестивців з місця на місце і замість святині 
встановлювали в божницях ідолів. Із цього видно, скільки зазнало Ім'я Боже глузування і 
зневаги від чужинців. Сам же Елі жалюгідно скінчив своє життя, отримавши застереження, що 
він і його нащадки будуть відлучені від священства; так воно врешті й сталося. 
6. Ось що спіткало народ. Ось як був покараний батько за беззаконня синів, хоча сам власним 
життям ні в чому не завинив і не замовчував дітям провин їхніх, а застерігав їх від того, щоб 
не перебували в таких гріхах, кажучи: Ні, діти, ні, недобрі чутки чую про вас (1 Сам. 2, 24). 
Ревно вказуючи на величину їхнього гріха, попереджав про ще страшнішу небезпеку: Бо якщо, 
- каже, - людина згрішить перед людиною, молитимуться за нього  Господеві. Якщо ж людина 
згрішить перед Богом, то хто заступиться за неї? (1 Сам. 2, 25). Однак, Елі не виявив 
належної  ревности щодо виправлення синів. І сталося те, про що ми  сказали.                                                                                                                                          
Знаходжу в Старому Завіті чимало подібних прикладів  покарання будь-якого непослуху. Коли 
ж звертаюся до Нового  Завіту, то бачу, що Господь наш Ісус Христос не звільняє від я 
покарання навіть через незнання гріхів, а найдужче карає за свідомі провини, тому й каже: Той 
раб, що знав волю свого господаря, але не приготувався, не вчинив згідно з його волею, буде 
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дуже битий; той же, що не знав, але вчинив достойне ударів, буде мало битий (Лк. 12, 47, 
48). Коли знаходжу такі висловлювання самого єдинородного Сина Божого і бачу гнів святих 
апостолів на грішників, знаю про такі великі страждання тих, що згрішили бодай в малому, і 
покарання їх не менші від тих, що описані в Старому Завіті, а то й ще більші, то приходить до 
мене розуміння всієї сили Божого суду. Бо сказано: Кому багато дано, ще більше 
вимагатиметься від нього (Лк. 12, 48). 
Ось же і блаженний Павло, виявляючи водночас і гідність покликання, й обурення будь-яким 
гріхом, каже таке: Бо зброя нашої боротьби не тілесна, а завдяки Богові має силу для 
знищення твердинь; ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що надимається проти пізнання 
Бога і беремо в полон всяке знання на послух Христові (2 Кор. 10, 4, 5). І не лише це каже, а й 
инше: Ми готові помститися за всякий непослух (2 Кор. 10, 6). Ретельно роздумуючи над 
сказаним, можна точніше пізнати волю Святого Письма, яке утримує нас від блукань в 
оманливих гадках і від падіння у гріхи душ наших, коли ми припускаємо, що одні гріхи 
караються, инші ж залишаються безкарними. Бо що каже апостол? Ми руйнуємо задуми і всяке 
винесення, що надимається проти пізнання Бога (2 Кор. 10, 5); кожен гріх погорди над Божим 
повелінням визначається як винесення, що надимається проти пізнання Бога. 
Ще яскравіші приклади подає нам книга Чисел. Бо коли Бог, перерахувавши мимовільні гріхи 
і встановивши жертви за них, вирішив дати народові належні закони щодо  
добровільних гріхів, то звернувся з такими словами: Душа, яка вчинить  рукою гордощів 
(рукою гордощів називає зухвальство тих, котрі свідомо грішать, яке апостол називає 
винесенням, що надимається проти пізнання Бога). Отож, каже; Душа, яка вчинить рукою 
зухвалою - чи хто з тубільців (юдеїв), чи з новонавернених - розгніває Бога, то буде вигублена 
та душа з-поміж свого народу. Бо зневажила слово Господа і поруйнувала його заповідь: 
зітреться та душа, бо гріх на ній (Чис. 15, 30-31). 
7. Тут треба пояснити, що коли не зітреться та душа, її гріх буде не лише на ній самій, а й на 
тих, що не виявляють доброї ревности, як це часто траплялося і про що говорить Святе 
Письмо. І щоб незначні справи навчили нас остраху перед більшими, довідаймося про гнів 
проти тих, що виявили непокору священикові чи судді, про що йдеться у Второзаконні. Отож, 
сказано: І людина, якщо вчинить у гордощах непослух перед священником, який провадить 
службу в ім'я Господа Бога свого, чи перед суддею, що настановлений у ті дні, то помре та 
людина, і віднімеш зло з Ізраїля. І весь народ, почувши, буде боятися і більше не чинитиме 
безбожно (Втор. 17, 12-13). Крім цього, слід мати на увазі, що на достатньо вразливу людину 
це справить належне враження. 
Далі сказано: беремо в полон всяке знання на послух Христові: усяке знання - не лише те чи це. 
І будучи готові покарати - і знову: не той чи цей, а всякий непослух. Що ж вводить нас в 
оману? Причина лих - викривлене людське передання, яке одні гріхи вважає достойними 
покарання, а инші вибачає. Одні безжально картає, такі, як вбивство, чужоложство і їм 
подібні, а инші не вважає вартими догани, як-от гнів, лихослів'я, п'янство, захланність і їм 
подібні, про які святий Павло, що говорить у Христі, каже так: Ті, хто таке чинять, 
заслуговують терти (Рим. 1, 32). 
Цим знищується всяке величання проти Божого знання, і всякий розум полониться на послух 
Христові, і всякий непослух рівноцінно карається, так що нічого не відпускається неочищеним 
ані непокараним, ніщо не залишається поза послухом Христові. Бо апостол Павло наголошує 
на тому, що всякий непослух є загальнолюдською і найбільшою із безбожностей, і каже таке: 
Ти, що похваляєшся законом, через переступ закону зневажаєш Бога (Рим. 2, 23). 
Це не пусті слова, бо вони підтверджуються на ділі. Ось  поглянь: у Коринфі чоловіка, що жив 
з дружиною батька і ні в і чому иншому, крім цього, не згрішив, не лише самого передано се 
сатані на погибель тіла, допоки не спокутує провини достойним  покаянням, а й уся Церква, не 
покаравши його за цей гріх,  розділила його провину: Чого хочете? Чи прийти до вас з а 
палицею? (1 Кор. 4, 21). А трохи далі сказано: І ви загорділи, а чи не краще вам сумувати, щоб 
був вилучений з-поміж вас той, хто таке вчинив (1 Кор. 5, 2). 
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А що ж учинив Ананій, що про нього згадано в Діяннях? Яке инше зло вчинив, крім того 
одного? Чим викликав такий великий гнів? Він продав власний маєток, приніс гроші і поклав 
біля ніг апостолів. Але єдино за те, що приховав частину вар-тости, в ту ж хвилину разом з 
дружиною був засуджений на смерть, не удостоївшися жодного слова покаяння, не мав нагоди 
полегшити вирок, не мав навіть часу на покаяння. 
А блаженний Петро - виконавець такого присуду Божого гніву на грішника, якого Господь 
поставив над усіма учнями, що єдиний серед инших отримав відзнаки і був названий 
блаженним і якому були довірені ключі від Небесного Царства, чи не чув від Господа: Коли не 
вмию тебе, не матимеш частки зі Мною (Йо. 13, 8)? То хіба якесь серце, навіть кам'яне, не 
відчує страху і не тремтітиме перед Божими присудами? Сам апостол не подав навіть приводу 
для підозри в гріхові чи гордуванні, а, навпаки, - виявив надмірну шанобливість до свого 
Господа і виказав до Вчителя ставлення, належне рабові   
й учневі. Коли побачив, що Той, Хто був для нього і всіх Богом, і Господом, і Царем, і 
Владикою, і Учителем, і Спасителем, підперезався рушником, як прислужник, і бажає обмити 
йому ноги, одразу ж, неначе збагнувши власну недостойність і вражений величчю Того, Хто 
наблизився до нього, скрикнув: Господи, Ти мені миєш ноги ? І додав: Не митимеш мої ноги 
повік (Йо. 14, 6), А на це отримує попередження, що коли б одразу не усвідомив істини слів 
Господа і не поспішив послухом спокутувати спротив, то йому не вистачило б ні власних 
заслуг, ні похвал від Господа, ні дарів, ні обіцянок, ні самого об'явлення Бога Отця про 
благовоління до єдинородного Сина, щоб отримати прощення за свій непослух. 
8. Якщо б я спробував викласти все те, що знаходжу в Старому і Новому Завітах, то ледве чи 
вистачило б мені часу на оповідь. Уже коли доходжу до самих висловлювань Господа нашого 
Ісуса Христа в Євангелії, де Він говорить про свій намір судити живих і мертвих, які для 
істинно віруючого є достовірніші від усяких історій і доказів, довідуюся з них, наскільки 
необхідним для нас усіх є послух Богові. Але жодного разу не бачив я прикладу, щоб був 
помилуваний нерозкаяний у непослухові. Хіба дають бодай малесенький привід для 
двозначного тлумачення такі відкриті, виразні й рішучі слова: Небо, - каже, - й земля 
проминеться, але не минуться слова Мої (Мт. 24. 35). Не можна знайти в цих словах 
двозначности, і не лишають вони жодного місця кривим мудруванням. Він не сказав: ці чи 
инші, а: слова Мої, тобто всі, цілковито всі, не проминуть. Бо написано: Вірний Господь у всіх 
словах Своїх (Пс. 145, 13): чи Він щось забороняє, чи наказує, чи обіцяє, чи погрожує, чи 
дозволяє. Бо однаково карає як за злі вчинки, так і за невиконання добрих діл. 
Для душі, не зовсім спотвореної невірством, доволі доказів і прикладів, навіть вистачило б і 
того, що сказано було про суд над Петром. Бо не вчинив він нічого забороненого, не полишив 
виконання якогось наказу, за що його можна було б звинуватити в недбальстві чи зневазі. Він 
лишень не погодився прийняти служіння й пошану від Володаря, тому отримав таке 
попередження про кару, якої не уникнув би, коли б не поспішив випередити гнів Господа і 
негайно не виправився. Попри те, добрий і милосердний Бог, будучи довготерпеливим, 
виявляє до нас прихильність, і то досить часто, у різних ситуаціях, щоб душа, спонукувана і 
сповнена численністю та повсякчасністю благодіянь, врешті змогла відкинути давню звичку 
до беззаконня. 
Тепер необхідно згадати про тих, що в день великого і страшного Суду стануть ліворуч від 
Господа нашого Ісуса Христа. Саме до них промовляв Той, Хто отримав від Отця владу 
чинити суд і прийшов освітити сховане в темряві, виявити задуми сердець: Відійдіть від мене, 
прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам його (Мт. 25, 41). І пояснив  
причину цього: Бо не тому, що ви, - каже, - вбивали, чинили і розпусту, обманювали, кривдили 
будь-кого чи чинили щось  заборонене, хоча б і незначне. Але чому? Бо занедбали добрі  діла. 
Я був голодний, - каже, - / ви не нагодували Мене; Я був  спраглий, і не напоїли Мене; Я був 
чужинцем, і не прийняли Мене; Я був роздягнутий, і не одягнули Мене; Я був недужий і у в 
'язниці, і не відвідали Мене (Мт. 25, 42-43). 
Пізнавши все це з богонатхненного Писання за ласкою доброго Бога, Котрий хоче, щоб усі 
люди спаслися і прийшли до пізнання істини, й осягнувши жахливу причину такої великої 
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суперечносте багатьох християн поміж собою і спротиву заповідям Господа нашого Ісуса 
Христа, я переконався, що за таке беззаконня чекає грішників страшний суд. Я збагнув, що 
всякий непослух Божому судові карається однаково. До того ще й усвідомив я, яким страшним 
є суд над тими, котрі не згрішили, а лише потрапили під гнів Божий, тому що не виявили 
доброї ревности до тих, які згрішили і часто не усвідомлювали гріха. І вирішив я по тому, хоча 
й пізно (через те, що постійно очікував тих, які обрали таку саму боротьбу за побожність, і не 
покладався на себе самого), зібрати з богонатхненного Писання те, що Богові не миле і те, в 
чому Його уподобання. 
Зробив це я на спільне прохання і для допомоги тим, котрі обстоюють побожність, щоб ми, 
відкинувши звичку власних пожадань і людських звичаїв, удостоїлися за ласкою Господа 
нашого Ісуса Христа і за повчанням святого Духа чинити за Євангелієм блаженного Бога Ісуса 
Христа, Господа нашого, і жити так, щоб йому догодити. Щоб, старанно уникаючи 
заборонених речей чи заповзято виконуючи наказане, отримали ми в майбутньому віці 
безсмертя й уникнули гніву, що очікує синів непослуху. Щоб ми були гідні віднайти вічне 
життя і Царство Небесне, обіцяне Господом Ісусом Христом усім, хто зберігає Завіт Його і 
пам 'ятає про заповіді Його, щоб їх виконувати (Пс. 103, 18). Пам'ятаючи про слова апостола: 
Бо в Христі нічого не важить ні обрізання, ні необрізання, а тільки віра, що діє через любов 
(Гал. 5, 6), я визнав за необхідне спершу викласти основи здорової віри й побожні думки про 
Отця і Сина і Святого Духа, а потім додати моральні настанови.  
 
 
ПРО ВІРУ 
1. Завдяки благодаті нашого доброго Бога дізнався я про ваше побожне повеління, гідне 
любови до Бога в Христі, де 39 ви вимагаєте від нас викласти на письмі визнання правдивої 
віри. Спершу усвідомлення власної мізерности і слабкости  утримувало мене від відповіді; але 
згадав я слова апостольські: Терплячи один одного в любові (Еф. 4, 2) а також: Бо серцем 
вірується на оправдання, а вустами сповідується на спасіння " (Рим. 10, 10), - і зрозумів, що 
виявив би я злочинне недбальство, відмовивши вам і змовчавши про спасительне визнання 
віри. 
Отож уповаю на Бога через Христа, бо написано: Ми не спроможні від себе щось помислити, 
наче від самих себе, але наша спроможність - від Бога, бо колись їх, а тепер нас і саме для вас 
зробив спроможними стати слугами Нового Завіту, не букви, а Духа (2 Кор. З, 4-6). Та й ви 
самі усвідомлюєте, що обов'язок вірного слуги - повне, бездоганне і неперекручене 
дотримання тих наказів, що їх дав йому добрий Владика для того, щоб він сприяв 
вдосконаленню своїх однодумців. 
Так і я, щоб догодити Богові, маю передати вам для спільної користи те, чого навчило мене 
богонатхненне Письмо. Сам Господь, Котрого вподобав Отець і в Котрому укриті всі скарби 
мудрости і знання (Кол. 2, 3), Котрий отримав від Отця всю владу і все правосуддя, каже: він 
Мені заповідь дав, що Я маю казати та що промовляти (Йо. 12, 49), - і знову: отже, те, що Я 
кажу, Я кажу так, як сказав Мені Отець (Йо. 12, 50), і Святий Дух не від себе самого 
говорить, а лише те говорить, що почув від Нього (Йо. 16, 13). То наскільки ж побожніше і 
водночас безпечніше є для нас чинити й міркувати не на власний розсуд, а в ім'я Господа 
нашого Ісуса Христа? Отже, допоки було треба боротися з єресями, що час від часу виникали, 
я, ідучи шляхом моїх попередників, вважав за потрібне запереченнями і спростуваннями 
безбожностей, що їх поширював диявол, відвертати затяті богозневаги чи перешкоджати їм. 
Слабких у вірі, коли була потреба, переконував різними прикладами, які не завжди брав зі 
Святого Письма, але вони були споріднені з його істинним змістом. Наслідував я таким чином 
апостола, який не цурався часто наводити вислови уславлених греків. Тепер же я вирішив, що 
для нас 30 і для вас буде доцільніше зі щирістю правдивої віри виконати ваш наказ у Христі, 
розповівши те, чого я навчився із богонатхненного Писання, остерігаючися вживати ті назви і 
слова, які не містяться в Божому Письмі, хоча й передають його думки. Цілковито уникатиму 
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й висловів, що чужі за словом і за змістом і не трапляються у проповідях святих, бо чужі нам і 
не притаманні нашій вірі. 
Віра є безсумнівним схваленням того, що ми сприйняли з істинним переконанням і 
виголосили за Божою благодаттю. Саме таку віру виявив і засвідчив Авраам, який не 
засумнівався через невірство, але зміцнився вірою, віддавши славу Богові, і був переконаний, 
що Той, Хто пообіцяв, спроможний це виконати (Рим. 4, 20). Коли ж вірний Господь у всіх 
Своїх словах (Пс. 145, 13), вірні всі Його заповіти, утверджені з віку до віку, здійснені у правді 
та справедливості (Пс. 100, 8), - то явною ознакою відпадіння від віри і підставою для 
звинувачення в зухвальстві є такі дії: відкидати щось із написаного, додавати щось 
ненаписане. Господь наш Ісус Христос сказав: Мої вівці слухаються мого голосу (Йо. 10, 27), а 
дещо раніше говорить: за чужим же вони не підуть, але втечуть від нього, - бо не знають 
голосу чужих (Йо. 10, 5). Та й апостол, добре знаючи людські звичаї, суворо забороняє 
додавати чи віднімати від богонатхненного Писання, тому й каже: Навіть затвердженого 
людьми завіту ніхто не відкидає і нічого не додає до нього (Гал. З, 15). 
2. Таким чином ми вирішили повсякчас уникати всякого повчання, вислову і думки, далеких 
від Господніх, бо та мета, про яку я говорив і яка стоїть перед усіма нами, цілком відрізняється 
від тих підстав, через які ми були змушені писати і говорити по-різному. Адже тоді мною 
керувала потреба викривати єресі і відвертати від диявольських хитрощів, а тепер мова йде 
про щире визнання і про здорову віру. ї тому, за нових обставин, ми не можемо вдаватися до 
старих способів виголошення промов. 
Отож, як людина не бере до рук тих самих знарядь, ідучи на війну чи готуючись поратися коло 
землі (бо одні знаряддя для воїнів, а зовсім инші - у землеробів), так само не може говорити 
одне й те саме той, хто має на меті заохотити здоровим повчанням, і той, кому необхідно 
викрити супротивників. Один зі різновид - викривальна промова, цілком инший - 
заохочувальна промова. Одна щирість тих, що в мирі сповідують  побожність, инші труди тих, 
що настановлені до боротьби з н хибними науками. Таким чином і ми, розуміючи різницю між  
такими промовами, скрізь будемо застосовувати відповідний  стиль для зміцнення чи 
вдосконалення віри, иноді вступаючи в боротьбу з тими, хто диявольськими хитрощами 
намагається зруйнувати віру, иноді демонструючи її в більшій простоті і звичності для тих, 
котрі хочуть плекати віру. У цьому ми слідуємо за апостолом, який повчав: Потрібно, щоб ви 
знали, як кожному відповісти (Кол. 4, 6). 
Перш ніж перейти до самого визнання віри, варто зважити ось на що - а саме на величність і 
славу Божу, які не підвладні ні розуму, ні слову і які неможливо передати одним словом чи 
поняттям. Богонатхненне Письмо, вживаючи звичні для нас слова, ледве чи спромоглося за їх 
допомогою відобразити, як у дзеркалі, свої істини, і то тільки для тих, хто чистий серцем. Віч-
на-віч досконале пізнання буде дано лише достойним у майбутньому віці. А тепер, хоч би став 
хто Павлом чи Петром, насправді бачить лише те, що бачить, і не обманюється, не йде за 
уявою - бачить, неначе в дзеркалі і в загадковому світлі. Та навіть це часткове бачення 
приймає з вдячністю і ще з більшою радістю очікує досконалости майбутнього пізнання. Саме 
це засвідчує апостол Павло, звертаючись до нас з такими словами: Коли я був дитиною 
(освоївши початкові елементи Божих слів), то й говорив як дитина, розумів як дитина; коли 
ж я став дорослим (у міру зростання до повноти Христа Еф. 4, 13), покинув дитяче (1 Кор. 
13, II). І він досяг таких успіхів в осягненні божественного і так удосконалився, що пізнання у 
формі юдейського служіння уподібнилося до порухів думки немовляти, а знання, яке він 
отримав із Євангелія,  до досконалого в усьому чоловіка. Так само знання, яке об'явиться 
достойним цього в майбутньому віці, порівняно з тим, що тепер видається нам досконалим, 
насправді є настільки  і незначним і невиразним і настільки більше відрізняється від  ясности 
знання майбутнього віку, наскільки відрізняється споглядання в дзеркалі чи в загадковому 
видінні від споглядання віч-на-віч. 
Засвідчують це й учні Господа, що мали благодать перебувати з блаженними Петром і 
Йоаном, які не тільки в сучасному їм житті усе більше зростали і вдосконалювалися, а так 
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само непохитно вірили в безперечну вищість знання, захованого в майбутньому віці. Вони, 
після того як удостоїлися бути Божими обранцями й перебувати з Ним, а також Його 
апостольства та наділення духовними дарами, почули: Вам дано пізнати таємниці Царства 
Небесного (Мт. 13, 11). Після такого пізнання, після об'явлення речей, утаємничених для 
решти, все-таки згодом, уже перед самими Господніми страстями, почули: Ще багато чого 
маю вам сказати, але не зможете вмістити тепер (Йо. 16, 12).                                                                                                                                                                       
3. З цього довідуємося, що богонатхненне Писання знає як про безмежність пізнання, так і про 
те, що Божі таємниці недосяжні для людської природи в теперішньому часі. Хоча кожен 
повсякчас, у міру власного розвитку і все більшої досконалости, поглиблює ці знання, проте 
ми завжди будемо позбавлені повного успіху в цьому, доки не настане той час, коли зможемо 
отримати цілісне знання замість часткового. Отож, як недостатнім є знання одного імени 
Божого для осягнення повного вияву Божої слави, так і жодного імени з цілости  Його імен не 
можна вилучити, не наражаючись на  небезпеку. 
 І якщо хтось промовить слово "Бог", то не виражає цим поняття "Отець", а в слові "Отець" 
бракує поняття "Творець". 
До цих понять слід додати доброту, мудрість, силу та й инші. про які сказано у Святому 
Письмі. Знову ж, коли беремо поняття "Отець", як ми його звично розуміємо, то виявляємо 
безбожність: бо долучаємо до нього відтінки понять страждання, відчуття, незнання, неміч і 
тому подібне. Це саме відбувається і з поняттям "Творець". Для нашого розуміння слід 
долучити поняття часу, матеріялу, засобів, допомоги: треба, щоб благочестива думка про Бога 
очистилася, наскільки це можливо для людини, від цих нашарувань. Бо якщо навіть усі думки 
об'єднаються для дослідження, усі мови злучаться для вираження, ніхто не зможе прийти до 
розуміння, достойного 33 Його. Наймудріший Соломон дуже точно висловлює це, коли каже: 
Сказав я: стану мудрим, але вона (мудрість) віддалилась від мене ще далі, ніж була (Проп. 7, 
23). Коли він каже "віддалилась", то має на увазі не те, що вона втекла, а те, що найдужче 
виявилася її незбагненність для тих, кого Бог у щедрій в благодаті наблизив до знання. Отже, 
богонатхненне Писання за необхідністю використовує численні імена і слова для часткового, і 
тому загадкового, змалювання Божої слави. 
Оскільки ви змушуєте мене поспішати, то не маю ні часу, ні можливости зібрати все, що в 
різних місцях богонатхненного Писання сказано про Отця і Сина і Святого Духа. Подаю лише 
дещицю з усього і вважаю, що й цього вистачає для нашої свідомости, для вияву нашого 
розуміння Святого Письма, для переконання і вас самих, і тих, що хочуть навчитися цього від 
нас. Бо як багато речей сповіщають нам одну благодатну думку, так, вважаю, розумний може і 
в малому віднайти і пізнати благодатне, що містить ціле. 
4. Отож, ми віруємо і визнаємо, що є один, єдиний, істинний і добрий Бог і Отець-
Вседержитель, з якого все походить, Бог і Отець Господа нашого Бога Ісуса Христа. І один 
єдинородний Його Син, Господь і Бог наш Ісус Христос, єдино істинний, через якого все 
постало - видиме й невидиме, - в якому все існує, який споконвіку був у Бога і був Богом, і 
після цього, згідно з Писанням, з'явився на землі і жив поміж людьми. Він, існуючи в Божій 
природі, не вважав за здобич бути рівним Богові, але применшив себе, прийнявши після 
народження від Діви образ слуги і подобою ставши, як людина, сповнив усе написане для 
Нього і про Нього за заповітом Отця, виявив послух аж до смерти, смєрти ж хресної (Флп. 2, 
6-8); і на третій день воскрес із мертвих, згідно з Писанням, з'явився святим своїм учням і 
решті, як написано (1 Кор. 15, 4-8); зійшов на небеса і сидить праворуч Отця, звідки прийде 
при закінченні цього віку, щоб воскресити всіх і воздати кожному за його вчинки: тоді 
праведних приймуть до вічного життя і Небесного Царства, а грішників засудять на вічне 
покарання, де їхній черв'як не гине, а вогонь не гасне (Мр. 9, 44). Ми віруємо, зд що є єдиний 
Святий Дух, Утішитель, через Якого ми отримали  печать на день відкуплення (Еф. 4, ЗО); Дух 
істини, Дух синівства, в якому закликаємо: Лева, Отче (Рим. 8, 15), Який наділяє і діє 
духовними дарами Бога кожному на користь, як Сам того захоче, Який навчає і нагадує все те, 
що почув від Сина; благий, бо наставляє на всяку істину, бо утверджує всіх віруючих у 
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правдивому знанні, точному сповідуванні, побожному служінні, духовному й істинному 
поклонінні Богові Отцю і єдинородному Його Синові. 
 Ім'я кожної із названих Божих Осіб ясно розрізняє для нас їхні іпостасі; в кожному з названих 
ми побожно вбачаємо якісь окремі властивості: в імені Отця - властивості Отця, в імені Сина - 
властивості Сина, в імені Святого Духа - його особливі властивості. Ані Святий Дух від себе 
самого не говорить, ані Син від себе самого не робить, але Отець посилає Сина, а Син посилає 
Святого Духа. Так віримо і так хрестимося в єдиносущу Тройцю за заповіддю Господа нашого 
Ісуса Христа, який сказав: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і 
Святого Духа, наставляючи їх дотримуватися того, що я вам заповідав (Мт. 28, 19-20). Коли 
будемо дотримуватися цього, то виявимо любов до Нього й будемо гідні перебувати в ній, як 
написано (Йо. 15, 10); не дотримуючись цього, викриваємо себе як супротивників. Той, хто не 
любить Мене, - говорить Господь, - не дотримується Моїх заповідей, і знову: Той, хто має 
Мої заповіді і зберігає їх, той Мене любить (Йо. 14, 21-24). 
5. Надзвичайно дивують мене слова Господа нашого Ісуса Христа, Котрий говорить: Не з того 
радійте, що вам підкоряються духи, а радійте з того, що ваші імена записані на небесах (Лк. 
10, 20), і знову: 3 того пізнають усі, що ви Мої учні, коли любов матимете між собою (Йо. 13, 
35) Також про це свідчить апостол, доводячи всім необхідність любови, кажучи: Якби я 
говорив людськими і ангельськими мовами, але не мав любови, то був би немов бреняча мідь чи 
гучний кимвал. І якби я мав дар пророцтва, віддав всі таємниці і все знання, якби я мав віру, 
щоб і гори переставляти, але не мав любови, я був би ніщо (1 Кор. 13, 1-2), і трохи згодом: хоч 
є пророцтва - та знеціняться, хоч є мови - та припиняться, хоч є знання - воно зникне (1 Кор. 
13, 8), і далі додає: тепер залишаються віра, надія, любов - оці три,  але найбільша з них - 
любов (1 Кор. 13, 13). 
Дивуюся я, коли, почувши слова такі з уст Господа і апостола, люди про минущі і марнотні 
речі так піклуються і к турбуються, а про те, що постійне, а найдужче про найбільше  з них - 
любов, яка є невіддільною рисою християнина, не  лише самі не дбають, а й чинять опір тим, 
що дбають, і в тій боротьбі виконується сказане: самі не входять і тим, що входять, 
перешкоджають увійти (Мт. 23, 13; Лк. 11, 52). Тому благаю і прошу вас: припиніть марні 
дискусії і недоречні суперечки. Досить того, що сказали святі і сам Господь: розмірковувати 
про небесне покликання, жити гідно за Христовим Євангелієм у надії на вічне життя і Небесне 
Царство, яке приготоване всім, хто зберігає заповіді Бога і Отця за Євангелієм блаженного 
Бога Ісуса Христа Господа нашого, у Святому Дусі й істині. 
Пам'ятаючи про це, я, за вашою згодою, вважаю за необхідне і належне викласти вам свої 
роздуми, а через вас - братам во Христі, щоб переконати вас і їх в імені Господа нашого Ісуса 
Христа, щоб розум ваш не бентежився різницею моїх викладів у різних місцях. Я ж бо завше 
був змушений протистояти доказам, що їх наводили противники істини, щоб не похитнули 
деяких у вірі їхні докази, бо вони бажали приписати нам чуже або, для обману простодушних, 
власні похибки часто видавали за мої міркування. Остерігайтеся таких як чужих євангельській 
апостольській вірі й любові і пам'ятайте слова апостола: Але й якби ми чи сам ангел з неба 
благовістили вам інше, ніж те, що ми вам благовістили, хай буде проклятий (Гал. 1, 8), 
дотримуючися такого: Остерігайтеся фальшивих пророків (Мт. 7, 15) і цього: Щоб ви 
цуралися кожного брата, що живе негоже, і не за переданням, яке прийняли ви від нас (2 Сол. 
З, 6). 
Будем же чинити за каноном святих, що збудовані на підвалинах Апостолів і пророків, з 
наріжним каменем - самим Ісусом Христом, на Якому всяка будівля, досконало збудована, 
зросте в святий храм в Господі (Еф. 2, 20-21). Бог же миру нехай уповні освятить вас, і нехай 
непорочно збережуться цілими ваш дух, душа і тіло до приходу Господа нашого Ісуса Христа. 
Вірний  Бог, Який покликав вас і Який це здійснить (1 Сол. 5, 23-24), якщо перебуватимете в 
Дусі Святому. 
6. Видається мені, що досить сказав я про здорову віру. Далі намагатимуся виконати в ім'я 
Господа нашого Ісуса Христа свою обіцянку стосовно моральних настанов. Тому те, що ми 
знаходимо розпорошеним у Старому й Новому Завітах як заборони чи накази, - наскільки це 
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нам під силу, - для зручності зібрав я в скорочені правила. До кожного визначення додав число 
тих глав Писання, які входять до правила (чи з Євангелій, чи з апостолів, чи з Діянь), щоб 
кожен читач правила, побачивши перше чи, як трапиться, друге число, згодом, взявши Святе 
Письмо і відшукавши главу цього числа, таким чином знайшов свідчення, на підставі якого 
укладено правило. Отож, спершу я захотів додати до правил вирази зі Старого Завіту, 
узгоджені з Новим Завітом, але, оскільки постала потреба в нагальному виконанні обіцяного 
братам у Христі, я пригадав сказане: Дай мудрому науку, і він стане ще мудрішим (Прип. 9, 9). 
Таким чином, той, у кого виникне потреба в текстах, нехай візьме Старий Завіт і сам 
довідається про узгодженість усього богонатхненного Письма. Взагалі ж для віруючих і 
переконаних в істині Господніх слів доволі й одного висловлювання. Тому-то я вважав за 
достатнє подавати не всі вислови з Нового Завіту, а лише необхідні. 
 
ПРО ПІСТ 
Проповідь перша 
1. Сказано: Засурміть у ріг, як новий місяць зійде у небі, у  світлий день свята нашого (Пс. 80, 
4). Таким є веління пророка. Для нас же гучніше за всі сурми й солодше від усіх музичних  
інструментів звучать слова Святого Письма, що сповіщають  свято, яке передує цим дням. Бо 
ж про благодать посту  дізналися від Ісаї, котрий не приймав юдейської традиції посту, але 
навчав нас посту істинного: Не задля чвар і суперечок треба                                постити, але 
скинь пута неправедности (Іс. 58, 4-6). Про це  каже й Господь: Не будьте сумні, а ти, коли 
постиш, намасти  свою голову, і лице своє вмий (Мт. 6, 16-17).        Отож, добре засвоївши 
науку, не будемо сумувати в прийдешні дні, але з радістю зустрінемо їх, як належить святим,  
н Жоден слабкодухий вінця не отримає, а засмучений - перемоги. Не сумуй, коли тебе 
лікують. Нерозумно замість того, щоб радіти зціленню, страждати через зміну способу 
харчування й виказувати, що більшою насолодою є вдоволення забаганок шлунку, аніж 
турбота про душу. Бо ж насичення - втіха для шлунку, а піст - для душі. Радій, що Цілитель 
дав тобі ліки від гріха. Подібно до того, як глистів, що знайшли оселю в нутрощах дитини, 
знищують гіркими ліками, так і гріх, що оселився в глибинах душі, витравлюють постом, але 
постом справжнім, гідним такої назви.   
2. Намасти свою голову, і лице своє вмий (Мт. 6, 17). До таїнств прикликає тебе Писання. 
Намащений став помазаним і омитий очистився. Нехай це стане для тебе внутрішнім законом. 
Омий душу від гріхів! Помасти голову святим помазанням, щоб стати причастником Христа, і 
в такий спосіб приступи до посту. Не ходи засмучений, як чинять лицеміри. Бо обличчя стає 
сумне, коли внутрішній стан підмінюють зовнішнім удаваним виглядом, закриваючись 
обманом, як завісою. Як актор у театрі, що вдягає маску иншого: будучи рабом, грає роль 
пана, будучи простолюдином, - царя, так само люди в цьому житті грають, наче на сцені, і, 
маючи в серці одне, вдають геть инше. Тож не чіпляй сумної маски на обличчя.  
Який ти є, таким і показуй себе. Чи є тобі потреба розігрувати смуток, щоб зажити слави 
мудреця? Яка користь у  доброчинності, коли про неї сурмлять в усі сурми, яка користь від 
посту, про який з усіма теревениш? Ніякої! Те, що робиться про людське око, не принесе 
вічного плоду, а вся користь від того обмежиться людською похвалою. Отже, з радістю 
прийми дар посту, бо піст - дар прадавній, проте нестаріючий і нев'янучий, завжди молодий і 
квітучий 
3. Як гадаєш, чи ж настільки він давній, як Закон? Та ж ні! Старший і за Закон. Пригадай і 
побачиш істинність цього твердження. Не вважай, що день очищення, встановлений для 
Ізраїля на десятий день сьомого місяця (Лев. 11, 29), - це початок традиції посту. Заглибся в 
історію і відшукаєш, наскільки він давній. Це не винахід сьогодення, а скарб наших предків, 
усе, що вирізняється давністю, заслуговує на шану. Схили голову перед сивинами посту. Він - 
одноліток людства: бо ж встановлено його ще в раю. Першу заповідь було дано Адамові: Із 
дерева пізнання добра і зла не їстимете (Буг. 2, 17). Ці Божі слова не їстимете є 
встановленням посту і стриманости. Якби ж то дотрималася Єва посту й утрималася від плодів 
дерева, то ми б не мали потреби в теперішньому пощенні: Лікаря потребують не здорові, а 
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слабі (Мт. 9, 12). Наша хвороба спричинена гріхом, а зцілюється покаянням, яке без посту 
марне. Проклята земля, терни й будяки буде вона тобі родити (Буг. З, 17-18). 
Оскільки ми приречені жити у смутку, а не в розкошах, то завдяки посту маємо нагоду 
виправдатися перед Богом. Але й саме перебування в раю є прообразом посту, і не тільки 
тому, що людина провадила ангельське життя і, подібно до ангелів, вдовольнялася малим, а й 
тому, що ті речі, які людина винайшла пізніше, не були відомі і навіть не спадали на думку 
мешканцям раю, а саме: пияцтво, полювання та й инші, що паморочать розум людини. 
4. Оскільки ми не дотрималися того першого посту, то були вигнані з раю; тож постімо тепер, 
щоб мати можливість повернутися до нього. Чи ж не маємо перед очима прикладу Лазаря, 
який завдяки посту увійшов до раю? (Лк. 16, 20-31) Не повторюй непослуху Єви, стань глухим 
до порад змія, який пропонує тобі їжу наче для того, щоб ти підтримав свою плоть. 
Нехай слабкість тіла й хвороби не стануть тобі виправданням.Бо ж не переді мною ти 
виправдовуєшся, а говориш Тому,    Хто все знає. 
Задумайся над цим: постити не можеш, а надмірно насичувати, обтяжувати й мучити 
шкідливими наїдками тіло  можеш? Хіба ж не знаєш, що лікарі призначають хворим не  
різноманітні страви, а рекомендують утримуватися й обмежувати себе в їжі. Як же ти одне 
можеш зробити, а друге не  можеш? Що є легшим для шлунку? Провести ніч натщесерце  чи 
лежати надмірно переобтяженому стравами? Та й не просто  лежати, а крутитися на ліжку, бо 
їжа розпирає шлунок і тисне а зсередини? Поміркуй, який корабель керманичам легше 
рятувати: навантажений товарами чи легкий і порожній? Бо ж перевантажений [корабель] 
потоплять розбурхані хвилі, а помірно навантажений швидко переможе бурю, і ніщо не 
перешкоджатиме йому продовжувати шлях. Подібне відбувається і з людським тілом: 
обтяжене пересиченням, воно стає легкою здобиччю хвороб, а тіло, сили якого підтримуються 
простою їжею, не тільки уникне хвороб, що очікують його в майбутньому й подібні до нападу 
бурі, а й сьогоденні скорботи сприйме легко, немов подуви вітерня. 
Ти вважаєш, що жити у спокої важче, ніж у попіху, і жити в мирі тяжче, ніж воювати, коли 
кажеш, що для хворого краще перебувати в розкошах, ніж обмежувати себе в їжі. Бо життєві 
сили легше засвоюють помірну їжу й живлять тіло, а дорогі й різноманітні наїдки, що їх 
організм не здатен перетравити до кінця, спричиняють різного роду хвороби. 
5. Тепер звернуся до історії, яка засвідчить давність посту й те, що всі святі дотримувалися 
його, наче безцінного спадку, що передається від батька до сина. У такий спосіб і ми 
успадкували його. У раю вина не пили, тварин не вбивали, м'яса не споживали. Вино з'явилося 
вже після потопу, по закінченні якого було сказано: їжте все, що росте на землі (Бут. 9, 3). 
Коли втратили надію на досконалість, тоді й скуштували вина. Підтвердженням, що тодішні 
люди не знали вина, є те, що не знав його Ной. Воно ще не ввійшло у вжиток, і люди ще не  
звикли до нього. Ной, що не бачив дії вина на инших і сам ніколи не перебував у стані 
сп'яніння, зазнав шкоди через свою необачність. Насадив Ной виноградник, скуштував вина і 
сп'янів (Бут. 9, 20-21); сп'янів не тому, що був п'яницею, а тому, що не знав міри. Отож, 
винопиття винайшли вже по вигнанні з раю, тому піст - давніший.       
Знаємо, що Мойсей завдяки посту зійшов на гору (Вих. 24, 18). Чи наважився б він 
наблизитися до вершини, що димилася, чи насмілився б увійти в темряву, якби не озброївся 
постом? Саме під час посту отримав він заповідь, яку Божа рука записала на скрижалях. І як 
на горі піст став захисником законів, так  внизу ненажерливість призвела до ідол о служіння: 
Сів народ їсти й пити, і знову стали забавлятися (Вих. 32, 6). Так надуживання вином звело 
нанівець сорокаденний піст і молитву слуги Божого. Бо написані рукою Божою скрижалі, що 
їх він у нагороду за піст отримав, розбило пияцтво, оскільки пророк розсудив, що п'яний народ 
негідний закону Божого. Цей народ, якому Бог явив Себе через великі чудеса, в одну мить 
через нестриманість став поклонятися єгипетським ідолам. Поміркуй: піст веде до Бога, а 
розкоші зраджують спасіння. Звернімося знову до історії.    
6. Що понизило Ісава й зробило його рабом брата? Чи не їжа, за яку він продав первородство 
(Бут. 25, 30-34)? І хіба не молитва та піст подарували Самуіла матері (І Сам. 1, 13-16)? Що 
дало непереможну міць великому героєві Самсону? Чи ж не піст, який допоміг його матері 
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зачати (Суд. 13, 4)? Піст його зачав, піст його виховав, піст зробив його мужнім - піст, якого 
ангел наказав дотримуватися його матері: того, що походить з винограду, щоб не їла, вина й п 
'янкого напою щоб не пила (Суд. 13, 14). 
Піст породжує пророків, зміцнює сильних; піст робить мудрими законодавців, він - добра 
охорона душі, щирий приятель тіла, зброя для хоробрих, учитель подвижників. Він захищає 
від спокус, готує до благочестя, помічник стриманости, творець розсудливости. Під час війни 
він надихає до мужности, у мирі навчає спокою, назорея освячує, священика вдосконалює. Без 
посту не вільно наважитися на священнодійство, не тільки в сьогоденному служінні таїнства, а 
й у служінні, що стало прообразом згідно із законом.         
Під час посту Ілля отримав велике видіння, бо, очистивши  душу сорокаденним постом, 
удостоївся бачити Господа (наскільки це є можливим для людини) у Хоривській печері (1 Цар. 
19, 8-13); постячи, повернув удові сина, бо піст зробив а його сильнішим за смерть. Слова, що 
вийшли з уст лостника,  на три роки і шість місяців закрили небо беззаконному народові. Бо 
він задля того, щоб зворушити скам'янілі серця жорстоких, н прирік їх на страждання, проте й 
сам розділив їхню участь, я Сказав: Як живий Господь, якщо буде вода на землі, то тільки 
через моє слово (1 Цар. 17, 1). І наклав на весь народ піст через  голод, щоб спокутували гріх 
розпусного життя.     
Згадаймо життя пророка Єлисея: про те, як він у сунамітки гостював, як сам приймав пророків 
у своєму домі. Чи не зіллям польовим і жменькою борошна змушений був їх частувати (2 Цар. 
4, 42-44)? Наражалися на небезпеку навіть ті, хто торкнеться гіркого гарбуза, що ним 
змушений був Єлисей частувати своїх гостей, але молитва постника знищила отруту (2 Цар. 4, 
39-41). Розсуди і зрозумієш, що всіх святих піст спрямовував до життя в Бозі. 
Є у природі речовина, що зветься амїянт. Вона непідвладна вогню, бо, потрапивши в нього, 
начебто обвуглюється, а вийнята очищується, наче водою омита. Такими були тіла тих трьох 
юнаків у Вавилоні, які завдяки посту отримали властивості аміянту (Дан. 1, 8-16). їх вкинули в 
палаючу піч, але вони, неначе зроблені із золота, не піддалися вогню. Навіть і за золото 
виявилися міцніші, бо не розплавив їх вогонь, а залишив неушкодженими. А той вогонь від 
горіння нафти, смоли і гілля був настільки сильний, що, піднявшись на 49 ліісгів і 
поширившись навколо, переншцив багатьох халдеїв. Однак юнаки, ввійшовши в це полум'я, 
не зважали на нього (бо піст їх боронив), хоча й мусили дихати в страшному вогнищі їдким і 
вологим повітрям. Вогонь же не спромігся ушкодити жодної волосини на їхніх головах, бо 
піст змінив їхню фізичну природу (Дан. З, 24-50).     
7. Даниїл, чоловік ревних діл, що три тижні не їв хліба і не пив води, опинившись у ямі з 
левами, навчив постити й левів (Дан. 6, 16-22). І леви не змогли завдати йому шкоди, неначе 
він був з каміння або міді або з иншої якоїсь твердої речовини. Як занурення у крижану воду 
зміцнює залізо, так і піст, зміцнивши тіло святого чоловіка, зробив його таким, на якого леви 
не змогли напасти. Піст загасив силу вогню, стулив пащі хижаків. Піст посилає молитву на 
небо, стаючи для неї   неначе крилами для піднесення вгору. 
Піст - зміцнення сім'ї, мати здоров'я, вихователь молоді, окраса старших, добрий супутник 
мандрівникам, надійний співмешканець тим, що живуть разом. Не підозрює зради у шлюбі 
чоловік, коли бачить, що жінка віддана посту, і не виснажується ревнощами жінка, коли 
бачить, що чоловік дотримується посту. Хто збіднив свій дім під час посту? Порахуй, що 
сьогодні в ньому, і порахуй після того: ніщо через піст не зникло. Жодна тварина не лякається 
смерти, ніде немає крови, ніде вирок невблаганного шлунку не позбавляє тварин життя. 
Відпочиває ніж кухарів, стіл задовольняється тим, що дала земля. 
Субота була дана юдеям, як сказано, щоб відпочивала худоба твоя і раб твій (Вих. 20, 10). 
Нехай піст буде відпочинком від безперервної праці для слуг, які цілий рік прислуговують. 
Дай спокій своєму кухареві, дай свободу тому, хто накриває на стіл, зупини руку винаря; хай 
спочине колись і пекар. Нехай відпочине і дім від гамору, і від диму, і від запаху жиру, і від 
тих, хто бігає вгору і вниз, прислуговуючи невблаганному господареві - шлункові. Навіть 
збирачі податків дозволяють своїм підлеглим трохи вільностей. Нехай укладе з нами 
п'ятиденний договір і дасть якесь перемир'я вустам шлунок, який завжди вимагає і ніколи не 
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насичується, який сьогодні отримує і завтра забуває: коли він повний, то розмірковує про 
стриманість, а коли голодний, то забуває про науку. 
8.  Піст не знає природи позики: трапеза постника не пахне відсотками. Не душать дитя 
постника батьківські борги, як змії, що обвиваються навколо. З иншого боку, піст є приводом 
для радости. Бо як спрага готує солодкий напій і перенесений голод робить трапезу солодкого, 
так і піст робить веселим споживання їжі. Він, перервавши постійну розкіш, зробить так, що 
зміна способу харчування виявиться приємною, неначе повернення додому після розлуки. 
Тому, якщо хочеш  приготувати собі трапезу, яка збуджує апетит, погодься на  в зміну страв. 
Ти ж, оточений великого розкішшю, непомітно  Й для себе отримуєш все менше насолоди від 
неї і через  в ласолюбство втрачаєш приємні відчуття. Ніщо не є настільки  в. бажаним, що 
безперервністю насолод не викликало б знеохоти. 
А насолода від того, що отримуєш зрідка, стає бажанішою.  Наш Творець влаштував так, щоб 
задоволення від того, що ми Ц отримуємо, було постійним внаслідок зміни відчуттів упродовж 
життя. Чи не бачиш, що і сонце яскравіше після ночі?  І прокидатися приємніше після доброго 
сну? І здоров'я більше цінуємо після хвороби? І трапеза краще смакує після посту як багатіям і 
тим, що мають заможний стіл, так і простим людям, які споживають невибагливу їжу. 
9. Бійся прикладу багатія. Розкіш, що супроводжувала його все життя, зробила його здобиччю 
вогню. Бо він мучився в полум'ї печі, звинувачений не в несправедливості, а лише в тому, що 
жив у розкошах. Щоб погасити вогонь, потрібна вода. І не тільки для майбутнього життя 
важливий піст, а й для сьогоднішнього, оскільки для цілого тіла він корисний. Навіть людина, 
яка має найміцніше здоров'я, відчуває зміни в ньому і напади слабости, оскільки людська 
природа слабка і не може зносити тягар здоров'я. Дивись, щоб, нехтуючи водою зараз, пізніше 
не бажав хоча б краплі, як той багатій (Лк. 16, 24), Ніхто не п'янів від води. Ні в кого ніколи не 
боліла голова, обтяжена водою. Ніхто, звикнувши пити воду, не потребував допомоги чужих 
ніг. Ні в кого не запліталися ноги й не віднімалися руки, зрошені водою. Бо розлад травлення, 
який обов'язково супроводжує тих, хто живе в розкоші, викликає в організмі сильні хвороби. 
У постника ж поважний колір обличчя, не схожий до безсоромної червоности, його прикрашає 
непорочна блідість; очі лагідніші, хода спокійна, обличчя замислене, не спотворене 
нестриманим сміхом: він помірний у словах, чистий у серці. 
Пригадай святих від початку віків, тих, яких світ був невартий, які тинялися в овечих і 
козячих шкурах, збідовані, гноблені,кривджені (Євр. 11, 36-37). Наслідуй їх спосіб життя, якщо 
тільки шукаєш частки з ними. Що заспокоїло Лазаря на лоні Авраама (Лк. 16, 23)? Чи ж не 
піст? А життя Йоана було суцільним постом (Мт. З, 4). Він не мав ні ліжка, ні столу, ні 
обробленої землі, ні вола для оранки, ні хліба, ні пекарні, ні иншого чогось для прожиття. 
Тому більшого за Йоана Хрестителя не було між народженими від жінок (Мт. 11, 11).  
Павла підняв на третє небо разом з иншим і піст, що про нього він згадує, говорячи про свої 
страждання (2 Кор. 11, 27; 12, 2). Головне ж у сказаному, що Господь наш зміцнив постом 
тіло, яке задля нас прийняв, і подолав напади диявола, навчаючи нас постом вправлятися в 
подвигах під час випробувань, не даючи приводу супротивникові нападати через голод (Мт. 4, 
2). Бо неприступний Він був би через висоту божественности, якби через голод не зійшов до 
людської природи. Піднімаючись на небо, Він скуштував їжі, щоб переконати нас у 
природності воскреслого тіла (Лк. 24, 43). 
А ти ж не припиняєш робити себе огрядним і наповнювати тіло жиром?! Висушуючи розум 
недостатнім харчуванням, ні за що маєш спасительні і животворні вчення?! Чи не знаєш, як у 
бойовому строю допомога одному приносить поразку иншому, - так і той, хто віддається тілу, 
перемагає дух, а хто переходить на бік духа, упокорює тіло. Бо вони один одному супротивні 
(Гал. 5, 17). Якщо хочеш зміцнити розум, приборкай тіло постом. Апостол сказав, що 
наскільки зовнішня людина тліє, настільки внутрішня оновлюється (2 Кор. 4, 16), і коли я 
слабкий, тоді сильний (2 Кор. 12, 10). 
Чи не зневажатимеш наїдки, що нищать тіло? Чи не бажатимеш трапези в Царстві, що її готує 
теперішній піст? Чи : не знаєш, що надмірною їжею готуєш собі жирного мучителя - хробака. 
Хто, надмірно споживаючи їжу й безперестанно розкошуючи, мав якусь спільність у духовних 
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дарах? Мойсей, щоб прийняти другі закони, мав потребу в другому пості. Якби з ніневітянами 
не постили й немовлята, вони не уникли б загрози загибелі (Йо. З, 4-Ю). Чиї трупи 
залишилися в пустелі (Євр. З, 17)? Чи не тих, що бажали м'ясної їжі (Чис. 14, 27)? Вони, поки 
задовольнялися манною і водою зі скелі, перемагали  єгиптян, ходили через море, і не було 
між племенами їхніми хисткого (Пс. 104, 37); коли ж згадали про котли з м'ясом і   
повернулися бажаннями до Єгипту, не побачили землі обіцяної.  Чи не лякає цей приклад? Чи 
не боїшся ненажерливости,  щоб вона не відлучила тебе від очікуваних благ? 
І мудрий Даниїл видіння не побачив би, якби через піст  не зробив душу прозорішою. Бо від 
ситної їжі, подібно до в густої мли, затьмарюються відчуття, породжені в розумі Святим  
Духом. Якщо ж і є якась пожива в ангелів, то це хліб; як каже я пророк: Хліб ангельський їла 
людина (Пс. 77, 25) - не м'ясо, не  вино, ні те, чого шукають раби шлунку. Піст є зброєю для  
битви з бісами, бо цей рід не виходить інакше, як тільки молитвою та постом (Мр. 9, 28). 
Такі великі блага від посту. А пересичення є початком свавілля, бо розкіш, п'янство, і всілякі 
ласі страви породжують тваринячу розпусту. Звідси чоловіки через жало, занесене в душу 
розкошами, стають жеребцями, знавіснілими через жінок (Єр. 5, 8). У п'яних відбувається 
зміна єства: чоловіки жіночого, а жінки чоловічого шукають. Піст же навчає і поміркованости 
у шлюбних стосунках і, виправляючи надмірності в дозволеному за законом, дає належний 
відпочинок, щоб перебувати в молитві (1 Кор. 7, 5).   
10. Але не тільки в стриманості щодо їжі вбачай користь посту. Бо справжній піст і від 
поганих справ віддаляє: Скинь пута неправди (Іс. 58, 6), прости ближньому скорботу, прости 
йому борги. Не постіть задля чвар і суперечок (Іс. 58, 4). М'яса не їси, але їси брата, від вина 
утримуєшся, а безчинств не уникаєш, вечора чекаєш, щоб споживати їжу, а день марнуєш у 
судових місцях. Горе п'яним не від вина (Іс. 51, 22). Гнів є сп'янінням душі, він, наче вино, 
робить її безумною. Печаль так само є сп'янінням, бо пригнічує розум. Страх - ще одне 
сп'яніння, якщо виникає не від того, від чого слід, як сказано: Від страху ворожого бережи 
мою душу (Пс. 63, 2). І взагалі, усяка пристрасть є поміщанням розуму і справедливо може 
бути названа сп'янінням. 
Погодься зі мною, що той, хто гнівається, ніби п'яніє від почуття. Він не господар сам собі, не 
тямить себе, не помічає присутніх, наче воюючи вночі, на всіх кидається, усіх ображає, 
говорить необдумано; він непогамований, лається, б'ється, погрожує, клянеться, надривається 
від крику. Уникай такого сп'яніння, як і того, що постає від уживання вина.                                                                                                                                                                   
Не намагайся впитися наперед, до посту, коли слід пити саму воду. Нехай не вводить тебе в 
таїнство посту п'янство. Не через п'янство вхід до посту, як і не через корисливість -до 
благочинства, ні через надмірність - до стриманости, ані не через гріх - до благочестя. 
До посту - инший вхід. Пияцтво приводить до надмірности, до посту ж - стриманість. Атлет 
наперед тренується, той же, хто постить, наперед утримується. Не так, ніби надолужуєш дні, і 
не так, ніби обманюєш Законодавця, а за п'ять днів відклади гульню. Бо марно стараєшся, 
мучиш тіло, а потребу в їжі не зменшуєш. Ненадійна це скарбниця, з дірявої посудини 
черпаєш. Бо вино виходить, своєю дорогою стікаючи, гріх же залишається. Раб утікає від 
господаря, що б'є його, ти ж зостаєшся з вином, яке щодня б'є тобі в голову. Найкраща міра 
вживання вина - це потреба тіла. Якщо ж виходиш за розумні межі, то завтра відчуватимеш 
важкість, будеш слабкий, збентежений, від тебе нестиме гнилим вином; тобі здаватиметься, 
що все крутиться, все хитається. Пиятика наводить сон - брата смерти, і створює дійсність, 
подібну до сну. 
11. Чи знаєш ти, хто той, кого збираєшся прийняти? Це Той, Хто сказав нам, що Я і Отець 
прийдемо і замешкаємо у ньому (Йо. 14, 23). То чому ти надаєш перевагу пияцтву і закриваєш 
Господеві доступ до тебе? Чому спонукаєш ворога наперед захопити твої укріплення? 
Сп'яніння не приймає Господа, п'янство відлучає Святого Духа. Як дим відганяє бджіл, так і 
пиятика відганяє духовні обдарування. Піст є основою благоустрою міст, надійности 
управління, спокою будинків, добробуту маєтностей. 
Хочеш побачити його велич? Порівняй сьогоднішній вечір із завтрашнім і побачиш місто, в 
якому тривога і колотнеча змінилися глибокою тишею. Молюся, щоб і сьогоднішній день 
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величчю був подібний до завтрашнього і щоб завтрашній не втратив світлости 
сьогоднішнього. А Той, Хто зберіг нас до цього часу, Господь, нехай дасть нам (тим, хто до 
цього докладає зусиль, виявивши в цих попередніх змаганнях твердість і силу терпіння) змогу 
досягти і дня, призначеного для вінців, а зараз же - пам'ятати про страждання заради спасіння і 
про винагороду в майбутньому за перенесене в цьому віці згідно із   з праведним присудом 
самого Христа, Якому слава навіки. Амінь.          
 
 
 
ПРО ПІСТ 
Проповідь друга                                                                                                                                                                                                                                                
1. Втішайте народ, - Сказано: священики, промовляйте у вуха Єрусалима (Іс. 40, 1-2). Слово, 
згідно зі своєю природою, має силу впливати на людину: у ревних воно посилює бажання, а в 
ледачих і недбалих пробуджує завзяття. Тому полководці, що ведуть військо в бій, перед 
битвами виголошують підбадьорюючі промови, які породжують в душах солдатів зневагу до 
смерти; тренери, готуючи атлетів до змагань, переконують спортсменів докласти великих 
зусиль задля отримання перемоги, так що, запалені честолюбством, вони виснажують свої 
сили. Тож і я, який готую воїнів Христа до битви з невидимим ворогом і атлетів благочестя - 
до вінців праведности, маю виголосити натхненну промову. 
Про що поведу мову, браття? Ті, що займаються військовою справою, і ті, що старанно 
тренуються в палестрах, мають підтримувати свої сили достатньою кількістю їжі, щоб 
завзятіше братися до боротьби, а ті, що борються не проти крови і плоті, але проти початків, 
проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби (Еф. 6, 12), 
через стриманість і піст мають готувати себе до випробувань. Олива робить спритнішим 
атлета, піст же зміцнює подвижника. Наскільки відбереш від тіла, настільки додаси душі 
підживитися духовною силою, бо перемогу над невидимим ворогом здобувають не завдяки 
тілесним силам, а через душевну стійкість і мужність у стражданнях. 
2. Отже, піст завжди корисний для тих, хто його обрав (бо біси у своїй злобі безсилі проти 
постника, а охоронці нашого життя, ангели, постійно перебувають біля тих, що очистили душу 
постом). І набагато більше відчутно це тепер, коли по всій землі виголошується християнське 
вчення, і немає острова, немає суші, ні міста, ні народу, ні маєтку, де б не чули про цю науку. 
Воїни, і мандрівники, і моряки, і купці - усі слухають повчання і радо його приймають. Тому 
нехай ніхто не ставить себе поза загалом постників, до якого причетні усякий рід, і всякий вік, 
і всі чини. Є ангели, які в кожній церкві ведуть облік постників. Дивися, щоб хвилинна 
насолода їжею не викреслила тебе з ангельського списку і не зробила тебе дезертиром в очах 
Того, Хто набирає військо. Безпечніше для тебе бути звинуваченим у тому, що ти в бою кинув 
щит, ніж виявитися таким, що відкинув таку сильну зброю, як піст. 
Ти багатий? Не нехтуй постом, погордувавши прийняти його, і, переможений любов'ю до 
розкоші, не виганяй, зневаживши, зі свого дому, щоб колись він не викрив тебе перед Тим, 
Хто встановив піст, і не покарав тебе ще більшим утриманням від їжі через тілесну недугу чи 
через якісь инші смутні ю обставини. Бідний нехай не сміється над постом, бо той вже в давно 
живе в його домі і сидить за його столом.                                                                                                                                                                                                                              
Для жінок піст настільки ж природний, як дихання. Діти,  як пишні паростки, нехай 
зрошуються вологою посту. Старим полегшує зусилля давня призвичаєність до посту, яка 
робить його менш обтяжливим для тих, хто постійно вправляється. Для мандрівників піст стає 
приємним супутником, оскільки прагнення комфорту в дорозі змушує їх носити важкі речі, 
тож піст, вивільняючи їх від надмірного вантажу, полегшує подорож. 
Врешті, коли призначено похід у далекі краї, воїни запасаються необхідним, а не тим, чого 
вимагають примхи розкоші. Чи не набагато більше личить нам задовольнитися лише 
необхідним, коли виходимо на битву з невидимим ворогом і після перемоги над ним 
поспішаємо до небесної вітчизни, наче тим, що живуть у військовому таборі? 
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3. Перенось же труди і ти, як добрий воїн (2 Тим. 2, 3), працюй, дотримуйся законів, щоб 
бути увінчаним, знаючи, що кожний, хто змагається, стримується від усього (1 Кор. 9, 25). 
Не залишаймо поза увагою і того, що спало мені на думку, поки я говорив, а саме: звичайним 
воїнам залежно від труднощів походу додають провіянту, а духовні воїни, що менше харчів 
вони споживають, то достойнішими вважаються. Бо так само, як і шолом наш відрізняється від 
того, що має тлінну природу, оскільки матеріялом останнього є мідь, а наш зроблений з надії 
на спасіння (1 Сол. 5, 8); і їхній щит зроблений із дерева та шкіри, а наш - з оплоту віри; ми 
одягнені в обладунки справедливости, а вони носять металеві панцери; для захисту ми маємо 
меч духовний, а вони захищаються залізним - тому очевидно, що не однакова їжа додає сил 
одним та иншим. Нас зміцнює наука благочестя, а їх - потреба наповнити  шлунок. 
Отже, оскільки коловорот часу приніс нам ці бажані дні, то приймімо їх з радістю, як давніх 
вихователів, завдяки яким Церква нас виховала для справ благочестя. А тому, збираючись 
постити, не будь сумний по-юдейському, а будь по-євангельському радісний (Мт. 6, 17), 
оплакуючи не порожній шлунок, а радіючи духовним насолодам. Ти ж бо знаєш, що тіло 
жадає протилежного духові, а дух - тілові (Гал. 5, 17). Оскільки вони одне одному 
супротивні, то позбавимо тіло насолод, а духовну силу примножимо, щоб за допомогою посту 
перемогти пристрасті й увінчатися короною стриманости. 
4. Тому приготуй же себе, щоби бути гідним почесного посту, і не псуй сьогоднішнім 
пияцтвом завтрашньої стриманости. Погана така думка, лукаве міркування: "Оскільки 
проголошено п'ятиденний піст, то сьогодні будемо безпробудно пиячити". Ніхто, збираючись 
взяти законний шлюб з чесною жінкою, не приводить спершу в дім наложниць і гетер, тому 
що законна дружина не схоче перебувати в одному домі з розпусницями. А тому ти, очікуючи 
посту, не вводь пияцтва - цієї шльондри, матері безсоромности, сміхотливої, шаленої, схильної 
до всіляких безчинств, бо в душу, спаплюжену пияцтвом, не ввійдуть піст і молитва. 
Постника приймає Господь у святу оселю, а пияка нечистого та безбожного не допускає. Якщо 
ти завтра прийдеш і від тебе буде тхнути вином, до того ж із перепою, то невже пияцтво твоє 
вважатиму постом? Згадай про те, як нещодавно впивався вином. Ким буде Бог тебе вважати? 
П'яницею чи  постником? Попереднє пияцтво привласнює тебе собі, а сьогоднішня 
стриманість від їжі свідчить  про піст. Пияцтво змагається за тебе, як за свого невільника, і по 
праву не відійде від тебе, наводячи очевидні докази твого рабства, а саме: тхнеш ти, наче 
винна бочка. Так перший день посту не буде в тебе істинно пісним, тому що в тобі ще 
залишаються наслідки сп'яніння. А там, де сам початок негідний, то й усе, очевидно, негідне. 
П'яниці Царства Божого не успадкують (1 Кор. 6, 10) Якщо, напившись, починаєш постити, 
яка тобі від того користь? Якщо ж пияцтво замикає від тебе Царство, яку ж користь тобі 
принесе піст?  
Хіба ти не бачиш, що досвідчені об'їзники, готуючи коней для змагань, не годують їх? А ти 
зумисне обтяжуєш себе об'їданням, перевершуєш прожерливістю навіть тварин. Обтяжений 
шлунок не лише в бігові, а й у сні дошкуляє, бо, переобтяжений надміром їжі, не дає спокійно 
спати й змушує перевертатися з боку на бік.                                                                                                                                                                         
5. Піст оберігає немовлят, наставляє юнаків, додає поважности старим, бо сивина, прикрашена 
постом, ще більшою мірою гідна поваги. Піст - найліпша прикраса для жінок, вуздечка для 
молоді, вихователь дівицтва, захист для шлюбу. Такі  заслуги посту в кожному домі. 
А як впорядковує він наше суспільне життя! Цілу державу й цілий народ він приводить до 
благочестя, вгамовує сварки і суперечки. Як прихід учителя миттєво стишує дитячий гамір, 
так початок посту повертає місту спокій. Чи з'явився під час посту якийсь порушник спокою? 
Чи скликав коли піст розпусників? Звабливі посмішки, сороміцькі пісні, несамовиті танці 
раптово припиняються і зникають з міста, вигнані постом, наче суворим суддею. Якби всі 
зробили його своїм радником у справах, тоді б ніщо не перешкоджало запанувати міцному 
мирові у цілому світі: народи не повставали б один проти одного, війська не вступали б у 
битви між собою. Коли б нашим наставником був піст, то ми не кували б зброї, не було б 
судів, в'язниць, в пустелях не було б грабіжників, у містах - наклепників, на морі - розбійників. 
Якби всі стали учнями посту, то, за словами Йова, зовсім не було б чути голосу митника (Іов. 



 
 

  
 

26

З, 18). Життя наше не було б таким прикрим та переповненим смутком, якби піст був 
керманичем нашого життя. Він навчив би всіх не лише стриманости в їжі, а й змусив би 
відмовитися від грошолюбства, зажерливости і всілякого гріха, після зникнення яких ніщо не 
заважало б нам провадити життя в мирі й душевному спокої.        
6. Однак тепер ті, що відмовляються від посту й гоняться за розкошами, наче за блаженним 
життям, започаткували цей великий рій нещасть і навіть більше - шкодять власним тілам. 
Подивися на своє обличчя: як воно виглядає сьогодні ввечері і як - завтра. Сьогодні воно 
припухле, червоне, спітніле, очі сльозяться й світяться нахабством, потьмарення розуму 
позбавляє нас належних відчуттів; завтра ж обличчя стане спокійне, урочисте, набуде 
природного кольору, виражатиме самозаглиблення, і всі почуття проясняться, тому що не буде 
причини, яка б їх затьмарювала. 
Піст - це уподібнення ангелам, співжиття з праведними, наука розсудливости. Піст зробив 
Мойсея законодавцем; Плодом посту є Самуїл. Постячи, Анна молилася Богові: Господи Сил, 
якщо б Ти зглянувся над рабою Твоєю і дав мені сім 'я чоловіче, то дам його перед Тобою в 
дар: вина й п 'янкого напою не вип 'є до дня смерті його (1 Сам. 1, 11). Піст виховав великого 
Самсона, і поки він був нерозлучний з ним, вороги падали тисячами, міські ворота 
відкривалися, і міць його рук перемагала силу левів (Суд. 15, 16; 16, 3; 14, 6). Однак коли 
заволоділи ним пияцтво і блуд, вороги підловили його, а, осліпивши, насміхалися. Постячий 
Ілля замкнув небо на три роки і шість місяців (1 Цар. 17, 1), оскільки побачив, що пересичення 
породжує знахабнілість, і був змушений накласти на співгромадян примусовий піст - голод; 
лише таким чином зупинив поширення гріха - постом, наче припалюванням або ампутацією. 
7. Прийміть його, бідні, як вашого співмешканця і співтрапезника. Прийміть його, раби: він 
дасть перепочинок від безперервних трудів рабства. Прийміть його, багатії: він вилікує вас від 
шкідливих наслідків пересичення і, завдяки зміні способу харчування, зробить приємнішим те, 
що знецінила звичка. Прийміть його, хворі, бо він - матір здоров'я. Прийміть його і здорові, бо 
це - оберіг вашої тілесної моці. Запитай у досвідчених лікарів, і вони скажуть тобі, як 
небезпечно балансувати між здоров'ям і хворобами, а піст знищує все зайве, щоб під тягарем 
розповнілої плоті не пропали сили. Утриманням від їжі звільнить організм від надлишків. Піст 
поживний для сил, дає їм простір, підтримку й початок для нового зростання. 
Отже, піст корисний за будь-якого способу життя, для будь-якого тіла, піст однаково доречний 
і в домах, і на площах, і вночі, і вдень, і в містах, і в пустелях. А тому з радістю приймімо піст, 
що приносить нам свої блага, згідно зі словом Господнім: Не будьте, як лицеміри, що 
сумують (Мт. 6, 16), а щиро  р виявляйте радість. До цього треба долучити не стільки заклик  
до посту, скільки застереження, щоб сьогодні хтось не поринув  у пияцтво.                                                                                                                                                                                                                                                              
Піст багато хто приймає і за звичкою, і через сором перед  иншими, однак боюся я пияцтва, 
яке, наче якийсь батьківський спадок, панує над шанувальниками вина. Бо деякі нерозумні 
сьогодні напиваються на п'ять днів посту, неначе мандрівники, що готуються заздалегідь. Хто 
ж настільки нерозумний, що перш ніж почати постити, безумствує, наче п'яниця?  Хіба ж ти не 
знаєш, що шлунок не зберігає завдатку? Шлунок не дотримується угод. Це - комора без 
охорони: якщо багато в неї покладено, то шкідливе затримує, а з'їденого не зберігає. Дивися, 
щоб тобі завтра, як прийдеш з пиятики сьогодні, не було сказано: Не такий піст я вибрав (Іс. 
58, 5), - каже Господь. Чому поєднуєш непоєднуване? Що спільного у посту з пияцтвом? Що 
схожого між випивкою і стриманістю від вина? Яка згода між Божим храмом та ідолами (2 
Кор. 6, 16)? Храм Божий - це ті, в кому живе Дух Божий (1 Кор. З, 16), а храм ідольський - це 
ті, хто через пияцтво копошиться у брудові безчинства. 
Сьогодні переддень посту. Але той, хто осквернився на порозі посту, не гідний увійти до 
святилища. Жоден слуга, бажаючи завоювати прихильність свого господаря, не бере собі в 
заступники й приятелі його ворогів. Пияцтво - це ворожнеча з Богом, а піст - початок 
покаяння. Якщо ж ти хочеш через сповідь навернутися знову до Бога, уникай пияцтва, щоб 
тобі, віддаленому від Бога, не стало ще тяжче. Зрозуміло ж, що для істинного постника не 
досить самої стриманости від їжі, тож відбудемо піст приємний та богоугодний, бо справжній 
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піст - це стриманість від зла, лихослів'я, гніву, пристрастей, лайки, брехні, кривоприсяг. У 
цьому й полягає істинний піст. Такий піст є благом. 
8. Тож і насолоджуймося в Господі (Пс. 36, 4), роздумуючи над словами Духа, сприймаючи 
спасительні настанови і всю  науку, яка вдосконалює наші душі. Бережіться найдужче 
духовного голоду, позбавити від якого просить пророк, кажучи: Не заморить голодом Господь 
душі праведних (Прип. 10, 3); та: Не бачив я праведника, який би був покинутий, ні нащадків 
його, які б хліба просили (Пс. 36, 25). Бо сказав Він це не про матеріяльний хліб, знаючи, що 
діти нашого патріярха Якова по хліб ходили до Єгипту, а говорив про духовну поживу, що 
вдосконалює нашу внутрішню людину. Нехай не спіткає нас піст, яким погрожувано юдеям: 
Ось дні надходять, - говорить Господь, - і пошлю на цю землю голод, не голод за хлібом, не 
спрагу за водою, а голод на слухання слова Господнього (Ам. 8, 11). Цей голод послав їм 
праведний Суддя, коли побачив, що їхній розум страждає від голоду через нехтування 
істиною, а їхнє тіло надмірно розповніло. Тому в усі наступні дні Святий Дух буде частувати 
вас ранішніми і вечірніми веселощами. Нехай ніхто добровільно не відмовляється від 
духовного бенкету. Причастимося ж усі з чаші тверезости, яку премудрість запропонувала нам 
усім, щоб кожен випив, скільки подужає вмістити. Бо сказано: Вона замішала у чаші своїй 
вино і заколола свої жертви (Прип. 9,2), тобто їжу досконалих, які через навик мають 
вправлене почуття, щоб розрізняти добро і зло (Євр. 5, 14). Наситившись доволі всім тим, 
станемо достойними радости шлюбної світлиці Ісуса Христа, Господа нашого, Якому слава і 
влада навіки. Амінь.  
                                              
ПРИСЛУХАЙСЯ ДО СЕБЕ! (Втор. 15,9) 
1. Бог Творець дав нам слово для вжитку, щоб ми могли одне одному відкривати задуми серця 
та щоб через спільність нашої природи кожен міг поділитися з ближнім своїми думками, 
виносячи назовні свої задуми, наче коштовності зі н скарбниці серця. Якщо б ми мали тільки 
душу, не огорнену м тілом, то могли б читати думки одне одного. Але оскільки  думки 
породжує душа, схована за завісою тіла, то для того, я щоб відкрити приховане, потрібні 
слова. Саме тому думка,  щойно втілившись у відповідний звук - у слово - наче на  кораблі, 
пливе по повітрю, переноситься від мовця до слухача. А якщо зустріне цілковиту тишу і 
спокій, то знаходить собі  зручну й тиху гавань у слухачах, яких повчають. Якщо ж викличе 
вона у слухачів жорстоку бурю і спротив, то розсіюється в повітрі, неначе розбивається 
корабель слова. 
Отже, мовчки прислухайтеся до слів, щоб могли вони звучати в тиші, і може виявитися, що 
вантаж цього корабля безцінний. Бо слово істини важко вловити, і неуважний може легко його 
проґавити. Згідно з мудрим задумом Духа, воно настільки стисле й коротке, що в небагатьох 
словах може вміститися багато змісту і завдяки стислості воно легко запам'ятовується. Бо 
природа досконалости слова полягає в тому, щоб своєю незрозумілістю не затьмарювати того, 
що воно має позначати, і щоб не бути надмірним, порожнім чи безпричинно розлогим. Саме 
таким є і вираз із Мойсеєвих книг, що ви його, старанні трудівники, нещодавно прочитали і 
безумовно запам'ятали, якщо він, через свою стислість, не прослизнув повз ваші вуха: 
Прислухайся до себе, щоб у серці твоїм не зародилося лукаве слово (Втор. 15, 9). 
Ми, люди, схильні грішити подумки. Тому Той, Який створив наші серця, знаючи, що 
більшість гріхів спричинені думками, передусім звелів нам зберігати чистоту, від самого 
початку закладену в душі. Бо Він багато піклується про те, у чому ми грішимо. Як 
передбачливі лікарі, що своїми попередженнями та вказівками убезпечують здоров'я тіла, так і 
наш Опікун, істинний Лікар душ, наказав найміцнішій сторожі охороняти найпильніше те, для 
чого Він уздрів найбільшу загрозу з боку гріха. І це тому, що для скоєння гріха тіло потребує 
часу, зручної можливости, трудів, помічників та инших знарядь, а думка рухається швидко та 
легко, без перешкод, не потребує зусиль,  і будь-який час для неї зручний. 
Иноді людина, поважна й горда, яка пишається своєю чесністю і назовні виглядає цнотливою, 
навіть у середовищі тих, що обожнюють її доброчесність, подумки невидимими порухами 
серця переноситься в місця гріха. Вона фантазує про об'єкт своїх пожадань, в уяві провадить 
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непристойні бесіди і в таємній майстерні змальовує насолоду прихованого гріха, що чиниться 
без свідків і залишається таємним від усіх. Таємним аж до 
години, коли прийде Той, Який висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець 
(Пор.: 1 Кор. 4, 5). Тому прислухайся до себе! Нехай не зародиться у твоєму серці лукаве 
слово. Оскільки той, який подивився на жінку з пожаданням, уже вчинив перелюб з нею у 
своєму серці (Мт. 5, 28) і тілесні дії мають багато перепон на своєму шляху, а гріх того, хто 
грішить подумки, скоєно завдяки швидкокрилості думки, тому там, де падіння несподіване, 
там і охорона дана нам швидка на підмогу. Бо ж засвідчено: Нехай не зародиться у твоєму 
серці лукаве слово. Але повернімося до початку цієї проповіді.  
2. Сказано: прислухайся до себе. Усі живі істоти мають інстинкт самозбереження, закладений у 
них від Бога. І якщо ти добре придивишся, то побачиш, що в більшості своїй тварини, хоча 
ніхто їх і не навчав цього, відчувають огиду до шкідливого і, знову ж, керуючись якимось 
природним потягом, прагнуть корисного. Саме тому Бог, Який вчить нас, дав нам цю величну 
заповідь, щоб розум допоміг нам у тому, у чому тваринам допомагає чуття, і щоб те3 що вони 
роблять несвідомо, ми робили обдумано і свідомо й були старанними охоронцями 
схильностей, що їх Бог дав нам, щоб ми уникали гріха, подібно до того, як тварини уникають 
отруйної поживи, і шукали праведности, як вони шукають у траві їжу. Тому прислухайся до 
себе, щоб ти міг відрізнити згубне від рятівного. 
Але оскільки прислухатися можна двома способами - або тілесними очима придивлятися до 
предметів видимих, або ж розумними очима душі споглядати безплотне, - то якщо ми 
скажемо, що ця заповідь обмежується тільки дією очей, відразу ж визнаємо її безсилля. Хіба 
здатна людина охопити себе цілу 57 поглядом? Око не може себе побачити. Людина не може 
побачити ні свого тімені, ні спини, ні обличчя, ні зазирнути всередину свого тіла. Проте 
грішно стверджувати, що заповіді Духа неможливо виконувати. Тому нам залишається 
розуміти цю заповідь як таку, що торкається царини розуму.                                                                                                         
Отож, прислухайся до себе, тобто роздивися себе звідусіль. Нехай око душі безперервно тебе 
пильнує. Серед сітей ходиш (Сир. 9, 18). Ворог у багатьох місцях розставив приховані тенета, 
тому всюди пильнуй, щоб спастися, наче сарна від тенет, немов птиця від сітки (Прип. 6, 5). 
Сарну неможливо вловити тенетами, бо вона має гострий зір, тому так і зветься -   гострозора. 
І коли птах виявляє пильність, легкокрилість робить його невловимим для лихих намірів 
ловців. Тому пильнуй, щоб не виявитися тобі у справі самозбереження безпораднішим від 
безсловесних тварин. Не заплутайся в сітці і не зробися здобиччю диявола, щоб не вловив він 
тебе під владу своєї волі (2 Тим. 2, 26). 
3. Отже, прислухайся до себе, тобто прислухайся не до того, що твоє, що навкруги тебе, а 
лише до себе самого, оскільки одне - ми самі, инше - те, що нам належить, і зовсім инше - те, 
що нас оточує. Душа і розум - от чим ми є, оскільки створені за образом Творця. Тіло і чуття, 
які завдяки Йому отримуємо, - це те, що нам належить. Майно, ремесла та инші життєві 
зручності - це те, що нас оточує.    
Про що нам говорить це слово? Не тіло слухай, не женися чимдуж за тілесними благами - за 
здоров'ям, красою, насолодою, задоволеннями і довгим життям. Не будь жадібний до  
грошей, слави, влади. Не вважай цінним те, що слугує плинному життю, і, піклуючись про 
тіло, не занедбай свого вищого життя. Але прислухайся до себе, а отже, до своєї душі. Їі 
прикрашай, про неї турбуйся, щоб завдяки пильності відвернути усілякий бруд. Очисти її від 
усілякого гріха. Прикраси і світи доброчинністю. Випробуй себе, пізнай свою природу, 
усвідом, що тіло смертне, а душа безсмертна, що в нас є два життя: одне притаманне плоті і 
швидко минуще, а инше  -душі, і воно є вічне.   
Тому прислухайся до себе і не зупиняйся на смертному,  неначе воно вічне, і не зневажай 
вічного, наче воно минуще. Не турбуйся про тіло, бо воно тлінне, піклуйся про душу, яка 
безсмертна. Якомога старанніше пізнавай себе, щоб усьому ти мав змогу дати лад: тілу дати 
їжу та одяг, а душі - накази доброчесности, благопристойне виховання, вдосконалення чеснот, 
подолання пристрастей, щоб не ставало твоє тіло гладким і щоб не мав ти клопоту з 
розповнілим тілом. Але оскільки тіло бажає протилежного духові, а дух - протилежного 
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тілу, і супротивні вони один одному (Гал. 5, 17), то пильнуй, щоб ти, піддавшись тілу, не 
потрапив під владу гіршого. 
Коли ми зважуємо на терезах, то, навантажуючи одну шальку, полегшуємо иншу. Так само і з 
тілом та душею: надлишок для одного спричиняє нестачу для иншого. Коли тіло розкошує й 
обтяжене повнотою, тоді розум слабне і стає неспроможний правильно мислити. А коли душа 
роздумами про блага піднесена до належної їй величі, наслідком цього є занепад фізичних сил. 
4. Ця заповідь однаково корисна як для хворих, так і для здорових. А для здорових ще й 
доречніша. Хворим лікар радить прислухатися до себе й не нехтувати нічим, що могло б 
допомогти одужанню. Подібним чином діє і Слово - Лікар наших душ: Він незначними ліками 
зцілює душу, що потерпає від гріхів. Тому прислухайся до себе, щоб отримати ліки, які 
відповідають мірі твоїх гріхів. Гріх твій великий і тяжкий? - Потребуєш довгої сповіді, гірких 
сліз, невпинних чувань, безперервного посту. Гріхопадіння незначне й терпиме? - Нехай 
відповідним буде і каяття. Тільки прислухайся до себе, щоб розпізнавати здоров'я і хвороби 
душі. Бо є багато таких, які через своє недбальство, впавши у важкі й невиліковні хвороби, 
навіть не здогадуються, що вони хворі. 
Велика користь від цієї заповіді і тим, котрі укріпили себе для благочестивих справ. Отож, 
вона і хворих лікує, і здорових зміцнює. Кожен-бо з нас, учнів Слова, є служителем однієї зі 
справ, які нам призначено Євангелієм. У великому домі, тобто в Церкві, є не тільки усілякі 
посудини - золоті, срібні, дерев'яні та глиняні (2 Тим. 2, 20), а й усілякого роду ремесла. 
Домом Божим є Церква Бога живого (1 Тим. З, 15), яка має  своїх ловців, мандрівників, 
архітекторів, будівничих, землеробів, пастирів, подвижників та воїнів. І для всіх корисний цей  
вислів, що спонукає кожного до старанности й сумлінности у справі. Ловче, тебе послав 
Господь, Який сказав: Пошлю численних ловців, і зловлять їх на кожній горі (Єр. 16, 16). 
Пильнуй в же, щоб не втекла від тебе здобич і щоб здичавілих від гріхів,  яких ти вловив 
словом істини, привести тобі до Спасителя. Мандрівнику, ти подібний до того, хто молиться: 
Стопи мої  спрямуй (Пс. 118, 133). Прислухайся до себе, не звертай з дороги  ні праворуч, ні 
ліворуч, іди шляхом до Царства. Архітекторе,  муруй надійно основу віри, якою є Ісус 
Христос. Будівничий, дбай, щоб споруджувати тобі не з дерева, сіна, соломи, а із золота, 
срібла та дорогоцінного каміння (1 Кор. З, 12). Пастирю, прислухайся, щоб не занедбати 
виконання якогось із пастирських обов'язків. Що ж це за обов'язки? Заблуканого наверни (на 
шлях істини), зраненого перев'яжи, хворого зціли. Рільниче, обкопай безплідну смокву й 
обклади тим, що допомагає родючості. Воїне, потерпай за Євангелію (2 Тим. 1, 8), веди добру 
війну (1 Тим. 1, 18) проти духів злоби, проти пристрастей плоті, зодягнися у повну Божу зброю 
(Еф. 6, 11), не переймайся справами життєвими, щоб догодити полководцю (2 Тим. 2, 4). 
Подвижнику, прислухайся до себе, щоб не порушити якогось із подвижницьких законів, бо 
ніхто вінка не одержує, якщо незаконно змагається (2 Тим. 2, 5). 
Наслідуй Павла, який і біг, і боровся, і змагався. І сам, як добрий подвижник, май пильне око 
душі. Ті місця, куди можна отримати смертельне поранення, оберігай, затуляючи руками, не 
зводь очей із супротивника. У бігу, поспішаючи до того, що попереду (Флп. З, 13), так біжи, 
щоб досягнути мети (1 Кор. 9, 24). У боротьбі змагайся з невидимими супротивниками. Слово 
вимагає, щоб ти був таким у житті, не впадав у відчай, не спав, а тверезо й неусипно захищав 
себе.     
5. Не вистачить мені й цілого дня, щоб розказати про справи тих, які трудяться для 
Христового Євангелія, і силу цієї заповіді, яка всім так добре прислужилася. Прислухайся до 
себе, будь тверезий, розсудливий, бережи те, що вже маєш,  думай про майбутнє. Через твою 
необачність не дай вислизнути тому, що у твоїх руках. Того, що зараз немає, може й не бути,  
не насолоджуйся ним, неначе його вже отримав. 
Чи не молодим притаманна ця слабкість - легковажно думати, що вже володіють тим, на що 
лише сподіваються?  Тільки-но залишаться наодинці або посеред нічної тиші - і починають 
фантазувати, не маючи про те жодної уяви, на крилах швидкої думки ширяють повсюдно. 
Обіцяють собі прижиттєву славу, блискучий шлюб, добрих діточок, глибоку старість, почесті 
від усіх. Потім, не можучи зупинити надії на чомусь певному, тягнуться до того, що люди 
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вважають найпотрібнішим. Купують собі ошатні та великі будинки й подумки наповнюють їх 
різними коштовностями. Привласнюють собі стільки землі, скільки пустопорожня уява 
дозволяє відділити від усієї землі. І, знову ж, їхня уява збирає з того прибуток і вміщує у 
сховища їхньої марноти. До того долучають отари, незліченні натовпи слуг, почесні 
громадські посади, владу над народами. У мріях керують військом, воюють, удостоюються 
пам'ятників на честь своїх перемог і навіть царюють. Уявивши все це в пустих мріях, по 
глупоті своїй гадають, що все це відбувається насправді, тож насолоджуються, як справжнім, 
неначе все це біля їхніх ніг. Бездіяльна та безтурботна душа підвладна цій хворобі - 
мрійливості під час нічного чування. Тому Слово зупиняє легковажність серця, гасить 
збурення душі, стримує, неначе вуздою, мінливість думки та дає їм цю величну і мудру 
заповідь, промовляючи: прислухайся до себе, не мрій про неможливе, а скеровуй теперішнє на 
свою користь. 
Думаю, що Законодавець використовує це умовляння, щоб викоренити звичну нам пристрасть, 
оскільки кожному з нас легше пхати носа в чужі справи, ніж впорядкувати власні. Для того 
щоб це не торкнулося нас, сказано: припини прискіпуватися до чужих вад, не дозволяй 
думкам судити чужі слабкості, а прислухайся до себе, а отже, спрямуй очі душі на 
самопізнання. Бо багато хто, як казав про те Господь, бачить скалку в оці брата свого, а 
колоди у власному оці не помічає (Мт. 7, 3). Тому невпинно досліджуй себе, чи життя 
провадиш згідно із заповіддю. Не дивися на зовнішнє, щоб мати привід знайти в когось 6Ї гідне 
осуду, наслідуючи жорстокого і пихатого фарисея, який виправдовував себе і зневажав 
митаря. Ти ж невпинно розважай, чи не згрішив у якийсь спосіб подумки? Чи не згрішив, и 
сказавши щось зопалу, випередивши думку словом? Чи, бува, твої руки не зробили чогось 
необдуманого? І коли знайдеш  багато гріхів у своєму житті (а знайдеш напевно, бо ти 
людина), скажи разом із митарем: Боже, змилуйся наді мною грішним й (Лк. 18, 13)! 
Отже, прислухайся до себе. Якщо навіть ти благоденствуєш і живеш безжурно і тобі дмуть 
супутні вітри, то ці слова стануть  тобі в пригоді, неначе добрий порадник, який нагадує про 
людську долю. А якщо ти будеш у скруті, то зігрієш ними серце, щоб пиха не довела тебе до 
непомірної гордині, а відчай - до легкодухої зневіри. Пишаєшся багатством? Величаєшся 
предками? Хизуєшся батьківщиною, тілесною красою, почестями, що їх отримуєш від усіх? - 
Прислухайся до себе і зрозумій, що ти смертний, що порох ти і в порох повернешся (Бут. З, 19). 
Поглянь на тих, що жили до тебе, були знатні й розкошували так само, як ти. Куди поділися 
сильні світу цього? Де неперевершені оратори? Де тепер ті, які очолювали народні збори, де 
власники табунів, воєначальники, намісники, володарі? Чи не стали всі порохом? Чи всі не 
перетворилися на згадку? Чи купка кісток не все, що залишилося від них? Зазирни у гроби: чи 
можеш відрізнити, які кістки належали слузі, а які - господареві, які - бідному, а які - 
багатому? Відрізни, якщо подужаєш, в'язня від царя, сильного від немічного, красеня від 
потвори. Тому, якщо пам'ятатимеш про свою природу, ніколи не будеш заноситися. Будеш 
пам'ятати про себе, якщо будеш прислухатися до себе. 
6. А може, ти - людина незнатна, нікому не відома, бідняк із бідняків, ні дому не маєш, ні 
батьківщини, немічний, нужденний, потерпаєш від сильних, усіх боїшся, бо бідність робить 
тебе беззахисним. Сказано ж бо: А вбогий й докору не зносить (Прип. 13, 8)? Не впадай у 
відчай, не втрачай надії лише з тієї причини, що немає нічого привабливого у твоєму житті 
сьогодні, але зверни свій погляд на ті блага, що Бог уже  дав тобі, і на ті, які, по обітниці, 
очікують на тебе в майбутньому. Ти - людина, одна з численних істот, створених Богом. 
Невже людині, котра має цнотливі думки, для душевного спокою не досить цього - знати, що 
Бог, Який усе впорядкував, власноруч створив її. Чи тобі недостатньо того, що створено тебе 
за образом Творця і що, провадячи добре життя, можеш отримати славу, рівну ангельській? 
Ти отримав розумну душу, завдяки якій пізнаєш Бога, осягаєш природу речей, куштуєш 
солодкий плід мудрости. Усі тварини, що населяють суходіл, ссавці і хижаки, а також 
мешканці вод та повітря підкоряються і служать тобі. Чи не ти винайшов ремесла, побудував 
міста, придумав як те, що необхідне, так і те, що слугує розкошам? Хіба, користуючись 
розумом, ти не зробив моря прохідними? Чи земля і море не підкоряються тобі? Чи не 
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відкривають тобі своєї впорядкованої будови повітря, небо і міріяди зірок? Чому ж тільки 
через те, що не маєш коня зі срібною вуздечкою, виявляєш легкодухість? Але маєш сонце, яке 
цілий день у своїй швидкоплинності світить перед тобою. Ти не маєш золота і срібла, але 
маєш місяць у небі, що сяє у тисячу разів яскравіше за блиск дорогоцінних металів. Ти не 
сідаєш в оздоблені золотом колісниці, але маєш ноги - цю власну і природну колісницю. Що ж 
тебе змушує вважати щасливими людей, які напхали кишені, а щоб ходити, потребують 
сторонньої допомоги? Твоє ліжко зроблене не зі слонової кости, але маєш землю, що 
коштовніша за багатьох слонів, і можеш солодко та безтурботно на ній спати чи просто 
відпочивати. Покрівля твого дому не золота, але замість покрівлі маєш небо, що сяє 
незрівнянними зірками. 
Але це все людське, а є й инше - набагато важливіше. Для тебе Бог жив серед людей, дари 
Святого Духа на апостолів зійшли з неба, смерть була знищена, постала надія на воскресіння; 
маєш Божі накази, які вдосконалюють твоє життя, Божі заповіді, які прокладають тобі дорогу 
до Бога, Царство Небесне, яке для тебе приготоване, вінці праведносте, що очікують тих, котрі 
не ухиляються від подвигів доброчесности! 
7. Якщо прислухаєшся до себе, то все вищезгадане, а то й ще більше побачиш навкруги. Тоді й 
теперішнім будеш насолоджуватися, і в скруті не виявиш легкодухости. Ця заповідь, завжди 
перебуваючи в тебе перед очима, надасть тобі велику допомогу. Наприклад, гнів оволодів 
розумом, і дратівливість  спонукала тебе до безсоромних слів та жорстоких і прикрих  вчинків. 
Якщо прислухаєшся до себе і приборкаєш гнів, неначе  молодого впертого скакуна, що не звик 
до вуздечки, ранячи й його, мов батогом, цим словом, то стримаєш язика і не вдариш  
кривдника. Також лихі бажання, розпалюючи душу, викликають у ній нестримні та брудні 
жадання. Якщо прислухаєшся до себе і згадаєш, що те, що зараз солодке, у майбутньому 
матиме  гіркий кінець і що нині приємне відчуття в тілі, яке породжує  задоволення, у 
майбутньому народить отруйного хробака, що безкінечно гризтиме нас у геєнні, і що це 
полум'я плоті породить вічний вогонь, то задоволення миттєво зникнуть. І в душі зродиться 
чудова внутрішня тиша, подібно до того, як у присутності цнотливої господині стишують 
голоси жваві служниці. 
Тому прислухайся до себе і знай, що господиня - розумна і духовна сила душі, а служниця - 
пристрасна і нерозумна сила, і що першій природою дана влада, а служниці мають підкорятися 
розумові. Отже, не дозволяй, щоб підкорений розум став рабом пристрастей, не допускай, щоб 
пристрасті повстали проти розуму й захопили владу над душею. 
Взагалі ж пильне спостереження над собою самим дозволить тобі пізнати й Бога. Бо якщо 
прислухаєшся до себе, то не матимеш потреби шукати присутности Творця у світобудові, але в 
собі, неначе в якомусь малому всесвіті, побачиш велику премудрість Творця. Через 
безплотність душі, яку в собі маєш, збагни, що Бог не тілесний. Осягни, що Він не обмежений 
місцем, як і твій розум, який не має якогось конкретного місцеперебування і є в певному місці 
тільки тому, що пов'язаний з тілом. 
Пізнай свою душу й повіриш у Божу невидимість, бо і твою душу неможливо побачити 
тілесними очима. Вона не має ні кольору, ні форми, ні тілесних обрисів, а сприймається тільки 
завдяки своїм діям. Тому, роздумуючи про Бога, не намагайся побачити Його очима, але вір 
розумові і пізнавай Його за допомогою розуму. Захоплюйся Митцем, Який з такою  силою 
злучив душу з тілом, що душа, сягаючи найвіддаленіших куточків тіла, міцно єднає їх і 
приводить до суголосности. Придивися, яку силу дає душа тілові, і як тіло переймає від душі 
відчуття, як душа дає тілу життя, а страждання тіла змушують страждати душу. 
Які скарбниці для пізнання приховує душа! І нові знання не заступають собою вже набутих, 
вони зберігаються кожне окремо, але нероздільно у володіннях душі, викарбувані в ній неначе 
на якомусь мідному чи кам'яному стовпі; як душа, спокусившись плотськими пристрастями, 
нищить власну красу і як знову, очистившись від тілесного сорому, за допомогою 
доброчесности навертається до уподібнення Творцю. 
8. Прислухайся до себе, якщо хочеш, після того як придивишся до душі та устрою тіла, і 
подивуйся, яке гарне вмістилище створив для розумної душі найліпший Митець. Поміж усіх 
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створінь лише людині Він дав пряме положення тіла, щоб завдяки власній зовнішності зміг ти 
усвідомити, що життя твоє походить згори. Усі чотириногі дивляться на землю, і очі їхні 
звернені до черева, а погляд людини піднято в небо, щоб вона гидувала обжерливістю та 
плотськими пристрастями й усе єство спрямувала до того, що вгорі. 
Бог розташував голову вгорі тіла й помістив там найдостойніші почуття. У голові розміщені 
зір, слух, чуття смаку, нюх, які є близько одне до иншого. І, до того ж, за такого тісного 
розміщення жодне з них не стає на перепоні дії иншого, сусіднього з ним чуття. Очі зайняли 
найвище положення для того, щоб жодна частина тіла не закривала їм світла і щоб завдяки 
тому, що брови трошки прикривають їх, вони могли і прямо дивитися в небо. Знову ж таки, 
слух також влаштований не просто, а таким чином, щоб звуки, які ширяють у повітрі, : ми 
сприймали неначе по спіралі. Вищу премудрість ми можемо побачити й у будові голосу. Бо 
він проходить, не зустрічаючи перепон, або, краще сказати, звучить, переломлюючись у 
вигинах, і ніщо зовні не може зупинити його. Вивчи природу язика - який він гнучкий та 
ніжний і здатен на всі рухи, необхідні для вимовляння слів. Усі зуби слугують мові, 
підтримуючи язик, і разом з тим допомагають приймати їжу: одні подрібнюють її, инші 
розсікають.                                                                                                                                                                                                          
Таким чином, дослідивши весь устрій тіла і з належними и міркуваннями вивчивши те, як 
легені втягують повітря, як і серце зберігає тепло, а також як працюють органи травлення, в 
провідники крови, - у всьому цьому побачиш неосяжну мудрість свого Творця. І тоді зможеш 
повторити слова пророка: в здивувався розум Твій мною (Пс. 138, 6). Отже, прислухайся до 
себе, щоб прислухатися до Бога, якому слава і влада на віки  вічні, амінь!    
 
ПРО ВДЯЧНІСТЬ 
1. Ви чули слова апостола, з якими він звернувся до солунян, даючи їм заповідь на все життя. 
Він промовляє до свої сучасників, але вчення його стосується усього роду людського. Завжди 
радійте, - говорить він, - безперестанку моліться, дякуйте за все (1 Сол. 5, 16). 
Що означає радіти? Яка від цього користь? Яким чином можливо безперестанку молитися і за 
все дякувати Богові? Про це все при нагоді поговоримо трохи згодом. А зараз поміркуємо над 
твердженням наших супротивників, які брехливо заперечують і кажуть, що виконати закон 
неможливо. Вони говорять: хіба це доброчесність - день і ніч проводити у веселощах і радості, 
перебуваючи в піднесеному стані душі? Чи можливо таке, коли нас оточують тисячі лих, що 
від нас не залежать. Вони занурюють душу в глибокий відчай, перебуваючи в якому, 
неможливо радіти та виявляти благодушність. Це ще більш нереально, аніж щоб той, якого 
спалюють, не відчував болю, і той, якого простромлюють, не мучився. 
А може, хтось із присутніх, страждаючи на цю розумову хворобу, щоб виправдати свої гріхи, 
скористається цим приводом і закине законодавцеві, що той вимагає неможливого. Та й скаже: 
чи можу я радіти, коли причина радости не в мені перебуває? Бо те, що спричиняє радість, є не 
в нас, а поза нами. Наприклад: приїзд друга, зустріч з батьками, яких довго не бачив, 
несподіване багатство, почесті від иніиих, одужання від тяжкої хвороби та инші радощі життя: 
дім - повна чаша, стіл, що ломиться від наїдків, друзі на бенкетах, те, що радує око і слух, 
здоров'я близьких, а також инші сприятливі для них життєві обставини, оскільки нас вражає не 
тільки власне горе, а й усе те, що засмучує наших рідних та друзів. А тому все це є 
необхідними складниками радощів та душевного спокою. І до цього долучається радість, коли 
трапляється побачити падіння ворогів, поразку тих, які задумували зле проти нас, 
нагородження наших благодійників. Одне слово, коли в сьогоденні немає нічого важкого і 
майбутнє не обіцяє нічого загрозливого для нашого життя, тоді в душі є місце для радости. 
Отже, для чого дали нам заповідь, виконати яку неможливо і виконання якої залежить від 
вищенаведеного? І чи можу  я молитися безперестанно, коли потреби тіла відволікають  душу 
від роздумів, а думку неможливо розірвати поміж двома  турботами? 
2. Але мені, крім цього, наказують ще й за все дякувати. Невже мушу дякувати, коли мене 
мучать, знущаються з мене,  колесують, виколюють очі? Невже маю дякувати, коли 
ненависний ворог безперервно наносить мені підступні удари, коли н я ціпенію від холоду, 
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коли мучить голод, коли я прив'язаний  до дерева? Чи маю я дякувати, коли нагло втратив 
дітей або й  жінки позбавився, розорив мене шторм, коли на морі потрапив у полон до піратів 
або на суходолі - до рук розбійників? Чи слід дякувати, коли зранений, обмовлений, 
жебракую, ув'язнений? Усе це й набагато більше доказів збирають обвинувачі Законодавця, 
намагаючись знайти в цьому виправдання для                              своїх гріхів, і брешуть, що 
неможливо виконати те, що нам наказує заповідь. 
Що можна відповісти? А те, що апостол мав на увазі инше і намагався піднести наші душі з 
землі на височінь і спрямувати до небесного життя. А супротивники, не осягнувши величної 
думки законодавця, копошаться в тілесних пристрастях, неначе хробаки в бруді, звиваючись 
біля землі і плоті, вимагають умов та можливостей виконати апостольські накази. 
Апостол пропонує завжди радіти, але не кожному, а лише тому, хто подібний до нього самого 
й живе не за законами плоті, а носить у собі живого Христа, бо спілкування з наділеними 
найвищими благами не схвалює співчуття тому, кому докучає тіло. І коли розсікається плоть, 
розторгнення зв'язку залишає по собі страждання в тілі, але біль не може поширитися на 
розумну силу душі. Бо якщо ми, згідно з порадою апостола, умертвили наші земні члени (Кол. 
З, 5-8) та носили в тілі мертвість Ісусову (2 Кор. 4, 10), необхідно, щоб удар, завданні 
змертвілому тілу, не торкався душі, яка позбавлена спільності; з ним. Отож безчестя, втрати та 
смерть близьких не будуй турбувати розум і не будуть зводити піднесеність душі до співчуття 
тим, хто живе на землі. Бо якщо ті, кого спіткали нещастя, міркують мудро, вони не завдадуть 
прикрощів иншим тому що й самі без суму переносять удари долі. Коли ж вони живуть за 
законами тіла, також не завдадуть нікому лиха, але їх визнають жалюгідними, і не стільки 
через скрутні обставини, скільки через те, що вибрали для себе не те, що слід. 
Взагалі ж душа, яка раз і назавжди покохала свого Творця і звикла звеселяти себе тамтешніми 
(небесними) благами, свої радощі і благодушність не проміняє на різнобарвні принади 
плотських пристрастей. Навпаки, що иншим приносить смуток, збільшує її радість. Саме 
таким був апостол, що був сильний, коли був немічним, у скорботі, у вигнанні та нестачах (2 
Кор. 12, 10), хвалився своєю нужденністю, перебуваючи у труді і стражданнях, часто 
недосипаючи, потерпаючи від голоду і спраги (2 Кор. 11, 27). І там, де инші перебувають у 
скорботі і зрікаються життя, талі апостол радіє. Тому люди, які не розуміють апостольської 
думки і того, що апостол закликає нас до євангельського життя, насмілюються звинувачувати 
Павла в тому, що він пропонує нам неможливе. 
Але нехай довідаються, скільки доречних приводів для радости подарувала нам Божа 
щедрість. Нас із небуття приведено до буття, Творець створив нас за своєю подобою, ми 
маємо розум, дар мови, бо такою є наша досконала природа, завдяки якій ми пізнали Бога. 
Уважно вивчаючи блага творіння, ми по вивченому, неначе по якихось письменах, пояснюємо 
собі величний Божий промисел стосовно всього та Божу мудрість. Ми здатні розрізняти добро 
і зло, сама природа навчила нас вибирати корисне й уникати шкідливого. Ми були розлучені з 
Богом через гріх, але знову наближені до Нього, оскільки кров Єдинородного звільнила нас 
від ганебного рабства. А надія на воскресіння, на насолоду ангельськими благами, на Царство 
Небесне й обіцяні блага, що їх неможливо збагнути та описати словами!  
3. Як же то можливо, щоб не визнати це достатньою причиною для радости та для 
безперервних веселощів? Та й ще гірше - думати, що лише той, хто насичує черево, забавляє і 
себе музикою, спить у м'якій постелі, живе життям, сповненим радощів. Я ж вважаю, що ті, 
котрі не позбавлені здорового глузду, мають таких людей оплакувати, а вшановувати тих, які 
теперішнє життя проводять у надії на майбутній вік і теперішнє і обмінюють на вічне. Вони 
з'єдналися з Богом, хоча й живуть у полум'ї, як три юнаки з Вавилону, хоча й зачинені разом із 
левами, хоча й поглинуті китом, але таких ми маємо вважати 69 блаженними, і вони самі 
живуть радіючи, не тужать за теперішнім, а звеселяються надією на те, що їм приготовлено в  
майбутньому. Бо вважаю, що гарний подвижник, одного разу  ступивши на шлях благочестя, 
має мужньо зносити удари супротивників, сподіваючись на славу - бути увінчаним. І в к 
тілесних подвигах ті, що звикли до протиборства, не втрачають мужности від болю удару і не 
лякаються тимчасових труднощів,  а продовжують боротьбу зі супротивником, бажаючи, щоб 
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їх  проголосили переможцями. Так і ревнитель благочестя, зустрічаючи на своєму шляху 
перепони, не засмучується, оскільки утиск виробляє терпеливість, а терпеливість - досвід, а 
досвід - надію, надія ж не засоромить (Рим. 5, 3-5). Тому той самий апостол в иншому місці 
наказує нам і в скорботі бути терпеливими, і тішитися надією (Рим. 12, 12). Отже, надія є 
причиною радости в душі доброчесного.                                                                                                                                                                                                                                                   
Але той самий апостол заповідає нам плакати з тими, що плачуть (15). І в Посланні до 
Галатів він плакав над ворогами хреста Христового. І хіба треба нагадувати, що Єремія 
плакав, що Єзекіїль за наказом Божим описав плач князів (Єзек. 12, 10) і що багато хто зі 
святих плакали? Горе мені, нене! Що ти народила мене такого (Єр. 15, 10). Та горе мені, бо 
загинув побожний з землі, і нема поміж людьми правдивого та горе мені, бо я став як 
недобірки літні (Міх. 7-12). Та й взагалі прислухайся до голосу праведників і як тільки 
відчуєш, що хтось із них виявляє смуток, то будь певний, що вони оплакують цей світ і 
злиденне життя в ньому. Горе мені, що подорож моя продовжилася (Пс. 119, 5), бо він прагне 
звільнитися і з Христом бути (Флп. 1, 23), тому засмучується продовженням свого 
перебування на цьому світі як перепоною для радости. Давид же у Псалмах оплакував свого 
друга Йонатана й одночасно і свого ворога. Тужу за тобою, мій брате Йонатане! Та 
заплачте над Саулом  Дочки Ізраїлеві (2 Сам. 1, 26, 24)! Саула Він оплакує як того, що в гріхах 
помер, а Йонатана - як людину, що все життя була йому другом. Чи потрібні ще якісь 
приклади? Сам Господь оплакував Лазаря (Йо. 11, 35), а також оплакував Єрусалим (Лк. 19, 
41) і, крім того, обіцяє блаженство тим, які плачуть (Мт. 5, 14). 
4. Чи можна погодитися зі словами завжди радійте (Флп. 4, 4)? Адже сльози і радість беруть 
витоки з різних джерел. Сльози, зазвичай, викликають неприємні враження, які, подібно до 
удару, несподівано вражають та засмучують душу, перехоплюючи дихання та стискаючи 
серце, а радість - це наче танок душі, яка захоплюється тим, що справи ідуть саме так, як їй 
прагнулося. Звідси й різниця тілесних змін. У тих, що перебувають у скорботі, тіло бліде, 
синювате, холодне, а в тих, котрі радіють, тіло квітне, на обличчі рум'янець, душа ледь не 
вискакує з грудей і ледь не розривається від задоволення. 
Що я можу на це відповісти? А ось що. Святі плакали від любови до Бога. Завжди 
споглядаючи Улюбленого й переповнюючись радістю від цього, вони турбувалися про долю 
подібних їм рабів і плакали над тими, які згрішили, виправляючи їх слізьми. Але подібно до 
тих, котрі стоять на березі та співчувають потопаючим у морі, вони, турбуючись про спасіння 
ближніх, не забувають про власну безпеку. Оплакуючи гріхи ближніх, вони начебто тим 
знищують свою радість, а насправді суттєво її збільшують, оскільки, оплакуючи брата, 
удостоюються радости від Бога. Тому блаженні засмучені, бо еони потішені будуть та 
блаженні, що тепер плачете, бо будете сміятися (Лк. 6, 21; Мт. 5, 4). Сміхом же апостол 
називає не шум, що виходить з уст, коли кров скипає, а веселість, чисту та не змішану з 
жодною печаллю. Тому він дозволяє плакати разом з тими, які плачуть, бо ці сльози бувають 
неначе тією зерниною, з якої проросте майбутня радість. Злинь зі мною подумки вгору і 
споглянь на стан ангелів. Чи можуть вони перебувати в якомусь иншому стані, аніж у стані 
радости та благодушности? 
А це тому, що вони вдостоєні перебувати поруч з Богом і насолоджуватися невимовною 
красою слави нашого Творця. Спонукуючи нас саме до такого життя, апостол заповідав нам 
завжди радіти. 
5. Мусимо також додати, що Господь оплакував Лазаря та місто (Єрусалим), і Він їв та пив, як 
люди, не тому, що Сам потребував цього, а щоб показати тобі міру та межі необхідних 
відчуттів душі. І плакав Він також задля того, щоб виправити надмірну чутливість та 
слабкодухість схильних до нарікань і сліз. 
Кожен плач мусить мати свою розумну міру. Тому нам  слід добре зважити, коли, скільки, як і 
над чим треба плакати, и Про те, що Господні сльози були викликані не порухом пристрасти, а 
були пролиті, щоб показати нам приклад, свідчать  слова Євангелія: Лазар, друг наш, заснув, 
іду, щоб розбудити  його (Йо. 11, 11). Кому з нас спаде на думку оплакувати друга,  який 
заснув, якщо маємо надію, що він невдовзі прокинеться?  Лазарю, вийди (Йо. 11, 43), і 
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померлий ожив і, зв'язаний, почав ходити. Це подвійне чудо - хоча ноги його були зв'язані 
поховальними пеленами, це не перешкодило йому ходити. 
Чому ж Господь, збираючись здійснити чудо, визнав, що в цьому разі варто пролити сльози? 
Чи ж не очевидно, що, в усьому підтримуючи нашу неміч, Він подав нам зразок того, як ми 
маємо виражати свої емоції. Він уникав виявляти нечуйність, оскільки лише звірі позбавлені 
співчуття, але й не дозволяв без міри плакати і сумувати, оскільки це ознака слабкодухости. 
Тому, заплакавши над померлим другом, Він виявив спорідненість із людською природою і 
звільнив нас від надмірности як в одному, так і в иншому, напоумивши, щоб ми не дозволяли 
собі виявляти зайвих емоцій, але й не були нечулими у скорботі. Господь, зголоднівши, 
дозволяв Собі відчувати голод, а коли Його тіло зневоднювалося, - спрагу, притомивши м'язи і 
сили в подорожі, - втому, але Його божественна природа долала все це, тимчасом як тіло 
відчувало ці ознаки; тому Він заплакав, дозволивши тілові відчути закономірну зміну.  
А ця зміна відбувається тоді, коли в мозку внаслідок скорботи очні порожнини, наповнившись 
випарами, неначе якийсь водопровід, викидають із себе вологу, обтяжені нею. Внаслідок цього 
після нєочікуваної скорботної звістки починає шуміти у вухах, темніє в очах, паморочиться в 
голові. Потрясіння спричиняє випари в голові, що їх витискає на поверхню надмірний жар у 
нутрощах. Потім, гадаю, як дощова хмара породжує краплі дощу, так і густота цих випарів 
народжує сльози. Тому сльози приносять деяке полегшення  засмученим, а також саме тому 
сльози неначе вимивають горе. Справедливість цих слів підтверджує досвід. Загальновідомо, 
що ті, які переживали страшні потрясіння і при цьому стримували сльози, отримували 
невиліковні хвороби, крововиливи в мозок або паралічі, а деякі з них навіть помирали. їхня 
сила, неначе підтримувана слабкими підпірками, підламувалася під тягарем скорботи. Можна 
спостерегти, як полум'я згасає від власного диму, якщо він замість того щоб виходити назовні, 
стелиться біля вогнища. Те ж саме, як говорять, відбувається і з життєвою силою: вона марніє 
та згасає від смутку, коли він не виходить назовні. 
6. Тому ті, що перебувають у скорботі, не мають виправдовувати себе, посилаючись на сльози 
Господа. Оскільки подібно до того, як харч, що його Він споживав, не має виправдовувати 
наш потяг до страв, а, навпаки, стати найвищим законом помірности та стриманости в їжі, так 
і Його сльози були пролиті не для того, щоб ми плакали. Сльози Христа мають стати для нас 
найкращою мірою та суворим правилом, згідно з якими ми зможемо, залишаючись у межах 
нашого єства, переживати скорботу гідно та благопристойно. 
Тому як жінкам, так і чоловікам соромно голосити й ридати в годину скорботи, але можна 
лише трохи засмутитися і трохи поплакати, але тихенько, без нарікань і зойків, не рвати на 
собі одягу, не посипати себе попелом, уникати всіляких непристойностей, яких допускаються 
люди, що не мають жодного досвіду і знання про небесне. Бо людина, очищена божественним 
ученням, має мужньо і з силою відбивати від себе подібні бажання, відмежуватися від них за 
допомогою справедливого слова, сховатися за ним, неначе за міцним муром, замість того щоб 
малодушно та поступливо приймати в душу потік пристрастей, який стікає туди, неначе на 
якусь низину. Слабка душа, що не зміцнена упованням на Бога, дуже швидко надламується під 
надмірним тягарем страждання. Подібно до хробаків, які частіше селяться у менш твердій 
деревині, скорбота народжується в людей розніженої вдачі. 
Хіба серце Іова було зі сталі? Чи душа його була з каменю? За короткий час помирають 
десятеро його дітей, вражені одним ударом, у той час, коли вони насолоджувалися в домі 
веселощів, оскільки диявол завалив на них будинок. Він бачить це місиво їжі та крови, бачить 
своїх дітей різного віку, яких урівняла н спільна смерть. Проте він не плаче, не роздирає на 
собі одягу, я не кричить, наче слабкодухий, а проголошує славну подяку, к яку всі оспівують: 
Господь дав, Господь відібрав, як Він забажав,   так воно і буде, хай буде благословенним Ім'я 
Його (Іов. 1, 21).  Чи він був людиною без почуттів? Та чи можливо це? Він сам  про себе 
говорить: Плакав я за кожним бідарем (Іов. ЗО, 25). Чи не брехав часом, говорячи це? Але 
істина свідчить, що поміж иншими чеснотами він вирізнявся чесністю. Сказано: людина 
непорочна, праведна, благочестива, чесна (Іов. 1, 1). 
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А ти плачеш, співаючи жалобні пісні, які створено, щоб примножити смуток, та смутними 
наспівами роз'ятрюєш душу. Неначе лицедій, який, граючи на сцені, перевдягається і так 
приходить до театру, так і ти вважаєш, що мусиш мати належний для скорботи вигляд - 
чорний одяг, скуйовджене волосся, у домі темряву, бруд, попіл та сумовиті наспіви, якими 
невпинно ятриш невигойну рану. 
Залиш це все тим, які не мають надії. А ти знаєш про тих, які у Христі померли: Так само і 
воскресіння мертвих: сіється в тлінні, встає в нетлінні; сіється в неславі, встає в славі; 
сіється в немочі, встає в силі; сіється тіло природне, встає тіло духовне (1 Кор. 15, 42-44). 
Навіщо голосиш за тим, хто пішов змінити одяг? Не оплакуй і себе, що позбавлений 
помічника в житті, бо сказано: Краще надіятися на Бога, ніж на людину (Пс. 117, 8). Не 
жалкуй і за покійним, неначе він потрапив у біду, бо скоро вже пробудить його небесна сурма, 
і ти знову його побачиш, коли предстане він перед судом Христа. 
Отож облиш ці малодушні вигуки невігласа: "Боже, яке несподіване горе!" та "Хто б міг 
помислити, що таке трапиться?", а ще "Хіба міг собі уявити, що засиплю землею кохану 
голову?" Такі слова, навіть почуті від иншого, мають нас присоромити, оскільки ми добре 
пам'ятаємо й навчені всім теперішнім досвідом, що ці страждання нас не оминуть. 
7. Тому ані передчасна смерть, ані инші несподівані злощастя не вразять нас, оскільки ми 
засвоїли науку благочестя. Наведу приклад: мав я сина-юнака, єдиного спадкоємця маєтности, 
розраду в старості, окрасу роду, квіт однолітків, опору дому; і його в квітучому віці 
несподівано викрала смерть. Землею і порохом став той, чий голос ще нещодавно так солодко 
лунав, вигляд якого тішив батьківські очі. Що ж мені робити? Роздеру на собі одяг, почну 
валятися по землі, кричати та скаржитися навколишнім, буду поводитися як дитина, що 
скиглить та брикається під ударами? Ні. Усвідомивши невідворотність того, що сталося, 
зваживши, що закон смерти невмолимий і йому однаково підвладні люди різного віку, що він 
по черзі руйнує все злагоджене, не буду дивуватися тому, що трапилося, неначе сталося щось 
нечуване. Не стану божеволіти, як той, якого вразив несподіваний удар долі, заздалегідь 
знаючи, що сам я смертний і мій син був смертний, що все людське не є постійним і не 
залишається назавжди у своїх володарів. 
Навпаки, величні міста, що славилися пишнотою будівель, славою громадян та й в усьому 
иншому вирізнялися розквітом держави і торгівлі, зараз зберегли прикмети давньої величі 
лише в руїнах. І корабель, що після безлічі швидких подорожей неодноразово спасався на морі 
й привозив тисячі вантажів, зникає від однієї бурі. Також і цілі армії, що в численних битвах 
перемагали ворогів, коли доля відверталася від них, ставали жалюгідним посміховищем. 
Навіть цілі народи й острови, що досягли могутности на суходолі та на морі, спорудили 
численні пам'ятники своїх перемог, зібрали великі багатства з воєнної здобичі, були або 
поглинуті часом, або підкорені иншими, змінили свободу на рабство. Та й навіть про яке 
величезне й  нестерпне нещастя ми не згадали б, у людській історії були вже такі приклади. 
Тому як вагу розрізняємо за нахилом терезів і золото випробовуємо каменем, так, пригадуючи 
собі призначену нам Господом міру, ніколи не зможемо вийти за межі доброчесности. Отже, 
якщо трапиться з тобою якась прикрість, передусім налаштуй належним чином думки, не 
бентежся, але, сподіваючись на майбутнє, полегшуй собі теперішній стан. Як хворі очі ми 
відвертаємо від занадто блискучих предметів, і, щоб заспокоїти їх, спиняємо погляд на квітах 
та зелені, так і душа мусить уникати безперервно дивитися на скорботне і не перейматися 
теперішніми нещастями, а віддатися спогляданню істинних благ. Будеш здатен завжди радіти, 
якщо твоє життя буде постійно звернене до Бога, а сподівання на відплату  полегшить життєві 
скорботи. 
Тебе зганьбили? А ти споглядай майбутню славу, яка чекає тебе на небесах за терпіння. 
Завдано тобі збитків? Споглядай в небесне багатство та скарб, що його збираєш собі добрими  
справами. Вигнали тебе з батьківщини? Але за батьківщину тобі - небесний Єрусалим. 
Втратив дітей? Але маєш ангелів, разом з якими будеш тріюмфувати перед престолом Божим і 
тішитися вічною радістю. 
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Таким чином теперішнім прикрощам протиставляй очікувані блага і збережеш душу від журби 
та неспокою. До цього закликає нас апостольський закон. Успіхи в життєвих справах нехай не 
збурюють у твоїй душі нестримної радости. Скорботи нехай не применшать її бадьорости та 
піднесености, не вселять зневіри і пригнічення. Тому той, хто наперед не призвичаєний 
дивитися так на життєві справи, ніколи не буде жити без хвилювань і сум'яття. Але легко це 
виправиш, якщо пам'ятатимеш заповідь, яка радить тобі завжди радіти, якщо будеш захищати 
себе від докучань плоті і віднайдеш радість у душі, якщо підіймешся над відчуттям 
теперішнього, спрямуєш думки до сподівань на вічні блага, про які навіть уявлення досить, 
щоб звеселити душу й наповнити наші серця ангельською радістю в Ісусі Христі, Господі 
Нашому, Якому слава та влада навіки. Амінь.       
 
НА ЧЕСТЬ МУЧЕНИЦІ ЮЛІТИ, 
а також для продовження  попередньої розмови про вдячність 
1. Приводом нашого зібрання стало свято блаженної мучениці Юліти, що його сьогодні 
відзначаємо. Ми цього дня згадуємо подвиг мужньої жінки, тим більше величний, що вона  
мала слабке жіноче тіло. І настільки славний був її подвиг, що  викликав захоплення не лише в 
безпосередніх свідків, а й у  тих, що тільки чули про ті муки, що їх зазнала блаженна жінка,  
якщо доречно називати жінкою ту, котра в немічному тілі та  слабкому жіночому єстві 
приховувала прекрасну душу. Ця незвичайна жінка, я певний того, отримала найвищу 
перемогу над нашим спільним ворогом, бо найдошкульніші для нього поразки від жіноцтва. 
Бо ж Він дуже похвалявся, що струсне увесь всесвіт, захопить його, наче гніздо, візьме немов 
покинуті яйця, і спустошить міста (Іс. 10, 14), але, як виявилося, був переможений жіночою 
доблестю. Дуже ж бо кортіло йому довести, що в час випробувань вона не зможе пересилити 
своєї природної жіночої слабкости і втратить віру в Бога. Але вийшло навпаки і виявилося, що 
ця жінка сильніша за свою природу, що вона посміялася з того, хто сподівався залякати її 
різними погрозами.                                                                                                                                          
Ось як усе відбувалося. Виникла якось судова суперечка між нею і одним із дуже впливових 
громадян. Був він людиною жорстокою і зажерливою, статок свій зібрав тим, що грабував і 
визискував. Також і в цієї жінки він повідбирав багато землі і маєтности  поля, села, отари, 
рабів та всілякі ужиткові речі. І от звернувся він до суду, і підтримували його в цій брудній 
справі таємні донощики, брехливі свідки та продажні судді. Коли ж настав день суду, і суд 
зібрався у належному складі, й оповісник скликав усіх, вона почала викривати самоуправство 
цієї людини й хотіла розповісти судові, як було надбано її маєток і як давно володіє ним, а 
опісля хотіла зустрічну скаргу подати, звинувачуючи його в насильстві та здирствах. Він же 
наполіг на тому, щоб визнати судовий процес незаконним, оскільки ті, хто не поклоняються 
богам царів та не зреклися віри Христової, не мають рівних прав з иншими. Голова ж суду 
визнав його слова справедливими. Відразу ж принесли ладан і жаровню й оголосили обом 
сторонам, що тим, які зреклися Христа, дозволено користуватися законами, а ті, що 
сповідують цю віру, не мають права брати участи в судах, покликатися на закони та й инших 
громадянських прав  не мають, бо законом, встановленим тогочасними правителями, вони 
позбавлені цих переваг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Що ж сталося опісля? Чи ж блиск багатства засліпив її розум? А чи зважила, сперечаючись 
із кривдником, на корисне  для себе? Чи ж злякалася суддівських погроз? Анітрохи! Навпаки, 
казала ж бо: "Прощавайте, життя й багатство. Хай н краще погублю тіло, аніж щось лихе 
скажу на Бога, мого Творця!" І чим більше гнівався за ці слова на неї голова суду,  тим 
палкіше дякувала вона Богові за те, що, розпочавши суд  за тлінні земні статки, набуває 
небесних маєтностей, позбавляється земель, щоб здобути рай, осуджується на безчестя, а щоб 
увінчатися славою, зазнає тілесних страждань і втрачає   дочасне життя, щоб здійснилися її 
блаженні надії і щоб у Небесному Царстві радіти з усіма святими. 
Усе це спонукало її весь час відповідати однаково, бо перепитували її багаторазово. Щоразу 
визнавала себе рабою Христовою, щоразу проклинала тих, що закликали її зректися віри. 
Несправедливий же суддя не тільки беззаконно відібрав за це її майно, а й постановив 



 
 

  
 

38

позбавити її життя і засудив до спалення. До жодної життєвої насолоди вона так не поспішала, 
як до цього багаття. Натхненна радість осяювала обличчя та всю зовнішність її, слова її були 
світлі і настрій веселий. Проповідувала жінкам, що були поряд, спонукуючи їх до мужніх 
подвигів благочестя, щоб не лякалися їх, виправдовуючись слабкістю природи. Казала ж їм: "З 
того ж тіста, що й чоловіки, зліплені ми, за тою ж Божою подобою зроблені, що й чоловіки; 
чоловіка і жінку створив Він однаково здатними до доброчесности. І чи не в усьому ми з 
чоловіками однакові? Ми не тільки плоть, що була взята для створення жінки, а й кістка з 
кістки. А тому заборгували ми Творцеві виявляти рівну з чоловіками витривалість, бадьорість, 
терпіння". Промовивши це, кинулася в полум'я, яке, мов чиста світлиця, прийняло у свої 
обійми тіло святої і скерувало її душу в небесні краї, де матиме вона вічний спокій. 
І полум'я не торкнулося її тіла, а близькі надали йому спочинок у притворі міського храму, і 
освячує воно місце свого  поховання і водночас усіх, що приходять сюди. Земля ж, 
благословенна приходом мучениці, із надр своїх породила джерело, що дає приємну на смак 
воду. Так свята мучениця стала для мешканців того міста наче матір'ю, що напуває їх тією 
водою, мов молоком. Вода ж та зміцнює здорових, насолодою є для стійких, цілющою для 
хворих. Бо ту ж благодать подарувала мешканцям свого міста, що й свого часу пророк Єлисей 
дарував єрихонцям (2 Цар. 2, 19-22), оскільки благословенням перетворила солоні води того 
краю на солодкі, зробивши їх джерелом жаданого і любого усім напою. 
Тож, любі чоловіки, не поступіться в доброчесності і мужності жінкам! А ви, жінки, не 
нехтуйте цим прикладом, але  неухильно дотримуйтеся благочестя і переконайте себе, що 
природна слабкість ніяк не перешкоджає вам набувати благ!  
3. Ще багато хотів би я оповісти про мученицю, але, перервавши вчора розмову про віру, не 
можу приділити тому більше часу. Натура ж моя спокійно не зносить, коли щось покинуто на 
півдорозі. Погодьтеся, що й зображення, яке схоже на оригінал тільки наполовину, створює 
неприємне враження, і мандрівка марна, коли мандрівник не досягає кінцевої мети або 
призначеного місця. І на полюванні впіймати малу здобич -це однаково, що не вполювати 
нічого. І бігуни, що долають дистанції, відставши від переможців лишень на півкроку, 
втрачають нагороду. Так і ми, пригадавши собі вчора апостольські слова, сподівалися, що 
збагнули їх зміст, але, як виявилося, більше залишили поза увагою, ніж сказали. Тож вважаю 
за необхідне повернути вам заборговане. 
Отож сказав апостол: Завжди радійте, безперестанку моліться, дякуйте за усе (1 Сол. 5, 17). 
Про постійну радість ми досить поговорили вчора. Може, і не задосить, як для такої неосяжної 
теми, але як для нас самих, то вистачить. Але чи треба безперервно молитися і чи можливо 
виконати таку заповідь? Я ж бачу, що вам кортить про це запитати і сам спробую 
обґрунтувати ствердну відповідь. 
Молитва - це прохання про блага, з яким доброчесні люди звертаються до Бога. Прохання, 
звичайно, не обмежується словами, бо розуміємо, що Бог не потребує, щоб йому нагадували, а 
Сам знає, що для нас корисне, навіть коли й не просимо Його про те. Тому виникає питання: 
про що ж я хочу сказати? А про те, любі мої, що молитва не обмежується самими словами, її 
підсилюють душевні поривання, доброчесні справи  протягом усього життя. Бо ж сказав 
апостол Павло: Коли їсте,  аг або п'єте, або коли інше що робите, усе робіть на славу Божу із (1 
Кор. 10, 31). Сидиш за столом - молися, їси хліб - дякуй Тому, що тобі дав його, п'єш вино, 
щоб укріпити тіло, - пам'ятай Того, що подарував тобі його, щоб ти звеселив серце та н зцілив 
тіло. І як наситився, все одно не забувай Благодійника.  
Вдягаєш хітон - дякуй Тому, Хто його дав, плащ одягаєш - посиль свою любов до Бога, що дає 
нам чим прикрити тіло взимку і влітку, задля захисту життя і щоб сором приховати. 
Промайнув день - дякуй Тому, Хто сонце дав, щоб ми могли денні справи робити, і вогонь, 
щоб світив уночі та для инших життєвих потреб. І ніч приховує в собі безліч приводів для 
молитв. Коли подивишся на небо й побачиш прекрасні зірки, то молися Володареві всього 
видимого і вклонися Митцеві найліпшому, Богові, який усе премудрістю створив (Пс. 103, 
24). Коли бачиш сном огорнуті природу й усе живе, знову вклонися Тому, Хто сон нам 
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подарував і, всупереч нашому бажанню, позбавляє нас безперервної праці і дає сон, бо ж 
завдяки цьому маленькому спочинку ми відновлюємо сили. 
4. Тому не віддавай сну всієї ночі, не дозволяй, щоб сонне забуття віднімало тобі половину 
життя, навпаки, розподіли нічний час на сон і молитву. Навіть сни зроби вправами в 
доброчесності, оскільки і сонні привиддя можуть бути відлунням денних турбот: які наші 
денні життєві справи, такі й сни. Таким чином невпинно молися, і не в словах нехай молитва 
твоя міститься, але нехай увесь плин твого життя наближає тебе до Бога, щоб життя твоє було 
суцільною безперервною молитвою. 
Також каже апостол: Дякуйте за все. Говорять: "Чи можливо, щоб душа, яку переслідують 
лиха і нещастя та гризуть печалі, не плакала і не ридала, а щиро дякувала за те, що їй до 
насправді огидне, і дякувала за це, як за благо? Та й як дякувати, коли терпиш те, чого й 
ворогові не побажаєш? Наприклад, дитина передчасно померла, і мати терпить гірші муки, ніж  
коли народжувала. Як може вона спинити ридання й дякувати? Яким чином? Нехай розсудить 
і пригадає, що справжнім батьком померлої дитини є Бог - розумний Господар і Поводир 
життя. Чи ж мудрий Господар не має права на власний розсуд розпоряджатися своєю 
власністю? А ми нарікаємо, наче самі є власниками життя і втрачаємо свою власність, 
жалкуємо за померлими, наче їм завдають шкоди. А ти зрозумій, що дитина не померла, а її 
повернули назад, і що друг не помер, а хвилиною раніше за тебе вирушив у далеку мандрівку, 
куди і твій шлях пролягає. 
Прийми Божу заповідь, як свого товариша, нехай він супроводжує тебе в усі дні твого життя і, 
неначе маленький ліхтарик, освітлює обриси життя й усіх справ. Ця заповідь, заздалегідь 
піклуючись про твою душу і приготувавши для неї правильні погляди на всі речі, не 
дозволить, щоб різні обставини могли змінити тебе. Навпаки, істини заповідей зроблять тебе 
скелею над морем, якої не здатні зрушити з місця жодні штормові хвилі та вітри. 
Чому ж ти не звик тлінне вважати тлінним, і смертність є для тебе несподіванкою? Пригадай 
хвилю, коли вперше почув звістку про народження сина. Коли б у тебе в ту мить запитав 
хтось: "Друже, хто народився?" Що б ти відповів? Хіба инше, ніж: "Людина народилася!"? А 
якщо людина, - а всі люди смертні, - то смертний з'явився на світ. Що ж у тому незвичного й 
дивовижного, що смертний помер? Хіба ніколи не бачив ти сонця, що сходить і заходить? І чи 
ж не бачив ти місяця в небі, що то новий, то повний? Хіба не бачив, як земля навесні, 
зеленіючи, відроджується, а восени, засихаючи, вмирає? Що навкруги нас незмінне? Що має 
стійку і сталу природу? Здійми очі до неба, поглянь на землю: навіть вони не вічні! Бо ж 
сказано: Земля і небо проминуть: зірки з неба поспадають, сонце згасне, і місяць не 
світитиме (Мт. 24, 35, 29). Чи ж дивно, коли й ми, будучи часткою світу, несемо в собі всі 
його властивості, а отже, минущість? 
Зваж на це, коли настане твоя остання година, прийми  це, коли очі твої для смерти 
заплющаться, не відсторонено і без емоцій (бо за байдужість яка нагорода?), а з великими 
стражданнями. Ну хоча б як мужній подвижник, що виявляє з силу і витривалість не тільки в 
тому, що долає ворогів, а й стійко зносить їхні удари. Або як мужній мореплавець, що я набув 
великого досвіду у своїй справі, що душу зберігає непохитною і перемагає всі бурі. 
Втрата коханого сина, безцінної дружини, милих твоєму й серцю, з ким ми з'єднані міцно 
сердечними узами, не страшна  для того, хто передбачливий, хто в житті керується розумом, а 
м не звичкою. Це лише позбавлені мови тварини керуються в  житті звичкою і бояться відійти 
від неї на крок. Бачив я якось,  як віл над яслами реве, коли втратить товариша, що пасся з ним 
і ходив в одному ярмі. Так і инші тварини неухильно дотримуються своїх звичок. Але ти 
людина, що її иншого вчили і навчили. Немає нічого лихого в тому, що твоя дружба 
народжена довгим спілкуванням й укріплена звичкою, але, розлучаючись, нерозумно плакати 
лише тому, що звикли одне  до одного. 
5. Наприклад, ділила з тобою життя та долю дружина, яка дарувала тобі всі радощі життя. 
Вона берегла твій душевний спокій, приносила різноманітні насолоди, збільшувала майно, у 
скруті більшу частину тягаря на себе перебирала. І її раптово в тебе викрадає смерть. Нехай 
страждання не зроблять з тебе каменя! Не кажи, що смерть твоєї дружини випадковість і 
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світом править безлад. Не вигадуй собі злого Творця. Хай нестерпна скорбота не штовхне тебе 
на пошуки оманливих вчень, не зрікайся доброчесности! Оскільки ви стали досконалими - 
двоє стали однією плоттю (Еф. 5, 32), - тобі можна вибачити твій відчай, бо ж який то 
нестерпний біль пережити розсічення і розторгнення такого зв'язку. Але не личить тобі, 
виправдовуючись тим, вигадувати нісенітниці та говорити дурниці. 
Зрозумій же, що Бог, Який нас створив і вдихнув у нас душу, кожному накреслив його 
особливий шлях і визначив межу життя. Керуючись Своєю незбагненною премудрістю  і 
справедливістю, Він одному передбачив довше жити у спільності з тілом, иншому ж наказав 
раніше скинути тілесні пута. 
Подібно до цього у в'язниці одні в'язні перебувають у важких кайданах довше, а инші швидко 
звільняються від страждання. Так і душі: одні надовго, инші ненадовго затримуються в цьому 
житті, залежно від глибокого, мудрого та незбагненного вироку, що його виніс стосовно 
кожного з нас Творець. Чи чули ви слова Давидові? Виведи з в'язниці мою душу (Пс. 141, 8). Чи 
не чули ви, як про святих кажуть: "Звільнилася його душа!"? Що промовляв Симеон, 
тримаючи на руках Господа нашого? Що сказав? Чи не таке; Нині відпускаєш раба Твого, 
Владико (Як. 2, 20)? Бо для того, хто прагне до небесних висот, страшнішим за найважче 
покарання і за найсуворішу в'язницю є перебування в тілі. Тому не вимагай перегляду 
небесних присудів на свою користь, задля своїх забаганок. Навпаки, про тих, що поєднані 
були подружнім життям і смерть їх розлучила, вважай, що подібні вони до мандрівників, які, 
з'єднані довгою дорогою, звикли один до одного. Такі мандрівники, пройшовши разом довгий 
шлях, коли бачать, що дорога тягнеться далі, а треба розлучитися, не забувають про головну 
мету через те, що звикли один до одного, але згадують про мету своєї мандрівки і йдуть кожен 
своєю дорогою до своєї мети. Так і подружжя або люди, з'єднані якоюсь иншою спільністю, 
безсумнівно, мають свій відведений для них час життя, бо для тих, що уклали союз між собою, 
необхідність наперед визначила межу, яка їх розділить і розлучить. 
6. Саме тому вдячна душа не втрачає терпцю під час розлуки, а дякує Тому, Хто з'єднав долі, 
за той союз, що мала. А ти, втративши дружину, чи друга, чи дитину, нарікаєш на це, замість 
того щоб дякувати Тому, Хто давав, за благо, яке тобі дісталося. Коли жив з дружиною, то 
нарікав, що не маєш жаданих дітей, а маючи дітей, нарікав на брак багатства, пальцем 
тицяючи у ворогів, заможніших від тебе. Пильнуй же, щоб не накликати на себе нещастя і не 
зробити втрату близьких невідворотною, бо був невдячним до теперішнього дня і шкодував за 
минулим. Оскільки не дякуємо за блага, які Бог нам дає, то, щоб привести нас до тями, 
змушуємо Бога відбирати їх. Як очі зблизька погано бачать, ніж на відповідній аз відстані, так 
і невдячна душа короткозора і не бачить благ, коли їх має, а починає цінувати, лише 
втративши. Ми не в дякуємо Творцеві, коли маємо, а після втрати плачемо за  минулим. 
Навпаки, жодного з нас будь-які життєві обставини не  звільняють від обов'язку дякувати, 
якщо хочемо із вдячністю І роздивитися кожну з них. Бо якщо кожен з нас подивиться пильно 
на своє життя, то побачить, що є в ньому і світлі  хвилини, і краще роздивиться світлі сторони 
свого життя, якщо  не полінується порівняти його з долею тих, кому пощастило  менше. І 
таким чином порівнявши краще і гірше, поцінує благо,  що тримає в руках. Випала доля 
слуги? Але ж буває і гірша. Дякуй принаймні за те, що не змушений тягти жорна і господарі не 
б'ють тебе. А навіть якщо тягнеш жорна чи б'ють тебе, радій, що не маєш на собі ланцюгів і в 
колодки не закутий. Саме життя в'язня вже є приводом для вдячности. Він бачить сонце, дихає 
повітрям, дякує за це. Тебе несправедливо покарано? Нехай надія на майбутнє звеселить тебе! 
А якщо справедливо тебе засудили, і тоді дякуй, бо ще в цьому житті покарано тебе і не будеш 
вічно покутувати в майбутньому житті за злочини, за які не отримав покарання в цьому. Тому 
будь вдячний за будь-яке життя і будь-які обставини, дякуй Богові-Благодійнику за великі 
милості! 
Та сьогодні, на жаль, більшість наслідує грішників, разом з ними виявляючи невдячність до 
того, що мають, і шкодуючи за тим, чого позбавлені. Оскільки ми замість того щоб порівняти 
свою долю з долею тих, кому пощастило менше, і  подякувати Благодійникові за те, що маємо, 
навпаки, порівнюючи свою долю з жеребом тих, кому краще, підраховуємо, чого нам не 
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вистачає. А потім шкодуємо і нарікаємо, що в нас відняли те, що нам ніколи не належало, 
неначе нас позбавили законної власности. Раб нарікає, що не має свободи, вільний - що він не 
шляхетний і що свій рід веде не від вельмож, що не родовитий від сьомого коліна і прадіди не 
славилися тим, що багатьма кіньми володіли або тринькали гроші, роблячи ставки на борців. 
Родовитий вельможа скаржиться, що йому бракує грошей. Багатій жаліється та бідкається, що 
він не владарює над країнами та народами. Воєначальник шкодує, що він не цар. Цар - що не 
володіє ще всім підмісячним світом і що не всі ще народи схиляються під його скіпетром. 
Отож, як підсумок сказаного: ніхто не хоче дякувати Творителеві благ. Покиньмо ж сумувати 
за тим, чого нам бракує, і навчімося дякувати за те, що маємо! Коли ми у скруті, скажемо 
мудрому Лікареві: У скорботі малій покарання Твоє нам (Іс. 26, 16). Скажімо: Добре мені, що 
упокорив мене (Пс. 118, 71). Скажімо: Страждання теперішнього часу нічого не варті 
супроти тієї слави, що нам має об'явитися (.Рим. 8, 18). Скажімо: Ми покарані лише за малу 
частку наших гріхів (Іов. 15, II). Закличмо до Бога: Покарай нас, Господи, тільки судом 
[справедливим], а не у гніві Своєму (Єрем. 10, 24)! Бо караємося, засуджені Господом, щоб не 
стали засудженими із світом (1 Кор. 11, 32). 
А якщо пощастить нам у житті, скажемо разом із пророком Давидом: Чим же відплатимо 
Господеві за те, що він надав нам (Пс. 116, 12). Він вивів мене з небуття до буття, наділив 
мене розумом, дав хист до мистецтва, щоб прикрасити моє життя; земля, створена Ним, 
родить мені плоди, Він дав худобу, щоб служила мені! Для нас - дощі, для нас - сонце, гори і 
квітучі долини, навіть верхів'я гір слугує для нашого захисту. Річки течуть для нас, джерела 
для нас б'ють, море відкриває нам свої простори, щоб ми могли торгувати, для нас - щедрі 
родовища. Скрізь зустрічаємо різні задоволення, які природа щедро дарує нам. І ми все це 
отримали, бо милість Божа щедра і безмірна. 
7. Та чи варті всі ці дрібниці того, щоб про них згадувати?  Краще пригадаємо, що Бог задля 
нашого блага перебував поміж  нами! Заради тлінної плоті Слово стало плоттю і оселилося між 
нами (Йо. 1, 14). Благодійник жив разом із невдячними! Ті, що в темряві перебували, побачили 
сонце правди! Безпристрасний, Той, Який був самим життям, приймає смерть на хресті. 
Світло проникає до пекла! Померлі отримали воскресіння, дух усиновлення, дари благодаті, 
обітницю вінців і ще багато иншого, що й не перелічити, Про це пророк говорить так: Чим же 
віддячимо Господові за все, що Він надав нам? Пророк не говорить "дав", а "надав", так наче 
Він не наперед милість дає, а віддячує за щось, і тому нашу вдячність вважає я благодіянням 
для Себе. Він дає тобі статок, а Сам просить у ч тебе милостині руками жебраків. Бере Своє 
від тебе, але віддячує так, наче б ти щось своє власне віддав Йому. Тому ним з же відплатимо 
Господові за те, що Він надав нам (Пс. 116, 12).  Чи зможу відкинути слова пророка, який у 
скруті усвідомлює своє убозтво, бо не бачить в собі нічого, що заслуговувало  б на 
винагороду. Після безмежних і славних благодіянь, що  перевищують усіляку міру, Господь 
обіцяє нам у майбутньому  ще більші, а саме - райську втіху, славу в Небесному Царстві,  
рівно євангельські почесті, пізнання Бога, яке є для тих, що  удостоїлися його, і є найвищим 
благом, до якого прагне всяка розумна істота. О, якщо б і ми, очистившись від плотських 
пристрастей, могли отримати цей Божий дарунок. 
"Чи ж, - спитає хтось, - виявимо своє співчуття і любов до ближніх (а це - найперше і 
найдосконаліше із благ, оскільки сказано: любов є сповненням закону!(Рим. 13, 10), якщо 
прийдемо до них, пригнічених нещастям, і замість того щоб плакати з ними, почнемо не 
сльози лити, а дякувати (Богові) за те, що трапилося? Коли ми власне страждання зносимо з 
вдячністю - це доказ нашого терпіння і мужности. Та коли ми дякуємо Богові за чужі, то, 
напевно, радіємо злому й засмучуємо тих, що в скорботі. Сам апостол наказує нам плакати 
разом з тими, хто плаче (Рим. 12, 15). 
Що ж відповісти на це? Чи ж треба нагадувати вам слова Господа, коли Він пояснював нам, 
що заслуговує на сум, а що -на радість? Сказано: Радійте й веселіться, - бо нагорода 
ваша велика на небесах (Мт. 5, 12). А також: Дочки Єрусалимські, не ридайте за Мною, 
але оплакуйте дітей своїх (Лк. 23, 28). А це означає, що слово Боже велить нам радіти і 
веселитися з праведними, а плакати і побиватися з тими, що ллють сльози покаяння, або 
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оплакувати тих, чиє життя позбавлене скорбот, оскільки вони ще не підозрюють про загибель, 
що очікує на них.  
8. Але не треба вважати, що виконав заповідь, якщо оплакуєш людську смерть і голосиш з 
тими, що ридають. Як можу я хвалити того лікаря, який замість того щоб допомогти 
страждальцям, сам заражається хворобами? Хіба достойний -  похвали той керманич, який 
замість того щоб керувати судном, боротися з вітрами, уникати хвиль, підбадьорювати 
засмучених, дозволяє морській хворобі перемогти себе, впадає в розпач разом з тими, що 
вирушили вперше в морську подорож? Таким є і той, що приходить до страдників і, замість 
того щоб їх втішати й підтримувати, засліплюється чужими пристрастями. Слід журитися про 
біди тих, що плачуть, оскільки таким чином співчуваєш страждаючим, не виявляючи ні 
зловтіхи з їхніх бід, ні байдужости до чужих болів. Проте не слід впадати в надмір, не 
скиглити чи лементувати разом з нещасними або в будь-який инший спосіб поводитися як ті, 
чий розум потьмарило горе, тобто не замикатися в собі, не вбиратися в чорне, не падати на 
землю, не ходити розпатланим, оскільки ми всім цим лише посилюємо скорботу нещасливців, 
замість того щоб полегшити їхні страждання. 
Чи ж не зауважував ти, що пов'язки, що їх ми накладаємо на запалені рани, лише посилюють 
біль, зате легкі дотики руки його вгамовують? Тож своєю присутністю не роз'ятрюй страждань 
тих нещасних і сам не впади з тими, що впали. Бо той, хто піднімає лежачого, мусить сам 
міцніше за нього стояти на ногах, оскільки слабшому потрібна допомога ближнього, щоб 
підвестися. У таких ситуаціях личить поспівчувати людям, мовчки переживаючи з ними їхній 
біль. Нехай лице твоє має вираз печалі, скорботи та глибоких думок, нехай своєю 
поміркованістю викликає повагу. У розмовах будь стриманий і не дорікай тим, які печаляться і 
кого мучить скорбота. Не личить тобі бити лежачого, тому що люди, душа яких кривавиться 
мукою, докори переносять вдвічі болісніше. 
Слова людей, чия душа спокійна, погано сприймають нещасні, та й користи від таких слів 
мало. Вони не настільки переконливі, щоб розрадити людину. Лише трохи зачекай. Нехай 
страдник викричить свій біль, пустопорожні та даремні скарги і голосіння; коли остаточно 
ослабне і виснажиться, - ось тоді обережно і переходь до лагідних повчань. Так і ті, що 
молодих норовистих коней об'їжджають, не стягують відразу повід і не осаджують, бо в 
такому разі кінь почне брикатися і скине вершника з себе. Проте спочатку поступаються йому 
і піддаються його рвучкості, а коли відчують, що кінь виснажив  запал, ослабив завзяття та 
зусилля, тоді його приборкують  і підкоряють його і так своїм умінням роблять його ще 
покірнішим. Про це казав Соломон: Краще ходити в дім плачу, ніж у я дім бенкету (Проп. 7, 
3). Так мусить чинити той, що має намір,  користуючись даром слова, зцілити хворого, 
поділитися з ним  власним здоров'ям, а не заразитися натомість від нього скорботою, неначе 
запаленням очей. 
9. Отже, плач з тими, що плачуть. Коли бачиш, що твій  брат нарікає на свої гріхи та кається, 
плач з ним і співчувай  йому. Таким чином допомагаючи ближньому, можеш сам виправити 
свій недолік. Бо хто оплакує гріхи ближнього, зцілить себе від того гріха, над яким плакав з 
ближнім. На собі відчув це пророк, який сказав: Смуток, огорнув мене через нечестивих, що 
відступають від закону Твого (Пс. 118, 53). Плач над гріхами, бо вони - хвороба душі, вони - 
смерть для безсмертної. Гріх заслуговує на те, щоб його оплакувати й безперестанно ридати. 
Нехай виллються всі сльози, нехай не припиняються ридання в глибині серця. Павло 
оплакував ворогів хреста Христового (Флп. З, 18). Єремія плакав за загиблим народом, й 
оскільки не вистачало йому власних сліз, то просив він про джерело сліз та останнє 
пристановище (Єр. 9, 1-2). Сяду, - каже він, -  багато днів оплакуватиму народ свій, тих, які 
загинули. Бо Святе Письмо вважає такі сльози і такий плач блаженними, натомість засмучують 
його печаль і плач через усілякі дрібниці. 
Бачив я й инших любителів насолод, які з причини свого непогамовного ласолюбства 
влаштовують пиятики й обпиваються вином, а свою нестриманість намагаються виправдати 
словами Соломона, який говорить: Дайте вина тим, які в печалі перебувають (Прип. 31, 6). 
Ця приповідка сказана була не задля того, щоб дати п'яницям привід для виправдовування, а 
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для того, щоб людина могла підтримувати свої життєві сили. Не будемо навіть згадувати про 
те, що ці слова алегоричні і під вином розуміються веселощі серця. Буквальне значення цього 
виразу таке: безутішний, що гірко плаче, не має забувати про їжу, а хлібом зміцнювати тіло, 
також і той, хто полюбляє сум, щоб вином підтримував сили, які смуток у нього відібрав. А 
любителі вина і пиятик не смуток розвіюють, а з одного лиха потрапляють в инше і, немов 
якісь зловмисні посередники, одні душевні хвороби міняють на инші. Подібно до людей, які 
на терезах урівнюють міри, вони скільки печалі віднімають, стільки ж ласолюбства додають. 
Проте, думаю, вино має   допомагати природі, але неприпустимо впиватися вином, яке  
затьмарює розум. Бо скорбота не витікає разом з вином, а натомість ще й нове зло - пияцтво - 
входить у душу. Розум є   лікарем у печалі, а пияцтво є страшним злом, бо воно перешкоджає 
зціленню душі. 
Тож осягни те, що я сказав, збагни користь апостольських настанов. Тоді усвідомиш, яким 
чином можеш завжди радіти, керуючись здоровим глуздом. Зрозумієш, як можливо безупинно 
молитися і завжди за все дякувати, як втішати тих, що у скорботі. Усе це маєш збагнути, щоб 
ти був в усьому вправний і досконалий за допомогою Святого Духа і присутньої у тобі 
благодаті Господа нашого Ісуса Христа, Якому слава і влада на віки віків! Амінь. 
Тож осягни те, що я сказав, збагни користь апостольських настанов. Тоді усвідомиш, яким 
чином можеш завжди радіти, і керуючись здоровим глуздом. Зрозумієш, як можливо 
безупинно молитися і завжди за все дякувати, як втішати тих, що у скорботі. Усе це маєш 
збагнути, щоб ти був в усьому вправний і досконалий за допомогою Святого Духа і присутньої 
у тобі  благодаті Господа нашого Ісуса Христа, Якому слава і влада  на віки віків! Амінь.                 
                                                                                                                                                                                                                                               
НА СЛОВА З ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЛУКИ(12,18):  
Порозвалюю клуні мої і просторіші поставлю, або про захланність (жадібність) 
1. Випробування бувають двох видів. З одного боку, скорбота випробовує серце і виявляє в 
терпінні, наче золото в  горнилі, його найкращі якості. Водночас сповнене радощами і благами 
життя для багатьох теж стає випробуванням, оскільки  однаково важко зберегти душевну 
стійкість, перебуваючи в скрутному становищі, і втриматися від гордощів, купаючись у з 
славі. Яскравий приклад першого роду випробувань може нам  подати великий Іов, цей 
непоборний подвижник, який подолав, наче бурхливий потік, усі підступи диявола, і серце 
його  не здригнулося, та й глузду він не втратив. І що сильніше лютував ворог людського 
роду, що дужче він знущався з подвижника,  і що запеклішою ставала боротьба, тим 
непохитнішим виявляв  себе Іов.                                                                                                                                                                                        
Наведемо приклади й инших щоденних життєвих випробувань, одним з яких може для нас 
стати доля того багатія, я про якого ми щойно читали. Він уже мав велике багатство, але 
сподівався його примножити. Бог же людинолюбець спочатку не покарав його за невдячність, 
а натомість збільшував його маєтності. І чекав, що багатій насититься і стане приязним і 
людинолюбним. Бо сказано: У одного багатія щедро вродила нива. І міркував він про себе, 
кажучи: Що мені робити? Порозвалюю свої клуні і просторіші поставлю (Лк. 12, 16-18). 
Навіщо ж людині вродила нива, коли ця людина нічого доброго із врожаєм не збиралася 
робити? А це для того, щоб милосердя Боже могло виявитися повніше, оскільки Його доброта 
настільки велика, що дощ посилає на праведних і неправедних, наказує сходити сонцю Своєму на 
злих і на добрих (Мт, 5, 44-45), Проте така велика доброта Божа і накладає на лукавих ще більші 
зобов'язання. Бог послав дощі на землю, яку обробляють руки користолюбців, і сонце, щоб 
зігріти насіння і плоди, які стануть розкішним урожаєм. Щедрими є Божі дари: родючість 
землі, гарний клімат, розмаїття насіння, покірні воли та й усі инші умови, сприятливі для 
успішного землеробства.  
Що ж людина доклала до всього того? Злу вдачу, ненависть до ближнього, скупість. І такою є 
її дяка Благодійникові! Не згадала вона про спільну людську природу, не подумала, що 
надлишками треба ділитися з бідними, знехтувала заповідь: Не стримуй добра потребуючому, 
коли в силі твоєї руки це вчинити (Прип. З, 27), а також: Розділи з голодним хліб свій (Іс. 58, 7). 
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Але не почула людина пророків та всіх учителів, які закликали до неї. Ломилися її житниці від 
зерна, але скупе серце залишалося порожнім. Вона безперестанку нагромаджувала нові - 
статки і з року в рік помножувала своє багатство. От через її користолюбство й постала перед 
нею проблема, оскільки зі ; старим розлучитися не хотіла, а зберігати нове вже не мала де. : Це 
й наповнило її життя безрадісними думками і болісними турботами. 
Що ж мені робити? Хто не поспівчуває людині, яку обсіли такі клопоти? Уже не в радість 
врожай та земні блага, і майбутнє видається загрозливим. Земля не дари родить їй, а 
страждання, не врожай приносить, а турботи, скорботу та численні труднощі. І у своїх печалях 
вона стає подібна до жебрака, бо однакові з ним має турботи. І нарікання ми від неї чуємо, 
подібні до нарікань злидаря. Що мені робити? Де взяти їжу? Де роздобути одяг? Так і цей 
багатій говорить, наче жебрак, та ж сама мука в його серці, і турботи його гризуть жебрацькі. 
Те, що инших радує, зажерливого гнітить. Його не звеселяють власні статки, і дім його, повна 
чаша, не наповнює серця радістю. Натомість багатство, яке, наче річка, у клуні його тече і їх 
наповнює, вселяє в душу страх, щоб дещиця з його добра не дісталася иншим, щоб не стало 
його багатство джерелом добра для нужденних.                                                                                                                                                  
2. Мені видається, що хвороба його подібна до тієї, що мучить обжерливих, - вони ладні 
скоріше луснути від надмірних наїдків, ніж поділитися залишками з голодними.  
Людино, пізнай же Того, Хто дає! Згадай про себе саму, хто ти є, чим порядкуєш, від кого 
отримала це і за що Бог тобі надав перевагу. Ти - служитель благого Бога, поставлений над 
такими ж рабами, як і сам, тому не вважай, що все створено тільки для твого черева. Стався до 
того, що маєш, як до чужого. Воно недовго буде тебе звеселяти, дуже скоро спливе й утече з 
рук, а спитають тебе суворо. Ти ж усе під замками тримаєш, у коморах, та й ще печатки на 
двері накладаєш. Уночі турботи спати тобі не дають, усе думаєш, розмовляєш, як 
божевільний, сам зі собою, бо і слухаєш безумного радника - себе самого.    
Що мені робити? А маєш ти замість цього сказати: "Нагодую голодних, відкрию свої житниці 
і скличу всіх нужденних. І буду наслідувати Иосифа, проповідуючи любов до ближнього. 
Скажу великодушно: "Усі, хто хліба не має, прийдіть до мене! І нехай кожен від щедрот 
Божих, наче зі спільного джерела, а візьме собі по потребі!" Але ти не такий! З якої ж 
причини? А  все через заздрощі, що ними твоя душа сповнена. Бо заздриш  чужим радощам, і 
надихають тебе злі задуми. Турбуєшся не  про те, щоб кожному вділити щедрот, а про те, щоб 
ніхто з  твого добра не мав користи. 
Уже ангели смерти поряд з ним стояли, а він думав про наїдки. В ту ж ніч смерть прийшла по 
нього, а він усе мріяв  про майбутні блага ще на довгі роки. Але ж мав час усе добре зважити і 
виявити свої задуми, щоб отримати вирок, на який заслуговував.  
3. Нехай з тобою такого не трапиться! Для того я все це написав, щоб ти, розваживши і 
зрозумівши, уник подібної небезпеки. 
Будь як земля, людино! Принось плоди, щоб тобі не виявитися гіршим від бездушної природи! 
Бо вона плоди зростила не задля власної насолоди, а на користь тобі. А ти, якщо й принесеш 
який плід, то використовуєш його задля власних потреб, оскільки зроблене добро повертається 
до добродійника. Чи нагодував ти голодного? Бо ж те, що віддав, стає твоєю власністю та ще й 
повертається з надлишком. Подібно до того, як земля повертає сторицею зерно, що в неї 
вкинули, так і кусень хліба, що жебракові ти дав, принесе тобі прибуток у сто разів більший. 
Тому нехай приклад із законів землеробства зробить з тебе небесного сіяча, бо сказано: Сійте 
собі для праведності (Ос. 10, 12). 
Про що ж ти турбуєшся? Чом же себе мучиш, намагаючись своє багатство вкласти в глину і 
цеглу? Ліпше добре ім'я, ніж велике багатство (Прип. 22, 1). Якщо ж любиш гроші заради 
грошей, то зваж, наскільки корисніше мати тисячу дітей, аніж тисячу монет у гаманці. Гроші, 
навіть і проти власної волі, залишити муситимеш тут, але славу добрих справ зможеш взяти  із 
собою до Господа. Тільки-но уяви: ти на Суді Божому, а тебе обступив натовп, і всі називають 
тебе своїм благодійником і годувальником і розповідають про твої добрі вчинки. Чи ж ти не 
зауважував, як багато грошей витрачають на видовища, на змагання, на гладіяторські бої, на 
те, на що достойна людина й подивитися погидувала б. Скільки-то витрат, щоб зажити слави 
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серед людей, заради оплесків та великої шани! А ти виявляєш скупість, коли маєш нагоду 
досягти небесної слави! Бог прийме тебе у свої обійми, ангели хвалитимуть, усі люди, які 
жили від створення світу, почнуть вважати тебе блаженним. Вічна слава, вінець праведности, 
Небесне Царство - ось твоя нагорода за гарне порядкування своїм статком. Але ти не думаєш 
про це і, турбуючись про сьогоденне, занедбав майбутнє.   
Тож добре розпоряджайся своїм багатством і заслужи славу, витрачаючи гроші на бідних. 
Нехай скажуть про тебе: Він розсипав, роздав убогим, правда його перебуває навіки (Пс. 111, 
9). Не зволікай продати майно, поки нужденність не спіткала тебе. Не очікуй неврожаю, щоб 
відчинити житнищ, бо хто затримує збіжжя, того проклинає народ (Прип. 11, 26). Не чекай 
на голод, щоб золото помножити, ані загальної злиденности, щоб власне добро подвоїти. Не 
торгуй людською бідою, щоб не прогнівити Бога нечестивим багатством. Не роз'ятрюй ран у 
тих, яких батогами бито. Ти шукаєш очима золото, а на брата не звертаєш уваги. Вмієш 
карбувати монети і відрізняти справжню від фальшивої, а брата нужденного не впізнаєш. 
4. Блиск золота звеселяє твоє серце, але ти не замислюєшся над тим, скільки зітхань злидаря 
тебе супроводжує. Як відкрити хобі очі на страждання бідного? Дивиться він на свою домівку 
і бачить, що золота там немає і ніколи не буде. Начиння дому та одяг такі ж, як і жебрацькі 
статки; ледве чи гроша вони варті. Що ще? Нарешті дивиться він на дітей і думає про те, що 
мусить продати їх у рабство, щоб усім врятуватися від голодної смерти. Уяви страшну 
боротьбу батьківської любови і невблаганного голоду! Голод жахає найстрашнішою смертю, а 
природа повстає проти продажу дітей, переконуючи померти разом з ними. Багато разів він 
збирається йти на торжище і щоразу стримує себе. Нарешті він переможений, присилуваний  
необхідністю і невідворотними злиднями. Про що ж він думає в цю мить? "Котрого раніше 
продати? Котрого більше вподобає покупець? Продати спершу старшого? Але поважаю його 
старшинство! Може, молодшого? Але шкода його, він маленький  і не спізнав ще нещасть. 
Цей - найбільше схожий на батьків,  а той - здібний до наук. Як важко мені зробити вибір! Що 
ж  буде зі мною? На якого з них мені напасти? У якого звіра  позичити душу? Якщо всіх при 
собі залишу, то побачу, як  вони будуть пухнути з голоду. Якщо продам одного, то якими  
очима решта буде на мене дивитися? Почнуть мене підозрювати  й перестануть мені довіряти. 
Як буду жити в домі, сам себе в позбавивши дітей? Як зможу сісти за стіл, на якому наїдки,  
куплені такою ціною?" І він, наплакавшись, іде продавати в улюбленого сина! 
А тобі байдуже до чужих страждань! Ти не хочеш його зрозуміти. Нещасного мучить голод, а 
ти зволікаєш, насміхаєшся, подовжуючи його нещастя! Він своє життя тобі пропонує в обмін 
на їжу, а в тебе не тільки не ціпеніє рука, яка бере податок з таких страждань, але ти навіть 
вимагаєш ще і намагаєшся взяти більше, а дати менше, щоб для цього бідаря життя зробилося 
тяжким з усіх боків! Ані сльози не викликають у тебе жалю, ані зітхання не пом'якшують 
серця. Ти непохитний і незворушний! У всьому тобі ввижається золото, по всіх кутах ти його 
бачиш, тільки воно тобі сниться, а коли не спиш, теж тільки про нього думаєш. Подібно до 
того, як божевільний, який у приступі шалу бачить речі не такими, якими вони є насправді, а 
такими, якими їх малює хвора уява, так і твоя душа, хвора на грошолюбство, повсюди бачить 
сріблі та золото. Тобі приємніше дивитися на золото, ніж на сонце. Ти мрієш, щоб усе 
перетворилося на золото, і вишукуєш різні способи здійснити це бажання. 
5. Які лишень засоби використовуєш заради золота? Хліб у тебе стає золотом, вино згущується 
в золото, і вовна перетворюється на золото. Усіляка торгова оборудка, усілякий виверт 
приносять тобі золото. Золото помножується шляхом лихварства. Але ти неситий, і твої 
бажання безкінечні. Иноді  жадібним дітям ми дозволяємо їсти досхочу, щоб пересичення 
викликало в них огиду. Але такий метод не діє на зажерливого - що більше він напхався, то 
більше хоче. 
Сказано: Коли багатство притікає, не прикладайте серця до нього (Пс. 61, 11). А ти 
стримуєш те, що тече, і перекриваєш йому всі шляхи. І ось, коли воно стримане й загачене, що 
воно робить з тобою? Руйнує перепони, що стоять у нього на шляху. Так і зараз, насильно 
стримане, прибуває безперестанку і руйнує житниці багатія, рівняє їх із землею, неначе ворог-
нападник. Але ж він може збудувати більші! Проте невідомо, чи зможе залишити їх 
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спадкоємцеві нерозореними. Швидше його викраде смерть, аніж він збудує їх за своїм 
зажерливим наміром. Але його кінець - гідна розплата за лихі задуми. 
Почуйте ж мене, багатії, і відкрийте двері всіх своїх скарбниць! Звільніть скарби, наче величну 
річку, яка тисячами протоків зрошує плідну землю! Дозвольте багатству різними шляхами 
вливатися в доми бідних! Як кринична вода, коли її вичерпувати, стає тільки кращою, а якщо 
цього не робите, то вона застоїться і буде загнивати, так і застій багатства не приносить 
користи. А рух багатства і перехід його з рук у руки приносить плоди. Як дякуватимуть тобі 
облагодіяні! Не нехтуй цим. Яка нагорода від праведного Судді! Не май сумніву, що 
отримаєш її. 
Нехай повсякчас буде в тебе перед очима приклад багатія, що вартий осуду. Цей багатій, 
охороняючи теперішнє, непокоячись про майбутнє і не знаючи напевно, чи буде жити завтра, 
сьогодні грішить уже в рахунок завтрашнього дня. Ще прохач не прийшов, а він уже йому 
жорстоко відмовив, ще  плодів не зібрав, а вже отримав осуд за користолюбство. Земля 
готувала йому розкішний бенкет, заздалегідь обіцяючи на ланах пишні обжинки, відкриваючи 
на виноградних лозах численні грона, пропонуючи оливу, що вгиналася від плодів, обіцяючи 
багатий врожай. Але сам він був негостинний і безплідний. Ще не зібрав урожаю, а вже 
заздрить нужденним. А скільки ще небезпек чатує на той урожай? Може трапитися раптовий 
град, і посуха видере врожай уже з рук, і невчасний дощ із грозових хмар може знищити 
плоди. Чому ж не молишся Господеві, щоб милість Його була повною? А натомість 
заздалегідь  робиш себе негідним прийняти майбутні дари. 
6. Ти подумки розмовляєш зі собою, а твої слова зважують  на небі. Тому звідти до тебе 
надходять відповіді. Про що ж  говорить багатій? Душе, маєш багато добра на багато років  
складеного, спочивай, їж та пий, веселися (Лк. 12, 19). Яка глупота! Якщо б ти мав душу 
свині, то цим радував би її. Наскільки ж ти подібний до цієї скотини, що пропонуєш душі я 
плотські наїдки! Що запхав у пельку, те пропонуєш і душі.  Якщо в душі є чеснота, якщо вона 
сповнена добрих справ,  якщо близька до Бога, то має великі блага і нехай звеселиться м 
прекрасною душевною радістю. Але оскільки думки твої про  земне і власне черево тобі за 
бога, то ти став цілковито плотським, і пристрасті мають тебе за раба. Тож почуй ім'я, якого а 
ти достойний, яке тобі дала не людина, а Сам Господь. Безумний! Цієї ж ночі душу твою 
заберуть від тебе, а те, що ти зібрав кому воно буде? (Лк. 12, 20). Така насмішка над 
нерозсудливістю гірша від вічної кари!  
І що ж планує той, кому судилося померти найближчим часом? Порозвалюю клуні мої і 
просторіші поставлю. Я б йому сказав: "Добре робиш, бо скарбниці неправди варті того, щоб їх 
зруйнувати! Зруйнуй власними руками те, що ти погано побудував. Зламай хлібні клуні, від 
яких ніхто й ніколи не відходив утішений. Знищ усю будівлю, що стереже її зажерливість, 
зламай дахи, розбери стіни, відкрий сонцю запліснявілу пшеницю, звільни з-під сторожі 
закуте в ланцюги багатство, відкрий для всіх поглядів темні сховища мамони. 
ІПорозвалюю клуні мої і просторіші поставлю. А якщо і їх наповниш, що тоді вигадаєш? Знову 
будеш руйнувати і будувати більші? Чи є щось безумніше, ніж безкінечно працювати, 
ретельно будувати та старанно розоряти? Якщо хочеш, маєш житниці - доми бідарів! 
Збирайте собі скарби на небі (Мт. 6, 20), Що там заховано, того не зжере хробак, міль не 
попсує, розбійники не викрадуть. 
Скаже багатій собі: "Тоді стану допомагати нужденним, коли наповню другі житниці». Довге 
життя ти собі передбачив. Дивися, щоб тебе не випередив реченець, що тобі призначено. Твоя 
обіцянка не доброту твого виявляє, а лукавство. Бо обіцяєш не для того, щоб наступного разу 
дати, а для того, щоб на цей раз відмовити. Що нині заважає тобі подати милостиню? Чи ж 
бідних нема навкруги? Чи житниці твої не переповнені? Чи нагороду тобі не приготовано за 
благодіяння? Чи заповідь не  зрозуміла? Голодний чахне, голий мерзне, боржника утискують,   
а ти відкладаєш милостиню на завтра! Послухай-но Соломона:  Не говори: Відійди, вернися і 
завтра дам, бо не знаєш, що трапиться завтра (Прип. З, 28). 
Якими заповідями нехтуєш, коли грошолюбством вуха собі затикаєш! Яким же вдячним 
мусиш бути Добродійникові, як радіти, яку честь виявляти за те, що не сам ти безперестанку  



 
 

  
 

47

стоїш під чужими дверима, а инші стоять біля твоїх дверей! А ти похмурий і неприступний, 
зустрічей уникаєш, щоб не вирвали з твоїх рук якихось крихт. У тебе на все одна відповідь 
наготована: "Не дам, бо не маю, бо сам бідний." А й справді, ти бідний, бо тобі забракло 
всякого добра: людинолюбства, віри в Бога, вічної надії. Поділися з братом своєю пшеницею, 
що завтра згниє, а сьогодні ще можеш з братом нею поділитися. Найгірше користолюбство - 
не поділитися з нужденним тим, що завтра може згинути.      
7. Скажеш: "Кого кривджу, утримуючи свою власність?" Скажи мені, що маєш власного? 
Звідки ти взяв його та приніс у життя? Припустимо, що хтось, хто прийшов на видовище 
раніше і зайняв собі місце, почав би виганяти тих, що прийшли пізніше, вважаючи своєю 
власністю те, що надано для загального користування. Такі ж і багатії. Захоплять спільне і 
перетворюють на свою власність лише тому, що вхопили раніше  від инших. Якщо б кожен, 
взявши лише те, чого потребує, решту залишив нужденним, то не було б ні багатих, ні бідних. 
Чи не голим ти вийшов з материнського лона? Чи не голим повертаєшся в землю? Звідки ж 
тоді в тебе те, що маєш зараз? Якшо скажеш, що завдячуєш цим випадковості, то ти - 
безбожник, Творця не визнаєш, до Благодійника вдячности не маєш. А якщо визнаєш, що 
маєш від Бога, назви причину, через яку отримав це. Невже Бог є несправедливий, оскільки не 
порівну розподіляє нам необхідне для життя? Чому ти  багатієш, а хтось перебуває у злиднях? 
Чи ж не для того, щоб ти отримав винагороду за доброту і добре порядкування, а  його 
винагородили ще більше за терпіння? А ти, захопивши  все в бездонні торби зажерливости, 
думаєш, що нікого не  образив, тимчасом як позбавив цих благ багатьох. 
Хто є користолюбцем? Ним є той, хто переступає межі  помірности. Хто є здирником? Той, 
хто в иншого відбирає й власність. Хіба ж ти не користолюбець, хіба ж не здирник,  коли 
привласнюєш те, що отримав лише в розпорядження?  Хто останню сорочку віднімає у голого, 
той називається грабіжником. Чи ж можна назвати по-иншому того, хто може одягнути 
голого, але не робить цього? Голодному належить хліб,  що ти утримуєш, нагому - одяг, що 
зачинений у твоїх коморах,  босоногому - взуття, що гниє у тебе, нужденному - срібло, що 
зарите у тебе. Тому ти кривдиш усіх тих, кому міг би допомогти. 
8. Скажеш: "Гарні ці слова, але золото краще". Те ж саме кажуть і тоді, коли пояснюють 
нестриманим, що таке цнотливість. І вони, коли обговорюють предмет їхнього прагнення, 
розпалюються вже від однієї згадки про нього. Як мені оповісти про життя злидаря, щоб ти 
зрозумів, зі скількох стогонів складається твоє багатство? І наскільки безцінним видасться 
тобі в судний день це слово; Прийдіть, благословенні Мого Отця, успадкуйте Царство, 
приготоване вам від створення світу. Я був голодний, і ви дали Мені їсти, Я був спраглий, і ви 
Мене напоїли, був нагий, - і ви Мене зодягнули (Мт. 25, 34-36)! Який же трепет, яка знемога яка 
темрява охоплять тебе, коли почуєш слова осуду: Ідіть від Мене, прокляті, у вогонь вічний, 
уготований дияволу й ангелами його. Я був голодний, і ви не нагодували Мене; Я був спраглий, і 
не напоїли Мене; Я був нагий, і не зодягнули Мене (МТ.25, 41-43). Бо не тільки хижак у судний 
день буде осуджений, а й той, хто міг, але не ділився з іншими. 
Я сказав те, що вважав за корисне. Якщо прислухаєшся, довідаєшся про блага, що обіцяні тобі 
як нагорода. А якщо не послухаєш – написані і погрози. Але бажаю тобі, щоб ти не зазнав 
покарання та не відчув їх на власній шкірі, а спрямував себе до кращого та щоб твоє багатство 
стало для тебе ціною викупу і ти досяг приготованих небесних благ за благодаттю Того, Хто 
покликав усіх нас до Свого Царства, Якому слава і влада на віки віків! Амінь.   
 
 
ДО БАГАТІЇВ 
1. Раніше ми вже згадували про цього юнака, і старанний слухач, безсумнівно, пам'ятає наші 
попередні міркування. Передусім про те, що цей юнак не схожий на законника, про якого 
оповідає Лука. Останній був уїдливий, прискіпливо запитував, а юнак питав серйозно, тільки 
не приймав покірно,  бо якщо б питав з насмішкою, то не покинув би Господа, жалкуючи, що 
отримав від Нього такі відповіді. Тому й характер  його видається нам мінливим. Святе 
Письмо велить його  почасти похвалити, але не виправдовувати його жалюгідности. Похвала 
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йому належить за те, що, впізнавши істинного Вчителя, не зважив на гордість фарисеїв, на 
пиху законників, на натовп книжників, і цим ім'ям назвав істинного, єдиного та благого 
Вчителя. У ньому добрим є те, що щиросердо турбувався успадкувати вічне життя. Але те, що, 
вислухавши спасительні уроки істинного Вчителя, він не записав їх у серці і не виконав Його 
настанов, а відійшов жалкуючи, бо не бажав покинути багатства, - усе це свідчить про те, що 
воля юнака не була повністю спрямована до істинного блага, хоч прагнув він до того, що й 
більшість людей. Це говорить про неврівноваженість його характеру та хаотичність душевних 
порухів. 
Називаєш Господа вчителем, але не виконуєш належне учневі! Кажеш, що Він благий, але 
гидуєш Його дарами! А між тим Благий, безсумнівно, дарує блага. Ти питаєш, як здобути 
життя вічне, а насправді цілковито захоплений насолодами теперішнього. Чи запропонував 
тобі Вчитель зробити щось надмірно важке, чого неможливо виконати? Іди, продай своє майно 
й роздай бідним (Мт. 19, 21). Якби змусив тебе працювати на землі, або спонукав до 
небезпечних торгових оборудок, або до чогось иншого, непосильного для тих, котрі шукають 
прибутку, тоді ти міг би засмутитися через це повеління. Але тобі пропонують таким зручним 
шляхом, що не вимагає ні зусиль, ні поту, стати спадкоємцем життя вічного! Чому ж не радієщ 
доступності спасіння, а натомість відходиш, нарікаючи й засмутившись, зводиш нанівець усі 
попередні зусилля? Оскільки, якщо ти, як сам кажеш, не вбив, не творив перелюбу, не вкрав, 
не свідчив брехливо ні на кого, то всі свої зусилля пускаєш намарне, не додаючи до 
переліченого того, завдяки чому міг би увійти в Царство Боже. Якщо б лікар запропонував 
тобі вилікувати частини тіла, ушкоджені від природи або уражені хворобою, то хіба б ти не 
вислухав його прихильно? Але коли величний Лікар душ бажає зробити досконалим тебе, 
який не розуміє найсуттєвішого, ти, замість того щоб прийняти милості, нарікаєш і 
засмучуєшся. 
Очевидно, наскільки ти далекий від виконання цієї заповіді, і ти обманював себе, коли сказав, 
що любиш ближнього, як самого себе. Твоя відмова виконати повеління Господнє викриває, 
що ти не маєш в серці істинної любови. Якщо ти говорив правду, що з юности зберігав 
заповідь любови і відплачував кожному, наче самому собі, то як набув такі маєтності? Турбота 
про бідних згубна для багатства. Хоча кожний злидар окремо не потребує багато на 
найнеобхідніше, проте на всіх разом треба витратити частку майна, отже, воно і розходиться 
таким  чином. Тому людина, яка любить ближнього, як себе, не може володіти більшим за 
нього. Але виявляється, що ти маєш великі багатства. Звідки вони в тебе? Чи не зрозуміло, 
що волієш вдовольняти власні примхи, замість того щоб полегшити життя багатьом? Тому що 
більшим багатством володієш, то менше любови до ближнього маєш: ти давно б розстався з 
грішми, коли б любив ближнього. А тепер маєтки ближчі тобі, ніж власне тіло. Розлучитися з 
ними для тебе настільки ж болісно, як втратити найнеобхідніші частини тіла. Якщо б ти 
вдягнув  голого, віддав хліб голодному, якщо б твої двері були гостинно  відчинені для 
кожного, якщо б ти став батьком для сиріт, співчував немічному, то хіба став би жалкувати за 
маєтками? Хіба шкодував би за залишками майна, якщо б змалку ділився зі злидарями? 
Мало того, ніхто не жалкує, коли продає свою власність або обмінює на щось необхідне. 
Навпаки, що дешевше купує дорогі речі, то більше радіє вдалій купівлі. Ти ж сумуєш, що 
мусиш віддати золото, срібло та набутки, тобто каміння та порох, щоб придбати натомість 
блаженне життя. 
2. А на що ти витрачаєш багатство? Щоб одягатись у дорогий одяг? Але ж тобі вистачить і 
хітону у два лікті, лише одного плаща досить, щоб вдовольнити всі потреби в одязі. Ти хочеш 
втішатися дорогими наїдками, але хлібини досить, щоб наситити шлунок. Чого ж ти 
засмучуєшся? Що втрачаєш? Славу, куплену за гроші? Але якщо припиниш шукати земної 
слави, набудеш тої істинної й осяйної слави, яка відкриває  тобі двері до Небесного Царства.                                                                                     
Ти скажеш: "Але володіння багатством саме по собі приємне, навіть якщо не приносить ніякої 
користи". Усім відомо, що турбуватися про марне - нерозумно. Тобі може видатися  дивним те, 
що я хочу сказати, але справедливі слова кажу. Багатство, якщо витрачати його, як велить 
Господь, залишається у тебе, а якщо почнеш утримувати його, - вислизне з рук. Якщо 
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спробуєш його зберегти, - не буде твоїм, а якщо витратиш, - не втратиш. Бо Він розсипав, дав 
убогим, правда Його перебуває навіки (Пс. 111, 9). 
Але не заради гарного одягу та смачних наїдків більшість людей прагне багатства. Навпаки, 
диявол вигадав якийсь хитрий спосіб, завдяки якому багаті мають тисячі приводів для 
видатків, тому вони домагаються надмірного та непотрібного, неначе необхідного, і 
найбільших грошових сум їм замало на витрати, які вони весь час собі вигадують. Розділяють 
багатство на потреби теперішні та майбутні, частину відкладають для себе, частину - дітям, 
потім і це розподіляють на покриття різноманітних витрат. Послухай, які розпорядження вони 
дають: "Ця частина, - говорять, - піде на сьогоденні потреби, а ту - слід відкласти, і частина, 
призначена на покриття потреб, нехай перевищить межі необхідного; те піде на домашні 
потреби, а це витратимо на те, щоб перед людьми похизуватися, цього достатньо буде на 
подорожні видатки, а ці гроші підуть на те, щоб ми могли розкошувати, перебуваючи вдома". 
Мені ж залишається тільки дивуватися, які вигадливі люди бувають в надмірностях.  
Вони мають тисячу колісниць - на одних возять різний непотріб, на инших, покритих міддю та 
сріблом, їздять самі. Мають численні стайні і своїм коням, наче людям, ведуть родоводи, 
пишаючись благородністю кінських предків. Одні коні возять цих ласолюбців по місту, инші - 
на полювання, ще инші об'їжджені для подорожей. Повід, попруга, хомути -  усі срібні, усі 
всипані золотом, багряні попони прикрашають коней, неначе наречених. Вони мають багато 
мулів, підібраних за кольорами, фурмани змінюють один одного: один спереду, инший позаду. 
У них незліченна кількість иншої домашньої обслуги, щоб вдовольнити кожну забаганку: 
управителі, ключники, землероби, ремісники, навчені усіляких ремесел, як ужиткових, так і 
вигаданих для насолоди та розкошування: кухарі, пекарі, винарі, мисливці, скульптори, 
живописці, організатори різноманітних розваг. Вони мають отари верблюдів, які то перевозять 
тягарі, то пасуться, табуни коней, отари биків, овець та свиней, за якими наглядають чабани. 
Вони мають землю, яка не тільки годує їх, а, приносячи прибутки, збільшує багатство. Вони 
мають купелі в місті і по селах. Будинки їх виблискують мармуром різних сортів: один - із 
фригійського каменю, инший - із лаконійської або тессалійської плитки. Одні доми зігрівають 
взимку, инші охолоджують влітку. Підлоги викладені різноманітними каменями, стелі 
визолочені. Стіни як не вкриті кахлем, то помережані квітами. 
3. А якщо після численних видатків щось залишається від багатства, це закопують у землю, у 
таємних сховках, оскільки майбутнє неможливо передбачити й існує небезпека, що нас 
несподівано спіткає бідність. 
Невідомо, чи зможеш при нагоді скористатися закопаним золотом, але відомо, що за 
байдужість до инших тебе буде покарано. Отже, якщо ти не в силах витратити багатство на 
свої численні забаганки, то закопуєш його в землю. Яке страшне безумство - видобувати 
золото в копальнях лише для того, щоб потім знову закопати його в землю! Крім того, вважаю, 
що, заривши золото в землю, разом з ним закопуєш власне серце. Адже сказано: Бо де ваш 
скарб, там буде й ваше серце (Мт. 6, 21). Тому й заповіді видаються їм нестерпними, бо життя 
не мають, якщо не бавляться марнотратством. 
Мені здається, що поведінку цього юнака та подібних людей можна порівняти з 
мандрівником, який, запрагнувши побачити якесь місто, невтомно дійшов до його стін, але 
потім, замешкавши десь неподалік, полінувався ще трохи пройти, чим звів нанівець усі 
попередні труди і позбавив себе можливости побачити приваби міста. Такими є ті, які, 
щоправда, намагаються змінити своє життя, але не можуть відмовитися від багатства. Знаю 
багатьох, які постять, моляться, зітхають, висловлюють будь-яку прихильність, яка не 
потребує ніяких  видатків, але не жертвують ані гроша для нужденних. Яка ж їм Ц користь від 
усіх їхніх чеснот? Не прийме їх Царство Боже. Тому і сказано: Легше верблюду пройти у 
вушко голки, ніж багатому - в Царство Небесне (Лк. 18, 25).                                                                                                                                                                                                                               
Хоча присуд настільки ясний, і Той, Який виніс його, не  відступається від Своїх слів, але як 
мало людей, що повірили в це. Кажуть: "Як будемо жити, якщо полишимо все? На що 
перетвориться життя, якщо всі візьмуться продавати все і відмовлятися від маєтностей?" Не 
проси мене витлумачити тобі заповіді Володаря. Законодавець знає, як можна навіть 
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неможливе узгодити із законом. Випробовується твоє серце, наче на терезах, до чого воно має 
схильність - до істинного життя чи до насолод цього світу. Розсудливий здатен усвідомити, що 
багатством ми володіємо лише як розпорядники, а не як ті, які мають право ним 
насолоджуватися. І люди, що від нього відмовляються, мають радіти, неначе поступаються 
чужим, а не позбавляються власного. Чому ж ти засмучуєшся? Чому ремствуєш у душі, 
почувши: Продай маєток свій? Навіть якщо б міг забрати його зі собою в инше життя, не 
личило б тобі так до нього прив'язуватися, бо тамтешні скарби з легкістю затьмарять його. А 
якщо маєш його залишити тут, то чому б не спродати, щоб забрати зі собою прибутки від його 
продажу? Купуючи коня і платячи за нього золотом, ти не журишся, а поступаючись тлінним 
та отримуючи натомість Царство Небесне, плачеш, відмовляєш прохачеві, не вділяєш 
милостині, вигадуючи тисячі приводів для витрат.  
4. Що відповіси Судці ти, який прикрасив стіни тканинами, замість того щоб одягнути 
людину, ти, який пишно вдягаєш коней, а на брата, зодягнутого у лахміття, дивишся байдужо, 
пшениці дозволяєш гнити, а бідного не нагодуєш, золото зариваєш у землю, а на 
скривдженого не зважаєш? 
А якщо жінка, з якою живеш, ласа до багатства, - ти вдвічі дужче хворий. І примхи вона 
посилює, і ласолюбство розпалює, і марнотні бажання викликає, вигадуючи то купити якесь 
коштовне каміння - перли, смарагди, яхонти; прагнучи золота то кованого, то тканого і 
посилюючи хворобу різноманітними дурницями. Бо такі жінки займаються цим не час від . 
часу, а день і ніч перебувають у цих турботах. І тисячі підлесників, задовольняючи їхні 
забаганки, приводять фарбувальників, золотарів, олійників, ткачів, набивачів тканин. Така -. 
жінка ні на хвилину не полишає чоловіка, мучачи його безперестанними наказами. На 
вдоволення жіночих забаганок не вистачить жодного багатства, хай навіть тече воно рікою. То 
забагнеться їм парфумів, що їх привозять від варварів, наче це проста ринкова олія, то 
морських квітів, мушлі, морського пера - і щоб цього було більше, ніж овечої вовни. А золоті 
прикраси з коштовностями вони носять то на голові, то на шиї, то на поясі, то оковують ними 
руки та ноги. Бо золотолюбним жінкам приємно носити кайдани, аби були ці кайдани зроблені 
із золота.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Хіба має час потурбуватися про душу чоловік, який заходився вдовольняти жіночі забаганки? 
Як від бурі та негоди гинуть кораблі, так і від поганих нахилів жінок гинуть немічні душі їхніх 
співжителів. А багатство, що його тринькає на різні забаганки як чоловік, так і жінка, 
намагаючись перевершити одне одного у вигадуванні марних витрат, природно, уже не має 
жодного шансу потрапити до инших рук. Якщо чуєш: Продай своє майно й роздай бідним, щоб 
мати шлях до вічного блаженства, - то ти відходиш ремствуючи. Якщо ж скажуть: "Віддай гроші 
розкішним жінкам, віддай каменярам, столярам, тим, що роблять мозаїки, живописцям", - то 
ти радієш, наче набув чогось ціннішого за гроші.       
Чи не бачиш цих стін, зруйнованих часом, руїни яких, неначе кургани, вивищуються над усім 
містом? А коли їх будували, скільки було в місті бідарів, від яких тодішні багатії відвернулися 
з презирством, дбаючи про будівлі. Де ж вони, ці будівлі, що викликали заздрощі своєю 
красою? Де той, що їх збудував? Чи не перетворилося все на купку каміння, чи не знищено, 
подібно до тих палаців, що їх діти для розваги будують з піску, а будівничий чи не в пеклі 
кається в тому, що турбувався про марне? Намагайся звеличувати свою душу, а стіни, малі 
вони чи великі, однаково вдовольняють потреби. Коли заходжу в дім глупої і незаслужено 
багатої людини і бачу, що дім прикрашають різноманітні квіти, то по цьому пізнаю, що я ця 
людина не має инших цінностей, окрім видимих, і що вона прикрашає бездушні речі, а про те, 
щоб душу прикрасити, не турбується.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Скажи мені, яка користь від срібного ліжка і столів, ложа  і стільців зі слонової кістки, коли 
вони заважають тобі розділити багатство з бідними, хоча ті тисячами стоять біля дверей і 
молять жалібно? Але ти відмовляєш їм у милостині, говорячи, що не можеш вдовольнити їхніх 
прохань. На словах клянешся, але власна рука тебе викриває. Вона мовчазно кричить про твою 
брехню, сяючи дорогим каменем у персні. Один такий перстень скількох людей може 
звільнити від боргів, скільки будинків, що руйнуються, відновити. Одна твоя скриня з одягом 
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може вдягнути цілий народ, що потерпає від холоду. Але ти відсилаєш бідного ні з чим, не 
боячись, що Суддя справедливо покарає тебе. Ти не помилував, - і тебе не помилують, не 
відчинив дверей дому, - і тебе не впустять до Царства, не дав хліба - не отримаєш життя 
вічного. 
5. Але ти виправдовуєшся тим, що бідний, і я погоджуюся з тобою. Насправді бідний той, хто 
багато потребує. А потребуючими вас роблять непогамовні бажання. До десяти талантів 
намагаєшся докласти ще десять, а коли стало двадцять, прагнеш ще двадцяти, і те, що 
безперестанно додається, не вгамовує бажання, а тільки розпалює. Як п'яниць більша кількість 
напою спонукає до того, щоб ще пити, так і ті, які щойно збагатилися, набуваючи багато, 
прагнуть ще більшого, постійним збільшенням багатства підживлюючи свою хворобу. І ця 
запопадливість не приводить їх до мети, оскільки не стільки радіють тому, що мають, якими б 
значними не були ті набутки, скільки засмучуються тим, що досі не отримали того, що, на 
їхню думку, мусить їм належати. Від того їхню душу постійно гризуть турботи, бо прагнеться 
їм більше й більше. Вони б мали радіти і дякувати за те, що мають більше за инших, а вони 
невдоволені й терзаються, бо не дорівнялися до тих чи до инших людей, котрі багатші за них. 
А тільки досягнуть статків тих багатіїв, відразу ж прагнуть дорівнятися до ще багатших. Як ті, 
що піднімаються сходами і постійно заносять ногу, щоб стати на вищу сходинку і не 
зупиняються, поки не дійдуть до верху, так і вони не можуть потамувати свого прагнення 
володіти, не заспокоюються, поки не піднімуться на верхівку і не розіб'ються, впавши. 
Творець усього задля людського блага влаштував так, що птах селевкид ненаситний. А ти, 
завдаючи шкоди иншим, зробив свою душу ненаситною. Жадібний прагне всього, що може 
побачити його око, - і не насититься око спогляданням (Проп. 1, 8), а грошолюбець не 
вдовольниться тим, що отримує. Пекло не скаже: Досить! (Прип. ЗО, 17) - і жадібний ніколи 
не говорить: "Досить!" 
Коли думаєш скористатися тим, що маєш? Коли почнеш цим насолоджуватися ти, що 
безперестанно працюєш, щоб нагромадити багатство? Горе тим, які долучають дім до дому, і 
поле до поля приточують, аж місця бракує для інших (Іс. 5, 8). А ти що робиш? Чи не 
вигадуєш тисячу способів, щоб відібрати в ближнього його частку? Говориш: "Дім сусіда 
загороджує мені світло, турбує галасом, сусід приймає бродяг". Така людина, жаліючись на 
все, на що тільки можливо поскаржитися, жене, завдає утисків, безперервно тягає, терзає і не 
заспокоїться, доки не змусить сусіда переселитися. Що довело до смерти ізраїльтянина 
Навота? Часом не Ахавове бажання мати його виноградник? (1 Цар. 21) 
Жадібний - поганий сусід як у місті, так і в селі. Море знає свої межі, ніч не переступає здавна 
окреслених кордонів, але жадібний не поважає часу, не знає межі, не терпить порядку 
спадкоємства, а схожий рвучкістю до вогню - усе захоплює, усе зжирає. І наче ріки, які 
спочатку виходять невеликими рівчаками, а потім, постійно зростаючи і набувши нездоланної 
сили, своєю стрімкістю зносять усе на своєму шляху, - так і той, що досяг великої могутности 
завдяки тому, що пригнобив уже деяких, отримавши сили завдавати ще більших кривд і 
набувши такого досвіду, підкорить багатьох. І разом з могутністю зростає його лукавство, 
оскільки ті, що раніше терпіли від нього, мимоволі стають його співучасниками, щоб 
завдавати иншим шкоди і кривди. Хто зі сусідів, із тих, що живуть поряд або мають з ним 
справу, не захоплюється ним? Ніщо не чинить  супротиву силі його багатства. Усі схиляються 
перед його самовладдям, усе тріпоче перед його владою. Бо кожен скривджений більше 
заклопотаний тим, як би самому зла не зазнати,  ніж тим, щоб помститися за кривди. Багатий 
приводить воли,  и оре, сіє, жне на землі, яка йому не належить. Якщо почнеш и протестувати, 
- тебе поб'ють. Якщо будеш скаржитися, - тебе звинуватять в образі та засудять. Будеш сидіти 
у тюрмі - вже  очікують на тебе донощики, що доведуть тебе до думки про самогубство. Будеш 
радий усе віддати, тільки б уникнути тяжби. 
6. Я б хотів, щоб ти бодай трохи відпочив від неправедних діл і дав час своєму розумові 
розсудити, куди вони тебе приведуть. Маєш якусь кількість десятин обробленої землі і ще 
таку ж кількість землі, що поросла лісом, гори, рівнини, яри, річки, луки. І що з того? Хіба не 
три лікті землі очікують усіх? І хіба не вистачить купки каміння, щоб оберігати твою 
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жалюгідну плоть? Для чого трудишся? Для чого чиниш беззаконня? Навіщо докладаєш 
зусилля до того, що не принесе плодів? І добре, коли воно лише безплідне, а не пожива для 
вічного вогню! Чи протверезишся колись від цього сп'яніння? Чи будеш мати здоровий глузд? 
Чи опам'ятаєшся колись? Чи уявиш собі Христовий суд? Яке виправдання знайдеш собі, коли 
оточать тебе ображені й почнуть лементувати, скаржачись на тебе праведному Судді? Що тоді 
робитимеш? Яких наймеш собі захисників? Яких свідків закличеш? Як переконаєш Суддю, 
Якого неможливо обдурити? Там немає ораторів, нема переконливої сили красномовства, яке 
могло б приховати істину від Судді. Туди не будуть тебе супроводжувати ані підлабузники, 
ані гроші, ані велич сану. Залишишся сам, без друзів, беззахисний, не маючи змоги 
виправдатися, присоромлений, засмучений, усіма покинутий, не наважуючись і слова сказати. 
Куди не подивишся, усюди побачиш картини своїх злих справ: тут сльози сироти, там стогін 
вдовиці, а з иншого боку - злидарі, що ти їх побив, слуги, яких ти мучив, сусіди, яких 
дратував. Усе це повстане проти тебе, лукавий сонм твоїх діянь оточить тебе. 
Як тінь невідступно слідує за тілом, так за душею йдуть її  гріхи, які свідчать про її справи. 
Тому там немає місця відмовкам, закриваються найбезсоромніші вуста, бо справи кожного 
самі про себе свідчать, і не на словах, але постають такими, якими є насправді. Як зображу 
перед твоїм очима цей жах? Якщо тільки слухаєш мене, якщо тільки приймаєш мої слова 
близько до серця, пам'ятай про той день, коли відкривається гнів Божий з небес (Рим. 1, 18). 
Пам'ятай про славне пришестя Христове, коли ті, що чинили добро, підуть на воскресіння 
життя, а ті, що зло чинили, - на воскресіння суду (Йо. 5, 28-29). Тоді чекає на грішників 
вічний сором і вогонь палючий, що має пожерти їх (Євр. 10, 27). Нехай тебе це засмучує, а не 
заповідь. Як мені вплинути на тебе? Що тобі сказати? Невже не бажаєш Царства? Не боїшся 
геєнни? Де знайти ліки, щоб зцілити твою душу? Якщо жахливе тебе не лякає, радісне не 
заохочує, то промовляю до камінного серця. 
7. Придивися, людино, до природи багатства. Чим тебе так притягує золото? Золото - камінь, 
срібло - камінь, перли -камені, каменем є і всякі инші коштовності: хризоліт, берил, агат, 
яхонт, аметист, яшма. Це - квіти багатства, і частину з них ти ховаєш, найпрозоріше каміння 
тримаєш у сховках, а частину носиш на собі, пишаючись блиском цих коштовностей. Скажи, 
яка тобі користь милуватися рукою, на якій блищить каміння? Чи не соромно тобі бути 
схожим на примхливих вагітних жінок, бажаючи камінців? Як вони гризуть каміння, так і ти 
жадаєш цих квітів поміж каменями, вишукуючи сардонікси, яшму, аметисти. Хіба зміг хоч 
один любитель пишного вбрання подовжити своє життя хоч на день? Чи пощадила когось 
смерть, спокусившись його багатством? Чи вдавалося комусь підкупити хворобу? 
Чи довго ще золото буде тенетами для душі, сітями смерти, гріховною принадою? Чи довго ще 
багатство служитиме приводом до воєн, кувати зброю, гострити мечі? Заради нього родичі 
забувають природні кровні зв'язки, брати дивляться один на одного зі смертельною 
ненавистю. Багатство плодить у пустелях розбійників, на морях піратів, у містах донощиків. 
Хто батько брехні? Хто винуватець лжесвідчень? Хто породив клятвопорушників? Хіба не 
багатство? Чи не прагнення доз розбагатіти? Люди, що з вами робиться? Хто вашу ж власність 
перетворив на пастку для вас? Майно вам дали для підтримання  життя, а не для того, щоб 
допомогти коїти зло, для того, щоб  ви могли викупити свою душу, а не як привід для загибелі.   
Але багатство, необхідне для дітей, - це пристойний привід  для користолюбства. 
Прикриваєтеся дітьми, а прагнете вдовольнити власне серце. Не звинувачуй безневинного, він 
має власного Владику, власного Домоврядника. Від Нього він отримав життя, від Нього 
отримає і засоби для існування. Хіба не для тих, що побралися, написане Євангеліє? Продай 
свої маєтності та й роздай убогим, і матимеш скарб на небі (Мт. 19, 21). Невже, коли ти 
просив у Господа дітей, коли молився, щоб стати батьком, додавав таке: дай мені дітей, щоб я 
міг порушувати Твої заповіді, дай мені діточок, щоб я не досяг Царства Небесного? Хто ж 
поручиться за волю сина, що він розумно розпорядиться успадкованим майном? Багатство 
багатьох зробило розпусниками. Хіба не чуєш слів Проповідника: Бачив я страшний недуг, 
багатство, яке зберігається на лихо його власникові (Проп. 5, 12), та ще: Залишаю його 
своєму спадкоємцеві, і хто знає, мудрим він буде чи безумним (Проп. 2, 18-19)? 
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Отже, пильнуй, щоб ти, зібравши багатство ціною великих зусиль, не вимостив для инших 
зручних шляхів до гріха і потім сам не був покараний двічі: як за те, що сам чинив 
несправедливість, так і за те, що иншого підштовхнув до гріха. Чи не ближча тобі власна душа 
за всіх дітей? Чи не ближче вона до тебе, ніж усе инше? їй першій виділи найкращу частину 
спадку, щедро забезпеч її засобами для існування, а потім уже решту маєтку розділи поміж 
дітьми. Діти, навіть нічого не успадкувавши від батьків, нерідко наживали собі маєтки, але хто 
змилостивиться над душею, якщо ти припиниш турбуватися про неї? 
8. Те, що я сказав до цього, говорив для тих, які мають дітей. Чим же виправдають свою 
ощадливість бездітні? "Не продаю маєтку, не роздаю жебракам, оскільки мушу на щось жити!" 
Отже, не Господь - твій учитель, не Євангеліє ти взяв собі за зразок для життя, а сам для себе 
створюєш закони.  Зрозумій, на яку небезпеку себе наражаєш, розмірковуючи таким чином! 
Якщо Господь повелів нам так чинити, а ти кажеш, що цього неможливо виконати, то вважаєш 
себе розумнішим за Законодавця. 
Ти кажеш: "Буду насолоджуватися багатством упродовж всього свого життя, а після смерти 
зроблю бідних спадкоємцями маєтку, письмово і в заповіті оголосивши їх власниками усього, 
що маю". Коли вже з тобою не буде нікого, зробишся людинолюбним. Добре, а я, коли побачу 
тебе небіжчиком, тоді й назву братолюбцем. Велика тобі подяка за щедрість, за те, що, лежачи 
у гробниці, зійшовши в землю, покинув заощаджувати і став великодушним! Скажи мені, за 
який проміжок часу будеш вимагати нагороди? За час життя чи смерти? Але, поки ти був 
живий, марнував життя на задоволення, потопав у розкошах, гидував навіть глянути на бідних. 
А померлий хіба робить щось? Якої нагороди заслуговують його вчинки? 
Доведи, що ти достойний, і тільки тоді вимагай винагороди. Ніхто не торгує, коли час торгу 
скінчився. Нікого не увінчують, якщо він прийшов після змагання. Ніхто не виявляє своєї 
мужности після бою. Тому, і це очевидно, після смерти неможливо вже стати благочестивим. 
Обіцяєш творити благодійність чорнилом і на папері. А хто повідомить тобі годину смерти? 
Хто розповість, якою буде ця смерть? Скільки людей померли під час несподіваних нападів, 
не змігши через страждання бодай слова вимовити? Скількох лихоманка позбавляла розуму? 
Навіщо ж чекаєш часу, коли, як часто трапляється, не будеш господарем своїх помислів? 
Глупа ніч, важка хвороба, а допомогти немає кому, і той, хто сподівається успадкувати твоє 
майно, чигає, уже все влаштував собі на користь і твої наміри робить марними. Тоді, 
роззирнувшися і побачивши пустку навколо себе, нарешті відчуєш свою безрозсудність, тоді 
зітхнеш гірко над своєю глупотою, що до цього часу відкладав виконання заповіді. Коли і язик 
слабне, і тремтячу руку вже зводить від передсмертних судом, ти ні на словах, ні письмово не 
можеш оголосити своєї волі. Та й навіть якщо все виразно написано і кожне слово чітко 
виголошене, однієї вставленої літери досить, щоб змінити твоє розпорядження. Одна 
підроблена печатка, два чи три брехливі свідки можуть передати твій спадок иншим.                                                            
9. Навіщо обманюєш себе? І зараз погано розпоряджаєшся  багатством, марнуючи його на 
плотські насолоди, а на потім и обіцяєш те, що вже не буде тобі належати. Поганий намір 
маєш, викриває тебе Слово. "Поки живий, буду насолоджуватися, а помираючи, виконаю 
обіцяне". І тобі скаже Авраам: Ти вже отримав блага за свого життя (Лк. 16, 25). Вузький і 
тісний шлях не для того, хто несе тягар багатства, бо ти вирушив у дорогу, взявши зі собою 
тягар, замість того щоб покинути його, як тобі звеліли. Коли ти жив, то вважав себе вищим за 
заповідь, а після смерти надаєш їй перевагу перед ворогами. Говориш: "Щоб не дісталося 
цьому або тому, нехай візьме Господь". Що це - помста ворогам чи любов до ближнього? 
Перечитай свій заповіт. "Хотілось би мені ще пожити і насолодитися своїм майном". То кому 
ж маємо подякувати: тобі чи смерті? Бо якщо б ти був безсмертний, то й не згадав би про 
заповіді. 
Не обманюйтесь, над Богом насміятися неможливо (Гал. 6, 7). Мертве не кладуть на 
жертовник: принеси живу жертву. Хто приносить надлишки, того не приймають, а ти 
приносиш Благодійникові рештки, що залишилися після цілого життя. Ти не посмієш 
почастувати об'їдками трапези шанованих людей, то як насмілюєшся залишками частувати 
Бога? 
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Подивіться ж, багатії, до чого призводить любов до багатства, і не прив'язуйтесь до майна. 
Чим більше ти любиш багатство, тим менше залишай собі з маєтку. Усе перетвори на свою 
власність, усе візьми зі собою, не залишай багатства чужим. Може бути, що й рідні не вберуть 
тебе в останній одяг, а відмовлять тобі в похованні, щоб догодити спадкоємцям. 
Або стануть мудрувати тобі на горе і скажуть: "Нерозумно наряджати померлого й багато 
витрачати на похорон того, який однаково вже нічого не відчуває. Хіба не краще тим, котрі 
залишилися, вдягнутися в коштовний і блискучий одяг, ніж разом з мерцем гноїти його? Яка 
користь від красивого  нагробка, багатого похорону? Це марні витрати. Те, що лишилося, 
треба використати на потреби живих". Ось що вони                                                                             
скажуть, щоб і тобі помститися за нестерпні вчинки, і твоїм маєтком прислужитися 
спадкоємцям. 
Тому попередньо зверши над собою обряд поховання. А найкращий похорон - це благочестя. 
Відходь звідси, одягнувши все. Оберни багатство собі на прикрасу, тримай його при собі. 
Повір чудовому Порадникові, Христові, Який полюбив тебе, будучи багатші, Він задля нас 
став убогим, щоб ми Його бідністю збагатилися (2 Кор. 8, 9), Який видав Самого Себе, як 
викуп за нас (1 Тим. 2, 6). Або повірмо Йому як мудрому і тому, хто знає, що для нас корисне, 
або будемо Його терпіти як того, хто любить нас, і віддамо Йому належне як своєму 
Благодійникові. Неодмінно ж виконаємо те, що звеліли нам,  щоб стати спадкоємцями вічного 
життя, яке в Христі, Якому слава і влада на віки віків! Амінь. 
 
ГОМІЛІЯ, ВИГОЛОШЕНА 
 ПІД ЧАС ГОЛОДУ ТА ПОСУХИ 
1. Лев зареве, хто не злякається? Господь Бог заговорив, і хто не запророкує? (Ан. З, 8). Розпочну 
промову зі слів пророка і, пропонуючи вам свою пораду та корисні думки, за спільника візьму 
богонатхненного Амоса, який лікував недуги, подібні  до тих, що нас спіткали. Бо в давні 
часи, коли народ зрікся  благочестя предків, потоптав святість законів і принизився до 
ідолослужіння, цей пророк став проповідником покаяння, закликаючи навернутися та 
погрожуючи карами. О, як би я  прагнув мати хоч трохи його ревности, яку засвідчує давня 
історія! Але не дай Боже, щоб для нас усе скінчилося так                          само, як у тій історії! 
Бо непокірний народ, неначе впертий і  неприборканий кінь, що гризе вудила, замість того 
щоб навернутися до добра, звернув з прямого шляху і до тих пір  блукав манівцями і рвався з 
рук вершника, доки, впавши з   кручі у прірву, не загинув заслуженою смертю. 
Нехай не станеться цього нині з нами, діти мої, народжені моїм благовістуванням і сповиті 
благословенням рук! Навпаки, прийміть мої слова прихильно, нехай ваша душа буде покірна 
та з ніжністю приймає настанови, нехай стане поступлива, неначе віск у руках того, хто 
ставить печатку, щоб навіть від одного цього зусилля і я отримав плід, який зазвичай 
винагороджує труди радістю, а ви, звільнившись від бідувань, щоб дякували за науку! 
Що ж хочу донести до вас у слові, яке, проте, барюся виголосити, хоча ви його очікуєте і ваша 
душа нетерпеливиться його почути? 
2. Бачимо, брати, над собою чисте і безхмарне небо, яке спричиняє ту похмуру ясність повітря, 
і ця чистота нас засмучує, хоча донедавна ми її так бажали, коли тривалий час захмарене небо 
занурювало нас у морок, позбавляючи сонячних променів. Пересохла до краю земля має такий 
відразливий вигляд, настільки тверда для обробітку й безплідна, розтріскалася від палючих 
променів, що випалюють її зсередини. Рясні та повноводні джерела зміліли, потоки великих 
річок до такого рівня висохли, що малі діти переходять їх убрід і жінки переносять через них 
свої ноші. Багато з нас потерпають від спраги, і нам забракло найнеобхіднішого. Ми - нові 
ізраїльтяни, нам потрібен Мойсей і його чудотворний жезл, щоб і нині каміння, по якому він 
вдарить, задовольнило потреби народу, змученого спрагою, щоб із чудових хмар впала на 
людей незвичайна їжа - манна. 
Застрашимося, щоб голод і кари не зробили нас притчею для наступних поколінь. Я бачив 
засіяні поля і багато плакав, бо вони були безплідні, лив сльози, щоб полився на нас дощ. Одне 
насіння засохло, не встигнувши зійти, і залишилося в глибинах землі, не прорісши, инше 
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зійшло трохи і дало паростки, але вони зів'яли від спеки. Отже, зараз час переинакшити 
євангельський вислів і сказати: Хоч жнива великі, та робітників мало (Лк. 10, 1-2). Землероби, 
сидячи на нивах і склавши руки на колінах (звичне положення тих, що ремствують), 
оплакують марно витрачену працю; подивляться на малих дітей - і починають ридати, 
піднімуть погляд на дружин - і заливаються слізьми, торкнуться сухого листя паростків - і 
гірко заридають, неначе батьки, що втратили синів, які досягли квітучого віку.       
Тому віднесемо до себе й инші слова того ж пророка, про якого ми згадували нещодавно, на 
початку цієї бесіди. А він сказав: "І Я утримав від вас дощ за три місяці перед жнивами, і дощ 
посилав на одне місто, а на інше не посилав; одна ділянка була скроплена дощем, а ділянка, на 
яку не пустив дощу, висихала. І два-три міста рушали до міста одного напитися води, але не 
насичувались, ~ та ви не навернулися до Мене", - говорить Господь (Ан. 4, 7-8). Так 
дізнаємося, що за наше боговідступництво і за недбальство насилає на нас Бог ці удари, 
бажаючи не знищити нас, а виправити, подібно до того, як добрі батьки перевиховують 
непокірних дітей. Вони дратуються і гніваються на юних, не думаючи заподіяти їм зло, а щоб 
виправити дитячі лінощі і гріхи юности та зробити дитину стараннішою. 
Зважте, що численні наші гріхи стали причиною того, що навіть пори року поплутались і 
змінили притаманні їм температурні умови. Зима була посушлива, замість того щоб бути 
вологою, закувала в лід і висушила всю вологу і проминула, не дочекавшись ні снігів, ні 
дощів. Весна хоча й була трохи схожа на весну, бо була тепла, проте дощів не було. Тож спека 
та холод у такий спосіб, чого досі не траплялося, переступивши призначені природою межі і 
змовившись немилосердно шкодити нам, позбавляють людину їжі та життя. 
Яка ж причина цього безладдя та плутанини? Що це за х переворот пір року? Розважимо над 
цим як розумні люди. Хіба  всесвіт позбавлений Керівника? Невже найдосконаліший Митець - 
Бог - занедбав своє домоврядування? Невже Він позбавлений влади та сили? Або ж має ту 
саму міць і не втратив  влади, але став жорстоким до нас і велику турботу змінив на в 
людиноненависництво? Жодна людина, яка ще не втратила  здорового глузду, такого не скаже. 
Навпаки, очевидні та « зрозумілі причини спонукають Його так з нами чинити. Ось  вони: самі 
отримуємо, проте з иншим не ділимося; хвалимо  доброчинство, але відмовляємо в ньому 
нещасним; з рабів  я стаємо вільними, проте безжальні до инших рабів; маємо чим наїстися, 
але проходимо, не помічаючи голодного; маючи щедрого Благодійника і Скарбника - Бога, ми 
стали скупими й уникаємо бідних. Маємо плодовитих овець, але тих, котрі не мають одягу, 
більше, ніж овець, а наші комори переповнені запасами, проте ми не милуємо потребуючого. 
Саме тому загрожує нам справедливий суд. Тому й Бог не відкриває нам Своєї руки, бо ми не 
виявляємо братолюбства. Ниви безплідні тому, що наша любов не приносить плоду. 
3.Голоси благаючих даремно лунають, молитви тануть у повітрі, бо й ми не чуємо благань 
наших ближніх. 
Та й як ми молимося чи просимо? Ви, чоловіки, за винятком небагатьох, весь свій час 
присвячуєте торгівлі, а ви, жінки, допомагаєте їм служити мамоні. Лише деякі залишаються 
тут, зі мною, на молитві, та й ті докладають великих  зусиль, щоб не заснути, позіхають, 
безперестанку обертаються і спостерігають за псалмоспівцем - чи скоро він скінчить слів і чи 
скоро вони зможуть піти з церкви, наче із в'язниці, і звільнитися від молитви, наче від неволі. 
Навіть малолітні діти, полишивши свої книжки в школах і приєднуючи свої голоси до наших, 
наче знаходять у цьому для себе відпочинок і розвагу, перетворюючи нашу скорботу на свято, 
оскільки на деякий час звільняються від надокучливого наставника і турбот про навчання. А 
багато дорослих, оплутаних гріхами, безтурботно, вільно й весело розгулюють по місту в той 
час, коли саме в їхніх душах гніздиться причина лих і саме вони є винуватцями цієї біди. 
Поспішають і йдуть до сповіді нерозумні та непорочні немовлята, які не були причиною 
скорботи і ще не вміють та не мають здатности молитися за звичкою. Вийди на середину ти, 
опоганений гріхами, упади, плач і кричи, а немовляткові залиш займатися тим, що належить 
його віку. Для чого ти, винний, переховуєшся і змушуєш відповідати за себе того, хто не має 
бути відповідальний? Хіба Суддю обдуриш, виставляючи замість себе підставну особу? 
Звичайно, і немовля мало бути присутнє, але не саме, а разом з тобою. 
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Згадай мешканців Ніневії, які розкаянням умилостивили Бога й, оплакуючи гріхи, що їх 
викривав врятований від морського чудовиська Йона, не змушували немовлят каятися, 
тимчасом як самі забавлялися й розкошували. Навпаки, батьки, що згрішили, першими 
покірно прийняли піст. Саме на батьків лягло покарання, а немовлята плакали мимоволі, 
начебто доповнюючи їх покути, щоб печаль охопила всі покоління: і дорослих, і малих. Перші 
журилися добровільно, а останні - вимушено. І Бог, побачивши таке упокорення і те, що вони 
добровільно прирекли себе на всілякі надмірні муки, змилосердився над їх стражданням, 
звільнив від покарання і подарував радість тим, котрі плакали, усвідомивши свою провину.  
Яка досконала покута! Яка мудра й велична скорбота! І несвідомих не залишили без покаяння, 
але й їх змусили голосити, бо була на те потреба. Теля відлучили від корови, відігнали від 
материного соска, грудне немовля забрали з обіймів матері. Окремо одне від одного 
перебували матері і діти. Усі відгукувалися й озивалися одне до одного жалібними голосами. 
Голодні діти шукали джерела молока, а матері, яких катував природний жаль, співчутливими 
голосами прикликали власних дітей. Весь той час, коли голодні немовлята надривалися від 
найсильнішого плачу й побивалися, серця тих, що їх породили, розривалися від мук. Тому-то 
богонатхненне слово і зберегло цей приклад їхнього покаяння, щоб дати всім життєву 
настанову. Там плакав старий, рвав на собі сиве волосся. Ще гірше ридав юнак у квітучому 
віці. Зітхав бідний, а багатий, забувши про розкіш, вчився бідування, як мудрости. Їхній цар 
забув свою величність і владу і прийняв ганьбу, зняв з голови корону, посипав голову 
попелом, роздер багряницю, зодягся  у волосяницю, залишив піднесений і пишний престол, у 
жалюгідному вигляді простягся на землі, відкинувши належні в йому царські розваги, плакав 
разом з усім народом, коли побачив, що наш Володар розгніваний.        
4. Так розмірковують мудрі раби! Таким є покаяння одержимих гріхами! А ми гріх чинимо 
всіма силами, а до покаяння и приступаємо недбало й лінькувато. Хто з нас, молячись, 
проливає сльози, щоб своєчасно отримати дощ і зрошення? Хто,  д щоб спокутувати гріхи, 
наслідуючи блаженного Давида, зросив  ложе сльозами (Пс. 6, 7)? Хто омив і витер від пилу 
нога мандрівникові, щоб умилостивити Бога і вчасно випросити закінчення посухи? Хто 
нагодував осиротілу дитину, щоб тепер Бог нагодував нас плодами, які, наче сироти, побиті 
поривами вітру? Хто попіклувався про вдовицю, яка голодувала, щоб тепер у нагороду 
отримати необхідну їжу? Розшматуй неправедне писання, щоб гріх був відпущений, розірви 
боргову розписку на велику суму, щоб земля народжувала, як їй належить. Оскільки мідь та 
золото, які ти маєш, і все те, що не може народжувати, породжується всупереч природі, тому й 
земля, якій природа велить бути родючою, робиться твердою і, щоб були покарані ті, хто живе 
на ній, прирікається на безпліддя. 
Хай покажуть охочі до наживи, що нагромаджують надмірні багатства, яка сила або користь у 
їхніх скарбах, якщо розгніваний Бог ще бодай трохи продовжить покарання! Невдовзі 
жовтішими за золото стануть ті, що нагромаджують його, якщо забракне їм хліба, від якого ще 
вчора презирливо відверталися, оскільки мали його задосить. Уяви, що ніхто більше не продає 
хліба, бо не стало його в житницях. Яку тоді користь принесуть мішки, обважнілі від грошей? 
Скажи мені: чи не разом з ними зариють тебе в землю? Хіба не земля - золото? Чи не марне та 
тлінне буде тліти разом з тілом? Усього набув ти, але не маєш найнеобхіднішого - можливости 
нагодувати себе. Перетвори все своє багатство бодай на одну хмаринку, вигадай спосіб 
створити бодай декілька дощових краплин, примусь землю родити, хай твоє величезне 
багатство зупинить біду. Може, прикличеш когось із побожних мужів, щоб тобі своїми 
молитвами, як Ілля Тесвітянин, подарував полегшення лих, - бідного чоловіка, що не має ані 
майна, ані взуття, ані житла, ані теплого кута, ані будь-яких инших засобів до існування, 
прикритий самим хітоном, як Ілля овечою шкурою, виховання молитви, співучасника 
стриманости? І якщо отримаєш бажану допомогу, чи не посмієшся з багатства, яке потребує 
стількох турбот? Хіба не наплюєш на золото? І срібло, яке до того називав всесильним і милим 
серцю, хіба не відкинеш як нечистоти, дізнавшись, що воно - безпорадний помічник у 
нещасті? 
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За це тебе осудив Бог і прирік на бідування, бо ти, маючи що дати, не подавав милостині, бо 
байдуже проходив повз голодних, не озирався на тих, які плакали, не милосердився над тими, 
які кланялися тобі. І з вини небагатьох таких людей прийшли біди на цілий народ, і через 
злодіяння одного збирає плоди покарання весь народ. Ахар вчинив блюзнірство, а загинув 
цілий полк (Іс. Нав. 7, 1). Зімрі вчинив перелюб з мадіянкою, а Ізраїль зазнав покарання (Чис. 
25, 6). 
5. Тому і наодинці, і привселюдно роздивімося своє життя, прислухаймося до посухи, як до 
вчителя, оскільки вона кожному з нас нагадує про наші гріхи. І ми свідомо скажемо словами 
мужнього Іова: Рука Господня торкнулася мене (Іов. 19, 21), і зрозуміємо, що нещастя 
породжене нашими гріхами. 
Якщо ж є потреба ще щось до цього додати, скажемо, що иноді посилаються людям такі 
нещастя, щоб випробувати їхню душу і щоб у скрутному становищі люди виявили себе, 
байдуже, бідні вони чи багаті. Бо і ті, й инші випробовуються за допомогою терпіння. У час 
випробувань особливо яскраво виявляється товаришування та братолюбство одного, вдячність 
і незлостивість иншого, і чи не змінять прикрі життєві обставини способу їх мислення. Знаю (і 
не з балачок, але спізнавши людей на власному досвіді), що більшість людей, поки життя їх 
пестить і, як кажуть, попутні вітри їм дмуть, якщо не цілком, то принаймні хоч якось 
засвідчують свою вдячність Благодійникові. А якщо все обернеться на погане (з багатих вони 
стають  бідними, здоров'я заступає хвороба, слава і знатність обертаються на сором і безчестя), 
вони виявляють невдячність і богохульствують, занедбують молитви, скаржаться на Бога, наче  
Він їм борг який затримав повернути, замість того щоб  звернутися до Нього, як до 
розгніваного Володаря. 
Але ти не смій про таке навіть думати! Навпаки, коли  бачиш, що Бог позбавляє тебе й того, 
що зазвичай давав,  то скажи собі: "Бог має силу нагодувати мене. І яким чином?  Він - 
Господар неба й усякого створіння, Він - мудрий Розпорядник змін пір року, Він - Правитель 
всесвіту, Який . визначив, щоб пори року у своєму колообігу йшли послідовно, неначе в 
поважному хороводі, і своєю розмаїтістю   задовольняли різні наші потреби, щоб своєчасно 
була волога, а потім наставала спека, і щоб холоди наставали протягом року, і щоб не були ми 
позбавлені й потрібної сухости. 
Бог могутній. А якщо могутній, то можна подумати, що Його благість зникла. Але це хибні 
думки. Бо ж для чого потрібно було неблагому від початку створювати людину? Хто б міг 
силоміць Його примусити взяти до рук порох і з грязюки створити таку красу? Хто б Його 
переконав у необхідності обдарувати людину розумом за Власною подобою, щоб людина 
черпала з нього сили вивчати ремесла та звичку філософствувати про справи небесні, 
недосяжні для почуттів?" 
Розмірковуючи в такий спосіб, віднайдеш, що Бог є благий і благости Йому не забракло. 
Инакше, скажи мені, що завадило б Йому влаштувати не лише видиму посуху, а, лише трохи 
змінивши звичний шлях сонця, коли воно наближається до наземних тіл, за одну мить спалити 
увесь всесвіт? Що завадило б іти вогняному дощеві, як то вже траплялося, задля покарання 
грішників? 
Опануй себе, людино, збери докупи думки. Не чини, як нерозумні діти, які, покарані учителем, 
рвуть його книжки; або роздирають батьківський одяг, коли він, задля їхнього ж блага, 
позбавляє їх на деякий час їжі; або дряпають обличчя матері. Керманича випробовує і 
перевіряє буря, борця - стадіон, полководця - битва, великодушного - нещастя, християнина - 
випробування. Тож скорботи випробовують душу, як вогонь золото. Ти бідний? Не 
засмучуйся, оскільки надмірний сум спричиняє гріх, бо скорбота затоплює собою розум і, 
спантеличивши його, крутить ним, а нестача розсудливости є матір'ю невдячносте. Навпаки, 
уповай на Бога. Неможливо, щоб Він відвертав очі від твого скрутного становища. Він тримає 
вже в руках їжу для тебе, але зволікає дати її, щоб випробувати твою твердість і задуми, чи, 
бува, не схожі вони на думки людей нестриманих і невдячних. Бо й вони, доки їжа в них у 
роті, вихваляють, підлещуються і звеличують, але, щойно трапеза трохи забарилася кидають, 
неначе каміння,  блюзнірства в тих, яким вчора з радістю поклонялися, немов Богові. 
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Переглянь Старий та Новий Завіти. В обох знайдеш, як багато людей у різні способи 
отримували їжу. Ілля жив на Кармелі, високій, безлюдній і пустельній горі, але душа була для 
праведника всім, а надія на Бога - напуттям у житті. Живучи так, він не помер з голоду, хижі 
птахи приносили йому їжу, прислужували під час трапези праведникові ті, що мали звичку 
викрадати чужу їжу: за велінням Володаря вони змінили свою природу і стали вірними 
охоронцями хліба та м'яса. Про те, що Іллі приносили їжу круки, дізнаємося зі Святого Письма 
(1 Цар. 17, 4-6). У вавилонському рові утримували юнака-ізраїльтянина, що його лиха доля 
зробила полоненим, але його душа та думки залишалися вільними. Що ж було далі? Леви, 
усупереч своїй природі, почали постити, а вихователь цього юнака - Авакум - літав по 
повітрю, коли ангел переніс людину разом з наїдками, і щоб праведник не постраждав від 
голоду, пророк за малий проміжок часу був перенесений через увесь простір земель та морів, 
які пролягають між Юдеєю і Вавилоном (Дан. 14, 30-39). 
6. А ще народ, якого в пустелі очолював Мойсей! Чим вони харчувалися протягом сорока 
років? Не було в них ні сіяча, ані вола, запряженого у плуг, ані току, ані точила, ані житниці; 
не засіваючи та не обробляючи землі, мали їжу, камінь дав їм джерела води, яких до того не 
існувало, але які видобула потреба.  
Не буду перераховувати всіх діянь Божого промислу, що  по-батьківськи багаторазово були 
явлені людям. Але ти вияви  бодай трохи терпіння в нещастях, як мужній Іов, не піддавайся  
хвилюванню, неначе корабель у бурю, не викидай у море, якщо  везеш зі собою, будь-який 
вантаж доброчесности. Зберігай  у душі вдячність, неначе цінну ношу, і в нагороду отримаєш  
ще більшу розкіш. Пам'ятай апостольські слова: За все дякуйте (1 Сол. 5, 18).  
Ти бідний? Але, безсумнівно, знайдеться бідніший за тебе. У тебе хліба залишається на десять 
днів, а в нього лише на  один. Як людина добра й розсудлива, розділи з нужденним свій 
надлишок. Не барися поділитися з ним малим, не вознось в своєї користи над спільною бідою. 
Якщо залишилася в тебе лише одна хлібина, а у двері стукає голодний прохач, то винеси з 
комори і цю єдину хлібину і, взявши її до рук, здійми їх до неба і скажи жалібно, але водночас 
гідно: "Маю одну хлібину, яку бачиш Ти, Господи, і бачиш, у якій я небезпеці перебуваю, але 
заповідь Твоя мені дорожча за життя, і з того мізеру, що маю, даю братові. Подай і Ти своєму 
рабові, який у біді, Твою благість. Покладаю надію на Твою могутність, Ти не відкладаєш на 
певний час Своїх милостей, але витрачаєш свої дари, коли на те воля Твоя..." Якщо так 
скажеш і зробиш, хліб, що його віддав ти у скруті, стане насінням для землеробства і принесе 
стократний плід, зробиться запорукою ситости, виклопоче помилування. Скажи і ти словами 
сидонської вдовиці, у подібних обставинах вчасно пригадавши її історію: Як живий Господь 
маю цю єдину хлібину на прожиття собі та дітям (1 Цар. 17, 12). 
Якщо й ти віддаси все, що маєш, то й ти отримаєш горщик єлею, переповнений благодаттю, та 
невичерпний дзбанок борошна, бо милість Божа, яка у стократ щедро відплачує благодаттю 
вірним, подібна до колодязів, з яких завжди черпають і яких ніколи не можуть вичерпати. 
Жебраче, позич багатому Богові. Повір Тому, Хто приймає за пригнобленого від Власного 
імени і зі Свого винагороджує. Він - вірний поручитель, бо має всюди скарби: і на землі, і в 
морі. І якщо під час плавання забажаєш повернення боргу, то серед моря отримаєш усе сповна, 
та ще й з відсотками, оскільки Він щедрий на надвишок. 
7. Хвороба нужденного - голод, який є таким великим стражданням, що не може не викликати 
співчуття. Найгірша з усіх людських бід - голод, і смерть від голоду - найтяжча за будь-яку 
смерть. Инші небезпеки або вістря меча приносять швидку смерть, навіть вогонь миттєво 
загашує життя, та й звірі, розшматувавши зубами найважливіші для життя органи, не дають 
мучитися тривалим болем. Але голод є повільним злом, тривалою мукою; смерть, яка 
причаїлася і заховалася всередині, щомиті загрожує, але зволікає. Голод висушує природну 
вологу, охолоджує тепло, стискає тілесний об'єм і потроху відбирає сили. Плоть, неначе 
павутиння, обтягує кістки, шкіра втрачає колір, оскільки тіло знекровлюється, зникає і 
білизна, бо поверхня тіла чорніє від виснаження, тіло синіє (тому що внаслідок страждання 
блідість і чорнота зливаються) і має жалюгідний вигляд, ноги підкошуються і ледве 
волочаться, голос стає тонкий і слабне, очі глибоко западають, як сухі ядра горіхів у 
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шкаралупі, порожній шлунок злипається і, не маючи ні вигляду, ні об'єму, ні природної 
пружности в нутрощах, присихає до хребта. 
Якого покарання заслуговує той, хто здатен байдужо пройти повз людину з таким виснаженим 
тілом? Хіба можлива більша жорстокість? Хіба не гідна така людина того, щоб вважати її 
лютим звіром, визнати злодієм і людиновбивцею? Людину, яка має змогу вилікувати, 
виправити зло, але добровільно та з причини жадібности відкладає це, варто справедливо 
осудити разом із вбивцями. Голодні муки нерідко змушували багатьох переступати межі єства, 
людину торкатися плоті одноплемінників, і матір свого сина, якого породила на світ з утроби, 
знову безжально повертати назад. Юдейська історія, що її написав працьовитий Йосиф Флавій 
описує нам такі жахливі події, коли страшні страждання спіткали мешканців Єрусалиму, що 
були справедливо покарані за свою нечестивість перед Господом. 
Та й Сам Бог наш нерідко инші страждання залишав без зцілення, але милосердно співчував 
голодним. Бо говорить: Жаль Мені цих людей (Мт. 15, 32). Тому й на останньому суді,  коли 
Господь прикличе до Себе праведних, перше місце займе щедрий. Годувальник инших має 
першість поміж тими, яких  вшановано, і того, хто ділився хлібом, прикличуть раніше від  
инших, прислужливий та щедрий має переваги перед иншими я під час повернення у життя. А 
неприязного та скупого раніше  за всіх инших грішників буде віддано вогню (Мт. 25, 34-42).      
Сам час прикликає тебе до матері заповідей; особливо потурбуйся про те, щоб не згаяти цей 
час торгу та купівлі; бо час тече і не повертається до неквапливого; дні спішать і обганяють 
лінивого. Як неможливо зупинити течії річки, хіба що хтось, захопивши її відразу, під час 
першого пориву, скористається водою належним чином, так неможливо стримати й часу, який 
примушує рухатися вперед своїм безперервним колоообігом, і того, що минуло, неможливо 
повернути назад, хіба що хтось зловить те, що настає. Тому заповідь, як щось, що біжить, 
тримай і виконуй і, обхопивши з усіх боків, стискай у своїх обіймах. Дай мале і набудеш 
велике. Змий первородний гріх роздаванням їжі. Бо, як Адам, вкусивши яблуко, передав нам 
гріх, так і ми загладимо це погане покуштування, якщо задовольнимо потребу і голод брата. 
Слухайте, народи, прислухайтеся, християни! Це говорить Господь, не власним Своїм голосом 
проголошуючи, але говорить, користуючись, як знаряддям, вустами слуг Своїх. Ми - тварини, 
що здатні говорити, не будьмо жорстокіші за тих, які не здатні! Бо вони, неначе чимось 
спільним, користуються тим, що природно земля родить. Отари овець пасуться на одній і тій 
самій горі, табун коней знаходить собі на одній рівнині корм, і на який рід тварин не подивись, 
усі дозволяють одне одному корисно насолодитися необхідним. А ми загальне надбання 
ховаємо собі за пазуху і власністю багатьох володіємо одні. Посоромимося розповідей про 
людинолюбних греків. У багатьох з них людинолюбний закон встановлює сумісну трапезу, і 
багатолюдний народ стає майже як одна родина. 
Полишімо чужинців і звернімося до прикладу цих трьох тисяч (Дії. 2, 41), посумуймо над 
спільнотою християн. Вони все мали спільне: життя, душу, злагоду, спільну трапезу, 
неподільне братерство, нелицемірну любов, що з багатьох тіл робила одне, різні душі зливала 
в один потік однодумности. Багато прикладів братолюбства подано як у Старому, так і в 
Новому  Заповіті. Якщо бачиш голодного жебрака, поклич і нагодуй його, як Йосиф Якова 
(Буг. 47, 12). Якщо бачиш, що твій ворог лихо терпить, то до гніву, який охопив тебе, не 
додавай помсти, але нагодуй його, як Йосиф нагодував братів, що продали його в рабство (Буг. 
37, 28). Якщо побачиш молоду людину, обтяжену важкою працею, заплач, як Йосиф над 
Веніямином, сином старости (Буг. 43, 13). Може, і тебе спокущує жадібність, неначе Йосифа 
господиня, і тебе вона хапає за одежу, щоб ти зневажив заповідь і полюбив більше цю 
грошолюбицю і пишнолюбицю, аніж Господнє повеління (Бут. 39, 12). Коли приходить до 
тебе думка, що ворогує проти цієї заповіді, яка втягує цнотливий розум у грошолюбство, 
змушує занедбати братолюбство й утримує при першому, то ти скинь з себе одяг і, 
гніваючись, піди геть; залишайся вірним Господеві, як Йосиф Потіфару (Бут, 39, 8-12). 
Забезпеч нужденність хоча б один рік, як він забезпечував сім. Не жертвуй усім заради 
ласолюбства, залиши щось для душі. Уяви, що маєш двох дочок: теперішнє благополуччя і 
життя на небесах. Якщо не хочеш усього віддати кращій, то принаймні порівну розділи - і 
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нестриманій, і цнотливій. Дивися, щоб, коли муситимеш стати перед Христом і перед лицем 
Судді, твоє теперішнє життя не виявилося занадто багатим, а инша донька - доброчесне життя, 
яка має вигляд нареченої і зветься нею, - оголеною і роздягненою. Тому не представ 
Нареченому нареченої бридкою і неприкрашеною, щоб Він, коли гляне на неї, не відвернувся 
і, побачивши, не зненавидів і не зрікся союзу з нею. Але вдягни її у пристойний одяг, утримуй 
належно до часу весілля, щоб і вона з мудрими дівами запалила світильник, маючи 
невгасимий вогонь бачення і не збідніла єлеєм заслуг, щоб справами підтверджувалося 
богонатхненне пророцтво, щоб і до душі твоєї можна було віднести сказане: Стала цариця 
праворуч тебе в офірському щирому золоті. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо своє, і Цар 
жадатиме краси твоєї (Пс. 45, 10-12). Бо псалмоспівець передбачив це про ціле, оспівуючи 
красу цілого тіла, але у власному сенсі це  можна віднести і до кожної душі, оскільки Церква є 
спільнотою окремих осіб.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Розмірковуй про теперішнє і про майбутнє і не втрать останнього через мерзенну 
зажерливість. Полишить тебе тіло -  твоя відзнака в теперішньому житті. І коли прийде 
очікуваний  Суддя, Який, без сумніву, має прийти, то позбавиш себе нагород і небесної слави, 
замість довгого і блаженного життя отримаєш невгасимий вогонь, геєну, тортури і гіркі 
століття мук. Не думай, що лякаю тебе вигаданими страхіттями, як роблять  це матері чи 
няньки, - вони мають звичку чинити так з малими  дітьми і вигаданими розповідями змушують 
дитину, яка невгамовно і довго плаче, замовкнути. Але це не байка, а вчення,  проголошене 
правдивим голосом. Знай же, що, за словами Євангелія, Ні одна йота, ні одна риска не перейде 
(Мт. 5, 18), і тіло, що згнило у гробі, встане, і душа та сама, яку смерть розлучила з тілом, 
знову буде жити в тілі; і повністю відкриється все, зроблене в житті, не за свідченням инших, а 
за свідченнями совісти. Кожному воздасть за заслуги праведний Суддя, Якому належить 
слава, влада і поклоніння на віки віків! Амінь. 
 
ПРО ТЕ, ЩО БОГ 
НЕ Є ВИНУВАТЦЕМ ЗЛА 
і 
1. Святе Письмо розповідає нам про те, як Дух діяв через святого псалмоспівця Давида. Иноді 
пророк, описуючи страждання і життєві випробування, що він їх з мужністю переносив, на 
власному прикладі подає нам зразок подвижницького терпіння. Він говорить: Господи, як 
помножилося тих, що напастують на мене (Пс. З, 2)? А иноді, зображуючи Божу доброту і 
допомогу, яку Він одразу надає Своїм істинним послідовникам, говорить: Вислухай мене, коли 
буду взивати, мій Боже справедливий (Пс. 4, 2) разом з иншим пророком, який мовив: Будеш 
кликати, і Він скаже: Ось Я! (Іс. 58, 9), тобто, не встиг я покликати, як Бог вже почув мої 
слова. Виголошуючи молитви і прохання до Бога, Давид вчить нас, яким чином грішники 
мають умилостивляти Бога: Господи, не докоряй мені у гніві Твоєму, і не карай мене в Твоїм 
обуренні/ (Пс. 6, 2). 
У тринадцятому псалмі він доводить, що випробування може бути тривалим, кажучи: Доки, 
Господи, будеш про мене забувати до кінця? (Пс. 13, 2). Кожним словом цього псалма пророк 
вчить нас не занепадати духом у скорботі, але очікувати Божої милости, і знати, що Бог, згідно 
зі Своїм промислом, віддає нас на поталу скорботі і випробуванням - кожному відповідно до 
сили його віри. 
Сказавши: Доки, Господи, будеш про мене забувати до кінця? і доки відвертатимеш лице Твоє 
від мене? - пророк відразу починає описувати хибні міркування безбожників. Щойно 
спіткають їх негаразди на життєвому шляху, і вони не спроможні подолати перепон, відразу ж 
дають волю сумнівам: чи дбає Бог про наш світ, чи наглядає за справами кожного, чи віддає 
кожному за заслугами? Трохи згодом, коли бачать, що скрутне становище не минає, 
впевнюються в цій хибній думці й рішуче кажуть собі, що Бога немає. Каже безумний у серці 
своєму: "Немає Бога" (Пс. 13, 1). А той, хто вбив це собі в голову, вже не боїться грішити. Бо, 
якщо немає наглядача, немає кому відплатити за те, що він вчинив протягом життя, то що його 
стримає скривдити жебрака, вбити сироту, вдову, подорожнього, скоїти ганебний вчинок, 
оскверняти себе всілякими брудними і мерзенними пристрастями, тваринячими пожаданнями? 
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Тому пророк наводить і такий наслідок переконання, що Бога не існує: Зіпсувалися вони й 
чинять мерзоту (Пс. 13, 1). Бо ніколи не зійде з праведного шляху той, чия душа пам'ятає про 
Бога.  
2. Чому ж погани видані на збочення розуму і чинять непристойне (Рим. І, 28)? Чи не тому, що 
сказали: Немає Бога? Чому вони впали в ганебні пристрасті? Бо їх жінки замінили в природне 
єднання на протиприродне, і чоловіки з чоловіками сором чинили (Рим. 1, 26-27)? Чи не тому, 
що славу нетлінного Бога змінили на подобу скотів, і чотириногих, і гадів (Рим. 1,23)? 
 Той справді позбавлений розуму, здорового глузду і є  безумцем, хто говорить: Немає Бога. 
Але нерозумний і той, з хто вважає Його винуватцем зла. Я вважаю, що гріх їх є однаково о 
важкий, оскільки вони рівною мірою заперечують благого Бога,  один - вважаючи, що Його 
немає, инший - стверджуючи, що Він не є благий. Бо якщо Бог - винуватець зла, то очевидно, 
що Він не є благий. А тому в обох випадках вони заперечують існування Бога. 
"Звідки ж, - говорять вони, - взялися хвороби? Звідки передчасна смерть? Звідки загибель міст, 
корабельні аварії, війни, голод? Усе це - зло, а все це робить Бог. Тому кого ж иншого можемо 
визнати винуватцем того, що коїться?" 
Отож, оскільки ми заторкнули питання, що його так часто ставлять, то, спираючись на 
загальноприйняті погляди і ретельно дослідивши проблему, спробуємо чітко й послідовно 
роз'яснити її суть. 
3. Передусім ми мусимо усвідомити таке: оскільки ми - творіння благого Бога і підвладні 
Тому, Хто влаштовує всі наші справи, як важливі, так і не дуже, то нічого не може з нами 
трапитися поганого, якщо не буде на те волі Божої; і якщо ми від чогось страждаємо, то це нам 
не тільки не шкодить, а иноді обертається для нас на краще. Хоча Бог посилає смерть, проте 
смерть, безсумнівно, не є злом, хіба що це смерть для грішника, бо для нього перехід звідси 
буває початком пекельних мук. Але не Бог є причиною пекельних страждань, а ми самі, бо 
початком і причиною гріха є те, що в нашій волі, - вибір. Якби ми утрималися від зла, то не 
спіткало б нас жодне лихо. Але, оскільки ласолюбство вловило нас у тенета гріха, то хіба 
можемо довести, що не самі ми стали причиною власних страждань? 
Тому одним різновидом зла є зло, що його причиною стали наші почуття, а іншим - зло, яке є 
злом за власною природою. Зло, що залежить від нас, - це неправда, розпуста, глупота, 
боягузтво, заздрість, вбивства, отруєння, обман і подібні пороки, що опоганюють душу, 
створену за образом Творця, і зазвичай нищать її красу. Також злом називають те, що для нас є 
важким і болісним: хвороби, рани, злидні, безчестя, втрата майна та родичів. А попри те кожне 
з цих нещасть мудрий і благий Владика посилає нам для нашої ж користи. 
Він позбавляє багатства тих, що використовують його для злих справ, таким чином 
відбираючи в них знаряддя гріха. Хвороби посилає тим, кому корисніше бути безпомічним, 
аніж безперешкодно рухатися до гріха. Смерть посилає тим, чиє життя скінчилося, оскільки 
кінець кожного життя Бог від початку визначив на праведному суді, бо заздалегідь 
передбачив, що є корисним для кожного з нас. А голод, посухи, дощі для цілих міст та народів 
- це покарання за надмірне зло. 
Лікар, який хоча й завдає тілу страждання, є благодійником, оскільки бореться з хворобою, а 
не з хворим. Таким благодійником є і Бог, Який, караючи окремі члени, спасає все тіло. Ти не 
звинувачуєш лікаря в тому, що він робить надрізи, щось припікає, а щось зовсім відрізає, мало 
того - ти платиш гроші за це, називаєш його рятівником, оскільки він призупинив хворобу в 
окремій частині, щоб вона не поширилася по усьому тілу. А коли бачиш, що землетрус 
зруйнував місто і загинули мешканці, як на морі розбився корабель з людьми, не боїшся 
ганити істинного Лікаря і Спасителя. Але ти мав би знати, що коли хвороба легка й виліковна, 
то досить виявити незначну турботу про хворого, а коли виявляється, що страждання не 
відступають перед зусиллями лікарів, тоді необхідно відрізати ушкоджену частину тіла, щоб 
хвороба не поширилася на сусідні ділянки і не перейшла на життєво важливі органи. Тому як 
безглуздо вважати лікаря винуватцем хірургічних операцій та припікань, бо винна хвороба, 
так само в загибелі міст, причина якої - надмірні гріхи їх мешканців, Бога не можна вважати 
винним навіть на йоту. 4. Але кажуть: "Якщо Бог не є винуватцем зла, то чому ж написано: Я, 
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що витворюю світло і творю пітьму, творю мир і допускаю зло (Іс. 45, 7)? І ще сказано: Лихо 
зійшло від Господа до воріт Єрусалиму (Міх. 1, 12). І: Не трапиться зла у місті, якщо його 
Господь не допустить (Ам. З, 6). І у величній пісні Мойсеевій сказано: Погляньте, погляньте, 
Я є Бог, і немає Бога крім мене: Я вбиваю й оживляю, завдаю ран і зцілюю (Втор. 32, 39).                                                                                                                              
Але ніхто з тих, хто розуміє Святе Письмо, у жодному з цих місць не звинувачує Бога в тому, 
що Він є Творцем зла. Той, Хто сказав: Я, що витворюю світло і творю пітьму, ствердив 
цими словами, що Він є Творцем усього живого, а не зла. Творцем і Художником тих речей, 
які видаються протилежностями, назвав Він Себе, щоб ти не подумав, неначе хтось один 
створив світло, а инший - тьму, і щоб не почав шукати творців вогню і води, повітря і землі 
(бо видається, що стихії ці, маючи дещо протилежні якості, супротивні одна одній), як зробили 
деякі, і щоб не став поклонятися багатьом богам. 
Він творить мир і допускає зло. Особливо Він творить мир у тобі, коли добрим вченням 
упокорює твій розум і пристрасті, що повстають проти душі. Він допускає зло, тобто змінює 
зло і веде до кращого, щоб воно, переставши бути злом, перетворилося на добро. 
Серце чисте сотвори в мені, Боже (Пс. 50, 12). Не знову створи, але обнови застаріле від 
гріха. І щоб з двох сотворити одну нову людину (Еф. 2, 15). Сотворити - означає не створити з 
небуття, а змінити існуюче. Тому, хто у Христі, той -  нове створіння (2 Кор. 5, 17). І ще 
Мойсей говорить: Чи ж не Він - Твій Батько, Твій Творець?Він тебе створив і Він міцно 
поставив тебе (Втор. 32, 6)? Тут слово "сотворення"  поставлене після слова "творення" - 
така послідовність слів дає нам чітко зрозуміти, що це слово дуже часто вживають у значенні 
вдосконалення. Тому творить мир означає, що Він творить мир через створення зла, тобто 
через перетворення зла на добро. 
Мало того, якщо під словом "мир" розумітимеш звільнення від війн, а злом назвеш труднощі 
воєнного стану: далекі походи, труди, чування, боротьбу, піт, рани, вбивства, взяття міст, 
поневолення, полон, жалюгідний вигляд полонених і взагалі всілякі сумні наслідки війн, - то я 
скажу, що ці речі трапляються згідно з праведним судом Божим. Бог війнами карає тих, які 
заслуговують на покарання. Чи ти хотів би, щоб Содом не був спалений після всіх його 
беззаконь? Щоб Єрусалим не був зруйнований і храм спустошений після жахливого 
шаленства юдеїв проти Господа? Чи можна було по-иншому відновити справедливість, як не 
руками римлян, яким нашого Господа видали юдеї - вороги свого життя? Тому иноді 
справедливість вимагає, щоб зло, породжене війною, було наслане на тих, які на нього 
заслуговують. 
А слова: Я вбиваю й оживляю, розумій, якщо хочеш, у буквальному значенні. Бо людей 
простих вчить і страх. Завдаю ран і зцілюю. І це є корисним, навіть якщо буквально сприймати 
значення цих слів, оскільки тих, що наносять болісні удари, - бояться, а тих, що зцілили, - 
люблять. Але ти можеш знайти у сказаному вищий зміст: Я вбиваю - гріхом, а оживляю - 
праведністю. Бо наскільки наша зовнішня людина, занепадає у такій мірі внутрішня 
обновлюється (2 Кор. 4, 16). Тому розумій не так, що одного Бог вбиває, а иншого оживляє, а 
що одного й того самого оживляє тим самим, чим вражає, згідно із приповідкою, яка говорить: 
Ти битимеш його різкою і душу його від смерти врятуєш (Прип. 23, 14). Тому вражається 
тіло, щоб зцілилася душа, нищаться гріхи, щоб жила праведність. 
А слова: Лихо зійшло від Господа до воріт Єрусалиму самі у собі містять пояснення. Яке лихо? 
Шум колісниць і возів (Міх. 1, 13). Коли ж чуєш: Не трапиться зла у місті, якщо його Господь 
не допустить, то зрозумій, що в Письмі словом "зло" називаються нещастя, наслані на 
грішників, щоб зцілити їх від гріхів. Сказано: Бо впокорював Я тебе, і голодом морив, щоб 
чинити тобі добро (Втор. 8, 3), зупинивши неправду ще до того, як вона безмірно розіллється, 
неначе потік, що його стримує міцніша та надійніша гребля і загата. 
5. Тому хвороби в містах і селах, посуха, неврожаї і лиха, які трапляються з кожним у житті, 
зупиняють поширення гріха. І все зло такого роду насилає Бог, щоб зупинити справжні лиха. 
Бо й тілесні страждання і зовнішні біди існують, щоб приборкати зло. Отже, Бог винищує зло, 
а не є Винуватцем зла. І лікар знищує хворобу, а не заражає нею тіло. Руйнування міст, 
землетруси, повені, загибель армій, корабельні аварії, масові знищення людей, що їх 
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спричиняє земля, або море, або повітря, або вогонь, або будь-яка инша причина, - усе це 
трапляється для того, щоб навчити розсудливости тих, які я залишилися живі. Отож, пороки 
цілого народу Бог приборкує « карами, від яких страждає весь народ. 
Тому у власному значенні зло, тобто гріх, - зло, що найбільш заслуговує так називатися, - 
залежить від нашої волі утриматися від пороку чи бути порочним. А з решти лих деякі 
потрібні, щоб виявити мужність. Наприклад, для Іова випробовуванням на мужність стали 
раптова смерть дітей, втрата всього багатства й ураження гнійними струпами. А инші нещастя 
посилано як ліки від гріхів: наприклад, покаранням Давидові за протизаконне пожадання стала 
ганьба серед домашніх. 
Згадаймо инші страшні кари, що були наслані праведним судом Божим для того, щоб зробити 
цнотливими тих, які тягнули до гріха. Наприклад, Датана й Авірама поглинула земля, вони 
впали в безодню, що розверзлася у них під ногами (Чис. 16, 31). У цьому разі таке покарання 
виправляло не їх самих (хіба можливе виправлення для тих, які є здобиччю пєкла?); своїм 
прикладом вони спонукали до розсудливости инших. Так і фараон потонув з усім військом 
(Вих. 14, 28). Так були винищені й давні мешканці Палестини. 
Тому, хоч апостол і називає таких людей в одному місці посудини гніву, що були готові на 
погибель (Рим. 9, 22), ми не маємо думати, що фараона Бог створив хоч у чомусь поганим (у 
такому разі винуватцем справедливо б було назвати Творця). Навпаки, коли чуєш про 
посудини, розумій це так, що кожного створили, щоб він приносив користь. Це як у великому 
домі: одна посудина золота, инша срібна, ще инша глиняна або дерев'яна (2 Тим. 2, 20) (а наша 
воля неначе матеріял, з якого посудину зроблено), так само людина чиста і кришталево чесна 
подібна до золотої посудини, не така досконала - до срібної, а та, що має земні думки і 
придатна лише до дочасного (цього світнього) вжитку, - до глиняної, та ж, яка безсоромно 
опоганює себе гріхами й тому приречена на пекельний вогонь, - до дерев'яної. Так і 
посудиною гніву є той, хто, неначе стічна яма, вмістив у собі всі диявольські намовляння і, 
оскільки розкладається і смердить, ні на що не придатний, то й заслуговує на знищення і 
погибель. 
Оскільки він уже прирік себе на загибель, то розумний і мудрий Домоврядник душ влаштував 
усе таким чином, щоб він досягнув найвищого становища в державі, і коли надмірна 
порочність остаточно унеможливила зцілення, то щоб привселюдне падіння фараона стало 
наукою для инших. Своїм довготерпінням Бог дав йому відчути безкарність, і, відтягнувши 
час розплати, дозволив помножувати гріхи; коли ж його нахабство стало нестерпним, то 
продемонстрував на його прикладі справедливість Свого суду. Саме тому Він не наклав на 
нього легкого покарання відразу і, поступово помножуючи та посилюючи кари, не виправив 
його таким чином, але побачив, що він з презирством ставиться до Божого довготерпіння і 
наслані на нього біди сприймає як звичне. Та навіть після всього цього Він не вбив його доти, 
доки він сам себе не втопив, зухвало наважившись іти шляхом праведних і вважаючи, що 
зможе, як це зробив народ Божий, перейти Червоне море. Усвідомивши, що зло буває різне, 
знай, що справжнім злом є гріх, який веде до загибелі, а зло, що приносить біль, є злом 
удаваним, яке насправді приносить добро, як, наприклад, страждання, що посилаються нам 
задля приборкання наших гріхів, і плоди якого - вічне спасіння душі. Отож перестань 
засмучуватися, отримавши повеління Бога - Домоврядника, і взагалі не вважай Бога 
винуватцем існування зла, але й не думай, начебто зло існує само по собі. Бо лукавство не 
може існувати само по собі, наче жива істота, і його прояви ми не маємо вважати чимось 
самостійним. Отож, зло - це відсутність добра.  
Очі були створені, а сліпота виникає через їх втрату. Так само зло само по собі не існує, а 
виникає як наслідок зіпсутости душі. Воно не є безпричинне, яким його вважають нечестивці, 
гадаючи, що добро і зло рівноцінні за природою, визнаючи їх обох такими, що не мають 
початку і походять згори. Проте воно не є і народжене, бо, якщо все від Бога, то як зло може 
походити від Доброго? Потворне ж бо не походить від прекрасного, чеснота не породжує 
пороку. 
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Прочитай історію створення світу і побачиш, що там усе в вельми добре (Буг. 1, 31). Тому зло 
не постало разом з живими істотами, що є добрі. А розумні істоти були створені Богом без и 
крихти зла. Бо якщо живі істоти не мали в собі предвічного зла, то як можуть розумні істоти, 
настільки відрізняючись від них чистотою і святістю, мати спільну зі злом природу? 
Проте зло існує, і дійсність показує, як надзвичайно поширене воно по всьому світу. Тому 
кажуть: "Звідки взялося зло, якщо воно не є ані створеним, ані нествореним?" 
6. Тих, що так думають, запитаємо: "Звідки хвороби? Звідки тілесні рани?" Хвороба не є 
чимось вродженим, проте вона не є і Божим творінням. Навпаки, здорові від народження 
тварини, що мають органи від природи влаштовані як належить, також хворіють (що є для них 
неприродним), оскільки втрачають здоров'я або через погане харчування, або з якоїсь иншої 
причини. Отже, Бог створив тіло, а не хворобу. Це ж є доказом і того, що Він створив душу, а 
не гріх. Душа ж зіпсувалася, ухилившись від природного для неї стану. 
Що ж було для неї найвищим благом? Перебування з Богом і єднання з Ним за допомогою 
любови. Відпавши від Нього, вона почала страждати різноманітними та численними 
хворобами. Чому ж у ній є потяг до зла і здатність його наслідувати?  
Внаслідок вільного вибору, найбільш притаманного розумній природі. Не будучи скована 
ніякою необхідністю, отримавши від Творця право розпоряджатися своїм життям, внаслідок 
того, що була створена за образом Божим, вона розуміє, що є добром, уміє цим 
насолоджуватися, обдарована свободою і силою, перебуває у спогляданні прекрасного й 
насолоджується уявним, живе природним життям, але має свободу також час від часу 
ухилятися від прекрасного. А це трапляється, коли вона, переситившись насолодами, наче 
обважнівши від дрімоти, падає з висот й опускається до тілесних огидних насолод. 
7. Колись Адам був на небі не за своїм місцеперебуванням, а був там душею, бо, отримавши 
душу, він подивився на небо, захопився побаченим, полюбив Благодійника, Який подарував 
йому насолоду вічним життям, поселив його серед райських насолод, дав йому владу, подібну 
до ангельської, зробив його подібним до архангелів і здатним чути голос Божий. І хоча він 
перебував під захистом Бога й насолоджувався Його благами, І усе це йому дуже швидко 
набридло. Неначе загордівши, Адам відкинув мудру красу заради того, що видалося приємним 
для тілесних очей, і задоволення черева поцінував вище за духовні насолоди. Тож дуже 
швидко опинився за воротами раю та блаженного життя, ставши злим не з примусу 
необхідности, а завдяки нерозсудливості. Оскільки він згрішив з власної злої волі, то й гріх 
став причиною його смерти. Бо заплата за гріх – смерть (Рим. 6, 22). Наскільки він 
віддалився від життя, настільки наблизився до смерти, адже Бог - життя, а позбавлення життя - 
смерть. Адам став причиною своєї смерти, бо віддалився від Бога, тому написано: Ось 
загинуть ті, які віддаляються від Тебе (Пс. 72, 27). Отже, Бог не створював смерти, але ми 
самі накликали її на себе лукавими думками. Бог не став на перешкоді нашій загибелі з 
причин, що їх я роз'яснив вище, щоб сама хвороба не залишилася в нас навічно, бо й гончар 
глиняну посудину, що протікає, не схоче обпалити, поки не виправить цієї її вади. Але 
говорять: "Чому ж нас не створено від початку безгрішними, щоб ми, якби навіть і хотіли, все 
одно не могли згрішити?" А тому, що й ти сам не тоді визнаєш слуг слухняними, коли 
тримаєш їх зв'язаними, а коли бачиш, що вони добровільно виконують свої обов'язки. Тому й 
Бог хоче, щоб ми все робили не з примусу, а керуючись доброчесністю. Доброчесність же 
породжується не необхідністю, а волевиявленням, яке цілковито залежить від нас. Тому той, 
хто гудить Творця за те, що Він не створив нас безгрішними за природою, той робить не що 
инше, як надає перевагу нерозумній природі перед розумною і ставить вище природу 
незворушну й нечулу перед природою, наділеною правом вибору. 
Це сказано як для того, щоб зробити маленький відступ, так і для того, щоб ти, замислившись 
над причиною втрати жаданого, не відкинув і Бога. Тому покиньмо прискіпуватися до Його 
мудрости й дошукуватися того, що було б краще Йому створити. Хоча й частково прихований 
від нас Його промисел, проте затямимо таке: від Доброго Творця не буває ніякого зла. 
8. До цього питання долучається й инше (оскільки вони пов'язані між собою), а саме питання 
про диявола: "Звідки я він узявся, якщо зло походить не від Бога?" Що можемо відповісти на 
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це? А те, що відповідь така ж сама, як і на питання її про гріховність людини. Чому людина 
грішна? З власної волі! Чому диявол є злим? З тієї ж причини, оскільки і він мав свободу 
вибору бути з Богом або віддалитися від Благого. Гавриїл - ангел і завжди перебуває з Богом. 
Сатана - ангел і назавжди втратив свій чин. Як першого залишила на небі його воля, так 
другого його ж вільний вибір скинув з небес. Як перший міг стати відступником, так і 
останній міг залишитися вірним Богові. Але одного зберегла безмежна любов до Бога, а 
иншого зробило вигнанцем віддалення від Нього. І це відчуження від Бога є злом. 
Незначні порухи ока то занурюють нас у темряву, то повертають до світла. Подібне до цього і 
лукавство диявола, яке не є природним, а породжене його ж волею. 
"Чому він ворогує проти нас?" А тому, що, зібравши в собі всілякий бруд, виплекав і 
хворобливу заздрість до милостей Божих для нас. Він не міг спокійно зносити, що ми 
безжурно живемо в раю. За допомогою підступів і хитрощів обдурив людину, скориставшися 
для цього тим самим палким бажанням, завдяки якому людина мала уподібнитися до Бога. Він 
показав людині дерево й пообіцяв, що, скуштувавши плід з нього, вона уподібниться до Бога. 
Бо якщо скуштуєте, - сказано, - то станете як боги, що знають добро і зло (Бут. З, 5). 
Він не був створений як ворог для нас, але його власна заздрість зробила диявола нашим 
ворогом. Вигнаний із сонму ангелів, не міг спокійно дивитися, як створена із землі людина 
завдяки власним заслугам вивищується до ангельського достоїнства. 
9. Ось чому диявол став нашим ворогом. Бог же наказав нам протистояти йому і, погрожуючи 
дияволові, сказав, звертаючись до тварини, яка послужила для нього знаряддям: я покладу 
ворожнечу між твоїм насінням та її насінням (Бут. З, 15). Згубним є навіть спілкування з 
порочними людьми, оскільки зазвичай така дружба виникає як наслідок подібности тих, які 
зблизилися. Тому слушним є вислів: Лихі товариства псують добрі звичаї (1 Кор. 15, 33). Як 
повітря в країнах із нездоровим кліматом неодмінно викличе захворювання в жителів, так і 
товаришування з порочними людьми заподіє душі велику шкоду, навіть якщо відразу ця 
шкода не відчутна. Тому такою запеклою є боротьба зі змієм. Якщо знаряддя достойне такої 
ненависти, то хіба не ще запекліше маємо ми ворогувати з тим, який використовував це 
знаряддя?  
Проте кажуть: "Навіщо було в раю дерево, за допомогою якого диявол міг підлаштувати нашу 
погибель? Бо якщо б не мав такої спокусливої принади, то яким чином подужав би зробити 
нас поживою смерти, схиливши до непослуху?" А було воно там для того, щоб можна було 
випробувати наш послух. Для того росло в раю дерево, яке родило гарні плоди, щоб ми, 
відмовившись від приємного, продемонстрували перевагу стриманости і за своє терпіння 
заслужено отримали вінці. 
А коли вони скуштували забороненого плоду, то не тільки порушили заповідь, а й пізнали 
свою наготу. Сказано: Вони з'їли, і відкрились їх очі, і вони пізнали, що вони нагі (Бут. З, 6 - 7). 
Людина ж не мала знати про свою наготу, щоб її розум не був заклопотаний вигадуванням 
одягу і прикриттям наготи та турботою про те, чого їй не вистачає, і щоб взагалі піклування 
про тіло не відволікало її від прагнення до Бога. Але чому не дано людині одягу безпосередньо 
після того, як її створено? А тому, що одяг не був для людини притаманний: ані природний, 
ані штучний. Природного одягу потребують безсловесні тварини, а саме - пір'я, волосся і 
грубої шкіри, здатної захищати від спеки і холоду. Таку шкіру мають усі тварини, і жодна не 
має в цьому переваг щодо доцільности свого природного вигляду. 
А людині в нагороду за її любов до Бога належало отримати инші блага. Заняття ремеслами 
відбирали б у неї час, чого треба було б уникати як шкідливого для людини. Тому й Господь, 
знову закликаючи нас до райського життя, прагне позбавити наші душі турбот, кажучи: Не 
турбуйтесь життям вашим, що вам їсти і що пити, ні тілом вашим, у що зодягнутись (Мт. 
6, 25). Тому не личить людині мати будь-які природні або штучні покрови. 
Навпаки, якщо б ми зберегли доброчесність, то для нас були б приготовані инші покрови, які 
по Божій благодаті квітнули б на нас, осяюючи, немов світлими оболонками, подібними до 
ангельських, які б перевершували розмаїтість та и барвистість квітів, сяйво зірок. З цієї 
причини людина відразу не отримала одягу, бо він призначався їй в нагороду за доброчесність. 
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Але злоба диявола перешкодила цьому. А диявол, як призвідець падіння, до якого були ми 
колись доведені його злобою, є нашим ворогом. О, якщо б він не став дияволом, а перебував у 
тому чині, що йому призначив Господь-Домоврядник! Але оскільки диявол став відступником, 
ворогом Бога і людини, створеної за Божою подобою (він став людиноненависником з тієї ж 
самої причини, з якої став богоборцем, отже, нас він ненавидить І як творіння Володаря, і як 
Його подобу), то мудрий і передбачливий Домоврядник справ людських скористався його 
лукавством, щоб навчити наші душі, подібно до того, як лікар використовує отруту єхидни як 
один із компонентів для приготування рятівних ліків. 
Ким же був диявол? Який чин мав? Яке достоїнство? І чому його називають сатаною? Він - 
сатана, тому що протидіє добру, бо таке значення має це єврейське слово, яке ми знаємо з 
книги Царств. Там сказано: І поставив Господь Соломонові за супротивника (сатану) 
єдомлянина Гадада, царя сирійського (І Цар. 11, 14). Дияволом же його називають тому, що 
він є одночасно нашим співучасником й обвинувачем у гріхах; він радіє нашій загибелі і 
соромить нас нашими справами. Він має безплотну природу, за словами апостола, який сказав: 
наша боротьба не проти крові та плоті, але проти духів злоби (Еф. 6, 12). Має він також чин 
начальника, бо сказано: проти начал, проти властей, проти правителів темряви цього світу 
(Еф. 6, 12). Володарює він у повітрі, як каже про це той же апостол: згідно з владою князя 
повітря, духа, що діє тепер у синах бунту (Еф. 2, 2). Тому він називається князем світу, 
оскільки панує в країнах наземних. Так і Господь говорить: Лині суд світові цьому, нині князь 
світу цього буде вигнаний геть (Йо. 12, 31). І ще: Надходить князь світу цього, але у Мені не 
знайде він нічого (Йо. 14, З0). 
10. Коли ж [апостол] говорить про воїнство диявола, що це - злі духи в піднебесних просторах 
(Еф. 6, 12), то треба зауважити, що зазвичай Писання називає небом повітря, каже, наприклад: 
Птахи небесні (Мт. 6, 26); і піднімаються до небес (ГТс. 106, 26), тобто високо піднімаються в 
повітря. Тому й Господь бачив сатану, що, як блискавка, падав з неба (Лк. 10, 18), тобто був 
скинутий з власного престолу, і лежав внизу, щоб могли його топтати ті, хто сподівався на 
Христа. Бо Він дав Своїм учням владу наступати на зміїв та скорпіонів і на усю силу ворожу 
(Лк. 10, 19). 
Коли ж його злу владу було скинуто і наземні міста очищено спасительним стражданням Того, 
Хто приніс мир усім як на небі, так і на землі (Кол. 1, 20), то нам проповідується вже Царство 
Боже. Так, Йоан говорить: Наблизилось Царство Небесне (Мт. З, 2), Господь повсюдно 
проповідує Євангеліє Царства (Мт. 4, 23), а ще раніше ангели провістили: Слава на висотах 
Богові, а на землі мир (Лк. 2, 14). Ті, що раділи входу Господа нашого в Єрусалим, вигукують: 
Мир на небесах і слава на висотах (Лк. 19, 38). І лунає тисяча переможних вигуків, що 
свідчать про остаточну поразку ворога, тому нам не треба боротися і здійснювати подвигів, 
ніхто не перешкоджає і не відволікає нас від блаженного життя, ми можемо безжурно йти 
вперед, щоб вічно насолоджуватися плодами з дерева життя, скуштувати яких на початку нам 
завадило змієве підступництво. Тому Бог поставив полум'яного меча, щоб стерегти дорогу до 
дерева життя (Буг. З, 21). 
І цей шлях пройдімо без перешкод, щоб насолодитися благами в Ісусі Христі, Господі нашому, 
Якому слава і влада навіки! Амінь. 
 
ПРО ГНІЛИВИХ 
1. Користь духовних настанов, як і медичних порад, що їх  доречно і вчасно подасть 
досвідчений лікар, найкраще помітна тоді, коли їх доцільність підтверджують добрі 
результати, саме тоді стає очевидно, наскільки вони були мудрі й корисні, поліпшили життя та 
вдосконалили тих, які прислухалися до них. Ми й раніше зустрічали у Приповідках 
переконливі слова про те, що гнів губить і розумних (Прип. 15, 1), чуємо й апостольські 
настанови: Усіляке роздратування, і гнів, і крик нехай буде забрано від вас разом з усякою 
злобою (Еф. 4, 31), знаємо, що й Господь говорить, що кожен, хто гнівається на брата свого 
безпричинно, підпадає судові (Мт. 5, 20-22). 
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А тепер, спізнавши на власному досвіді руйнівну силу цієї пристрасти, яка не є для нас 
природною, а привнесена ззовні й увірвалася до душі, неначе стихійне лихо, ми переконалися, 
якого подиву гідні Господні накази. Давши самі волю гніву, неначе дорогу якомусь стрімкому 
потокові, а також безпристрасно спостерігаючи недостойну поведінку инших, коли вони 
гніваються, ми переконалися у справедливості слів: Муж гнівливий має непристойний вигляд 
(Прип. 11, 25). 
Ця пристрасть, одного разу заволодівши розумом і душею, перетворює людину на звіра і, 
позбавивши її розуму, перешкоджає бути людиною. Гнів подібний до зміїної отрути. 
Розгніваний біситься, як скажений собака, кидається на инших, як скорпіон, кусає, як змія. 
Святе Письмо порівнює тих, що гніваються, зі звірами, до яких вони уподібнюються своїм 
пороком. Воно називає їх безсловесними псами (Іс. 56, 10), зміями, породженнями єхидни 
(Мт. 23, 33). А за здатність нищити одне одного й завдавати шкоди собі подібним справедливо 
прирівнює їх до хижаків і отруйних тварин, які від природи мають непримиренну ненависть 
до людей. 
Роздратування робить язик нестриманим, слова необдуманими, розперезує руки. Образи, 
докори, лайки, бійки й багато иншого, чого й не перерахувати, - ось наслідки гніву і 
роздратування. Роздратування і меч гострить, і руку людську підштовхує до вбивства. 
Засліплені гнівом брати, батьки, діти забувають про кровні узи. Розгнівані спочатку не 
тямлять себе, а потому не впізнають і близьких. Як гірські потоки, стікаючи в долину, 
руйнують усе на своєму шляху, так і нічим не стримувані емоції розгніваних уражають всіх 
без розбору. Роздратовані не зважають на сивини старця, не поважають ні її доброчинного 
життя, ні родинних зв'язків, ні попередніх добродійств, ні всього иншого, що має якусь ціну. 
Роздратування подібне до короткочасного божевілля. Роздратовані часто наражають себе на 
небезпеку – прагнучи помститись иншим, забувають про власну безпеку. Уражені, неначе 
жалом, спогадами про образи, охоплені гнівом і шалом, доти не заспокоюються, доки не 
заподіють якогось зла своєму н кривдникові або випадково не зазнають лиха й самі. Так буває: 
те, що стрімко падає, розбивається вщент або зазнає більших ушкоджень, аніж завдає їх тому, 
об що вдаряється. 
2. Як можна пояснити це зло? Що змушує людей миттєво запалюватися гнівом із незначного 
приводу? Кричать, казяться, нападають агресивніше за зміїв і доти не зупиняються, доки від 
надміру й нестримности злоби гнів їх, неначе пухир, не лусне, і запалення не пройде. Душу, 
яку гнів зробив безумною, ані вістря меча, ані вогонь, ані инші небезпеки не здатні стримати, 
майже так само, як і людину, якою оволодів біс, від якої розгніваний не відрізняється ані 
зовнішнім виглядом, ані поведінкою. У того, хто бажає за образу відплатити образою, кров у 
серці скипає, вирує і клекоче, неначе на сильному вогні, спричинюючи явні ознаки шаленства; 
обличчя знайомих вам людей спотворюються до невпізнаваности, подібно до того, як маска 
змінює зовнішність актора, їхні очі палають вогнем, погляд блукає, вони клацають зубами, 
неначе дикі вепри, обличчя наливається кров'ю, тіло стає обважнілим, вени набрякають від 
внутрішньої бурі, викликаної гнівом. Голос стає хрипкий від напруги, мова безладна й 
нерозбірлива - вони мелють, що попало. 
А коли від згадки про образу гнів спалахує ще дужче, як вогонь від підлитої в нього олії, тоді 
такого можна надивитися, що ні словами передати, ані стерпіти: розгніваний піднімає руку на 
ближнього, наносить удари, не розбираючи куди, б'є ногами в найвразливіші місця, трощить 
усе, що потрапить під руку. Коли ж зустрічає опір такої ж нерозсудливої у гніві людини, то 
починається бійка, і вони лупцюють одне одного так затято, неначе в них вселився злий дух. 
Нерідко вони не лише калічать одне одного, а й убивають. Один першим ударив, другий - у 
відповідь, цей наступає, а той не відступає. Уже й обличчя одне одному порозбивали до крови, 
але в запалі гніву не відчувають болю. У них притуплюються відчуття, вони, охоплені 
нестримним бажанням помсти, втрачають інстинкт самозбереження. 
3. Не намагайтеся зцілити зла злом, не намагайтеся перевершити одне одного, заподіюючи 
шкоду. У несправедливій боротьбі програє той, хто переміг, оскільки перемога тільки 
помножує його гріхи. Не збирай данини гніву і не будь боржником, що повертає борг зла. 
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Скривдив тебе розгніваний? Зупини зло, промовчавши. Але ти, запалений його гнівом, неначе 
смолоскипом, стаєш як ураган, що змітає все на своєму шляху. Не вчись у ворога і не роби 
того, що ненавидиш, не будь дзеркальним відображенням гнівливого. Його обличчя 
побуряковіло, а хіба ти не розчервонівся? Його очі налилися кров'ю, але, скажи мені, хіба твої 
спокійні? Його голос хрипкий, але хіба твій лагідний? Відлуння в пустелі не розноситься з 
такою повнотою, як повертаються образи кривдникові. Насправді луна повторює лише твої 
слова, а докори повертаються сторицею. 
Які слова вилітають з уст тих, що сваряться? Один скаже: ти низького роду, і вся рідня твоя 
така. Инший відповідає: а ти раб з рабів. Один обізве иншого жебраком, а той назве його 
натомість волоцюгою, цей того - невігласом, а той цього - телепнем і так далі доти, поки 
забракне їм лайливих слів, неначе стріл у сагайдаці. А потім, коли язик вистріляє всі образи, 
переходять до бійки. Бо роздратування породжує суперечку, суперечка - образи, образи - 
бійку, бійка - рани, а рани - нерідко смерть. 
Знищимо ж зло у зародку, притлумлюючи в душі гнів. Тільки тоді зможемо разом з цією 
пристрастю одразу вирвати з коренем більшість лих. Він тебе образив? А ти благослови його. 
Побив? А ти стерпи. Плює на тебе і вважає нікчемою? А ти згадай, що з землі вийшов і в 
землю повернешся. Хто керується такими міркуваннями, той зрозуміє, що будь-яке безчестя 
насправді менше, ніж видається. У такий спосіб і для ворога унеможливиш помсту, 
показавши, що не зачепили тебе його образи, і собі здобудеш величний вінець терпіння, коли 
шал иншого перетвориш на джерело мудрости для себе.                                                                                                    
Тому, якщо прислухаєшся до моїх порад, то до образливих я слів кривдника додай дещо й від 
себе. Він назвав тебе нездарою, безславним, ницим, нікчемою? А ти назви себе попелом і  в 
землею. Ти не є достойніший за батька нашого Авраама, який так себе називає (Буг. 18, 27). 
Супротивник назвав тебе неуком, жебраком, нікчемою? А ти, повторюючи за Давидом, скажи 
собі, що ти хробак і народився з купи гною (Пс. 21, 7). Додай до цього ще й благородний 
вчинок Мойсея. Коли Аарон та Міріям йому докоряли, він не почав скаржитися на них Богові, 
а молився за них (Чис. 12). Чиїм учнем ти хочеш бути? Мужів, що догодили Богові, чи людей, 
сповнених духу лукавства? 
Коли відчуваєш непереборне прагнення сказати слова докору, уяви, що мусиш обрати одне з 
двох: чи наблизитися тобі до Бога завдяки довготерпінню, чи завдяки гніву перейти на бік 
Його ворога. Дай час своїм думкам обрати кращу долю. А своєму ворогові принесеш користь, 
подавши приклад лагідности або ще сильніше помстишся своїм презирством. Що може бути 
для нього дошкульніше, ніж бачити, що ворог вищий за образи. Не втрачай здорового глузду і 
не дозволяй кривдникам зачепити себе. Нехай він без усілякої користи гавкає на тебе і 
надривається. Хто б'є того, хто втратив відчуття болю, той сам себе карає (тому що і ворогові 
не може помститися, і свого роздратування не заспокоює); і хто на словах ображає людину, 
несприйнятливу до образ, той не може вдовольнити своєї пристрасти, а, навпаки, як я вже 
казав, лусне від досади. 
Що люди скажуть про вас? Того назвуть грубіяном, а тебе великодушним, його - гнівливим і 
нестриманим, а тебе - довготерпеливим та лагідним. Він пошкодує про свої слова, а ти ніколи 
не розкаєшся у своїй доброчесності. 
4. Чи є потреба обговорювати цю тему далі? Такому його докори закрили шлях до Царства 
Небесного. Бо сказано: Ні зло ріки, ані зажерливі Царства Божого не успадкують (1 Кор. 6, 
10). А тобі мовчання приготувало Царство, бо сказано: А хто витерпить до кінця, той 
спасеться (Мт. 10, 22). 
А якщо ти мстишся і на образи відповідаєш образами, то чим виправдаєшся? Тим, що роз'ярив 
тебе призвідник сварки? Але хіба це поважна причина? Розпусник, що звинувачує блудницю в 
тому, що вона його спонукала до гріха, заслуговує на не менший осуд, ніж вона. Немає 
перемог там, де немає супротивників, і поразок там, де немає суперників. 
Вислухай слова Давидові: Як постане безбожник переді мною, не дратувався і не ображав 
його, але занімів, упокорився і змовчав про добро (Пс. 38, 2-3). А тебе засмучують образи, які 
вважаєш злом, і водночас наслідуєш їх, неначе вони є добром. Таким чином потерпаєш від 
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того, що сам засуджуєш До чужого пороку прискіпливо приглядаєшся, а в собі мерзенного не 
бачиш. Ображаєшся, коли тебе кривдять? Тоді й сам не роби цього. А те, що не ти розпочав 
сварку, не виправдовує тебе. Тому я схильний думати, що противник твій має більше прав 
обурюватися за те, що ти не подав йому спасительного прикладу. Знаючи, який огидний 
вигляд має людина у гніві, ти не остерігся, щоб не уподібнюватися до нього, навпаки, сам 
обурюєшся, дратуєшся, гніваєшся, і твоя поведінка служить виправданням тому, хто почав 
перший. Бо своїми вчинками і його виправдовуєш, і себе самого звинувачуєш. 
Якщо гнів є злом, чому ж ти не ухилився від зла? А якщо гнів можна вибачити, то чому 
обурюєшся на роздратованого? Тому навіть якщо ти почав мститися у відповідь на кривду, це 
анітрохи тобі не допоможе. У змаганнях отримує нагороду не той, хто почав перший, а 
переможець. Тому осуджується не тільки зачинатель поганих справ, а разом з ним і той, хто за 
лукавим поводирем послідував до гріха. 
Якщо він назвав тебе жебраком, і так воно є, змирися з цим, а якщо бреше, що тобі до його 
слів? Не пишайся незаслуженими похвалами, не засмучуйся й образами, які тебе не 
стосуються. Хіба не бачиш, що стріли наскрізь пробивають тверде та міцне, а в м'якому і 
податливому втрачають стрімкість руху? Мені здається, що так само відбувається і з образами. 
Хто реагує на них, зазнає від них шкоди, а хто сприймає їх спокійно, той лагідністю пом'якшує 
спрямовану проти нього злобу. Чим ображає тебе слово "жебрак"? Згадай про свою природу: 
нагим прийшов ти у світ, нагим з нього і відійдеш м (Іов. 1, 21). Хто ж може бути бідніший за 
нагого? Не почуєш ч у слові "жебрак" нічого страшного, якщо затямиш сказане про тебе. Чи за 
бідність саджали кого до в'язниці? Соромно не жебраком бути, а не мати мужности визнати 
своєї наготи. Згадай про Господа: Будучи багатим Він задля нас став убогим (2 Кор. 8, 9). 
А якщо кривдник обізве тебе невігласом і неуком, згадай образливі слова юдеїв, якими вони 
зневажали істинну Премудрість: Самарянин ти і біса маєш (Ио. 8, 28). Якщо гніваєшся, то 
тим сам підтверджуєш справедливість сказаного про тебе. Бо що є нерозсудливішим за гнів? А 
якщо залишишся незворушним, то посоромиш кривдника, довівши свою розважливість на 
ділі. Дали тобі ляпаса? Але й Господа били по обличчю. Обплювали тебе? Але плювали і на 
Господа нашого, бо Він не відвертав обличчя Свого від плювків (Іс. 50, 6). Тебе оббрехали? 
Але брехали і на Суддю. На тобі роздерли одяг? І з Господа мого зняли хітон, і Його одяг 
поділили поміж собою. Але тебе ще не осудили й не розіп'яли. Тобі ще далеко до того, щоб 
уподібнитися до Господа! 
5. Тож затям усе це і заспокойся. Бо подібні міркування, стримуючи поривання і неспокій 
серця, упорядковують і заспокоюють думки. Про це сказано в Давида: Був я у готовності і 
незворушним (Пс. 118, 60). Тому слід, щоб нестримні й розбурхані пориви душі 
погамовувалися згадками про приклади, що їх подали нам святі мужі. З якою покорою 
переносив докори Семея Давид, не переймався образами, не дав зародитися в собі гніву, але 
звернувся подумки до Бога: Господь наказав Сємеєві проклинати Давида (2 Сам. 16, 10). 
Тому, почувши від Семея слова "кривавий злочинцю, негіднику" (2 Сам. 16, 7), не розгнівався 
на нього, а змирився, прийнявши це як заслужене. 
Затям собі дві речі: не вважай себе кращим за иншого, а іншого - гіршим від себе. Тільки в 
такому разі ніхто не зможе принизити тебе і цим розгнівати. Це справді жахливо, коли 
людина, яку ти безмірно облагодіяв, не лише не виявляє вдячности, а ображає і зневажає тебе. 
Але цим вона завдає більшої шкоди собі, ніж тому, кого кривдить. Нехай він чинить по-
своєму, ти не метися йому. Нехай його слова стануть для тебе приводом для роздумів. Якщо 
вони не зачіпають тебе, значить, ти - захищений від них. А якщо вони завдали тобі болю, 
приховай це. Сказано ж бо: Стривожилося серце моє (Пс. 142, 4), тобто емоції не вилилися 
назовні, а душа стримує їх, як берег хвилі. Заспокой розлючене й оскаженіле серце. Нехай 
розум твій втихомирить пристрасті, як прихід учителя - дітей. 
Як нам уникнути шкідливих наслідків гніву? Не піддамося гніву, послухавши голосу розуму, а 
передусім подбаємо про те, щоб наші вчинки не випереджали думок. 
Приборкаємо гнів розважливими думками, неначе коня вуздою, який скоряється господареві і 
йде туди, куди йому накажуть. Душевне завзяття може прислужитися для багатьох добрих 
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справ і допомогти розумові в його битві з гріхом, як воїн, що підкоряється полководцеві і з 
готовністю виконує його накази. Бо завзяття - це рушійна сила душі, яка може стати джерелом 
енергії для прекрасних вчинків. Якщо насолоди розслаблять душу, то завзяття, загартувавши 
її, неначе розпечене залізо, яке занурюють у крижану воду, зі слабкої і зманіженої перетворить 
її на мужню і стійку. Бо якщо зло не викличе в тебе гніву, то як зможеш його зненавидіти так, 
як воно на те заслуговує? Я вважаю, що з однаковою силою слід любити доброчесність і 
ненавидіти гріх.  
Гнів може служити душі; як добрий пес пастухові, так і гнів, підкорюючись розумові, стає 
лагідним і слухняним, зачувши ж голос чужого, навіть якщо він видається привітним, 
кидається на нього, а від голосу знайомого і друга стрибає від радости. Це найдоцільніше 
використання енергії гніву. Бо як він стане нетерпимим до зловмисників й уникатиме їх, не 
стане їхнім спільником у злих ділах. Навпаки, буде завжди переслідувати й нападати на 
підступні насолоди, неначе на вовків. 
Такою є користь від гніву для тих, хто вміє його спрямувати в потрібне русло. Кожна ж инша 
душевна сила залежно від її використання спрямовується то на добро, то на зло. Наприклад: У 
той, хто використовує душевні сили на розкоші та насолоди, огидний і нестриманий, а той, хто 
скерував їх на любов до а Бога і на пожадання вічних благ, блаженний у своїй рвійності. Той, 
хто правильно використовує силу розуму, розсудливий і мудрий, а той, хто її марнує на 
вигадування прикрощів для ближнього, зловмисник і злочинець. 
6. Те, що Бог нам дав для спасіння, не будемо використовувати як привід для гріхів! У такому 
разі і роздратування, своєчасно спрямоване в потрібне русло, породжує мужність, терпіння, 
стриманість, а якщо воно діє наперекір здоровому глуздові, - перетворюється на божевілля. 
Тому й псалмоспівець умовляє нас: Гнівайтесь, та не грішіть (Пс. 4, 5). 
Господь погрожує судом тому, хто гнівається марно, але не забороняє в разі потреби 
застосувати роздратування як ліки. Бо слова покладу ворожнечу поміж тобою і змієм (Буг. З, 
15), та ворогуйте з Мадіянами (Чис. 25, 17) вчать нас того, що гнів може стати нашою зброєю. 
Мойсей, найлагідніший з усіх людей (Чис. 12, 3), коли карав за ідолопоклонство, змусив 
левітів вбивати своїх братів. Він говорить: Припояши кожен меча на стегно і пройдіть від 
воріт до воріт табору та поверніться через полк, і вбийте кожен брата свого, і кожен 
ближнього свого, і кожен сусіда свого (Вих. 32, 27). І далі сказано: І промовив Мойсей: 
Наповніть руки свої сьогодні для Господа, кожен сином своїм і братом своїм, щоб зійшло на 
вас благословення (Вих. 32, 29). 
Що виправдало Фінееса? Хіба не справедливий гнів на розпусників? Він був надто 
людинолюбний та лагідний, але коли побачив блуд, що його так нахабно коїв Зімрі із 
мадіянкою, навіть не намагаючись приховати сороміцтва, то не стримався й у справедливому 
гніві простромив обох стрілою (Чис. 25, 8). А Самуїл, охоплений праведним гнівом, хіба не 
вбив амаликітського царя Агага, що його врятував всупереч Божому повелінню Саул (1 Сам. 
15, 33)? Так роздратування нерідко прислуговується добрим справам. І ревний Ілля, охоплений 
розсудливим і праведним гнівом, приніс користь усьому Ізраїлю, прирікши на смерть 
чотириста п'ятдесят ганебних священиків і чотириста священиків з дібров, котрі годувалися зі 
столу Єзавелі (1 Цар. 18, 22-40). 
А ти без причини гніваєшся на свого брата. Хіба не марним буває гнів, коли один скоїв щось, а 
ти гніваєшся на иншого? Хіба не те ж саме робиш, що й пси, які гризуть камінь і не чіпають 
людини, котра кинула той камінь? Гідний жалю той, кого використали як знаряддя, але 
ненависним є сам діяч. На нього гнівайся - на людиновбивцю, батька брехні, призвідця гріха. 
А до брата вияви милосердя, бо якщо він не покине грішити, то разом з дияволом буде горіти 
у вічному вогні. 
Наскільки різняться поміж собою слова "роздратування" та "гнів", настільки відрізняються 
поняття, які вони позначають. Бо роздратування - це неначе спалах і швидке випаровування 
пристрасти, а гнів - постійна скорбота і тривале прагнення відплатити кривдникові, коли душа 
неначе наливається помстою. Тому треба знати, що люди, перебуваючи в різному душевному 
стані, грішать у двох випадках: або несамовито й безумно кидаються на кривдників, або 
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підступно та зловмисно розставляють тенета, у які сподіваються вловити кривдників. Ми 
мусимо остерігатися і того, й иншого. 
7. Що ж треба робити, щоб пристрасть була доречною? Як це можливо? Спочатку навчись 
мудрої смиренности, що її Господь і на словах заповів, і наділі показав. Заповів [словом], коли 
сказав: Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім (Мр. 9, 35), а ділами показав, 
коли лагідно й незворушно стерпів удар від людини (Йо. 18, 22-23). Творець неба й землі, 
Якому служать зі страхом усі створіння видимі й невидимі, Який підтримує усе могутнім 
своїм словом (Євр. 1, 3), не вкинув цього чоловіка живим до пекла, не звелів землі 
провалитися під нечестивцем, але перестеріг і повчав його: Коли Я зле сказав, то доведи, що 
воно зле, якщо ж добре, то чому Мене б'єш? (Йо. 18, 23). 
Якщо заповідь Господня навчить тебе відчувати себе найменшим з усіх, хіба зможеш 
обуритися, неначе тебе незаслужено скривдили? Коли тебе ображає нетямуще дитя, хіба не 
розсмієшся? І коли безумець насміхається з тебе, то хіба не пожадієш його замість того, щоб 
зненавидіти? Зазвичай засмучують нас не слова, а презирство до кривдника і власна 
зарозумілість. Тому, якщо ці дві речі не зачіпатимуть тебе, то образливі слова стануть для тебе 
пустопорожніми звуками. 
Отож: Утримайся від гніву і погамуй лють (Пс. 36, 8), щоб не відчути на собі гніву, який 
відкривається з небес на всяку безбожність і несправедливість людську (Рим. 1, 18). Якщо ти 
подужаєш силами доброчесного розуму виполоти з коренем роздратування, то цим завдаси 
нищівного удару відразу багатьом пристрастям, поки вони ще в зародку. Підступність, 
підозрілість, недовіра, лиха вдача, зловмисність, зухвалість і подібні їм пороки - діти цього 
гріха. 
Тому не дозволимо поселитися в нас такому великому злу - цій душевній хворобі, 
потьмаренню розуму, відчуженню від Бога, забуттю кровних уз, призвідникові битв, джерелу 
лих, цьому лукавому демонові, що оволодіває нашими душами, подібно до докучливого 
паразита, що оселився в нутрощах і перешкоджає ввійти Святому Духові. Бо: де ворожнеча, 
сварки, лють, суперечки, суперництво, які розбурхують душу, там немає місця Духові 
лагідности. Але, послухавшись напоумлень блаженного Павла, відкиньмо гнів, лють та крики, 
станьмо добрими та милосердними одне до одного в надії на блаженство, обіцяне лагідним 
(адже блаженні лагідні, бо вони успадкують землю (Мт. 5, 4), в Христі Ісусі Господі нашім, 
Якому слава й влада навіки! Амінь. 
 
 
 
ПРО ЗАЗДРІСТЬ 
1. Бог благий і наділяє благами достойних, диявол же  лукавий і підштовхує до скоєння 
різноманітного зла. І якщо диявола постійно супроводжує заздрісність, то в Благого немає цієї 
вади. Будемо ж, брати, остерігатися цієї пристрасти, щоб нам не стати спільниками 
супротивника в його справах і в майбутньому не бути покараними разом з ним. Якщо той, що 
розгордівся, підпадає під дияволів осуд (1 Тим. З, 6), то як заздрісному уникнути покарання, 
що очікує на диявола? 
Із пристрастей, що зароджуються в людських душах, немає згубнішої, ніж заздрісність. Вона 
більше завдає шкоди її носію, ніж тим, кому він заздрить. Як іржа їсть залізо, так заздрість - 
душу, у якій оселилася. Як єхидни народжуються, прогризаючи утробу матері, так, зазвичай, 
заздрість пожирає душу, яка страждає на цю хворобу. 
Заздрість - це муки через те, що ближньому ведеться добре, тому заздрісному ніколи не бракує 
печалей і прикростей. У ближнього нива краще вродила, у його домі достаток, його життя 
сповнене радощів - усе підживлює хворобу, усе посилює страждання заздрісника. Тому він 
аніскільки не відрізняється від голої людини, що робить себе мішенню для стріл своєї ж 
заздрісности. Хтось вирізняється мужністю або має струнку поставу - і це мучить заздрісного. 
Гарне в иншого обличчя? Це ще один удар для заздрісного. Дехто перевершує инших своїми 
душевними якостями, привертає до себе увагу й викликає повагу розсудливістю і 
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красномовством. Инший - багатій, славиться щедрістю, приязними стосунками з бідарями, й 
облагодіяні часто хвалять його. Усе це - удари та рани, що вражають заздрісника в саме серце. 
Але найболючіше для хворих на заздрість є те, що вони нікому не можуть відкритися. 
Незважаючи на те, що заздрісник ходить з понурим поглядом, насуплений, засмучений, 
скаржиться, чахне від цього лиха, проте, коли хтось запитає про причину його страждань, 
соромиться розповісти про своє нещастя і сказати: "Я людина заздрісна і лиха, мені не дає 
спокою щастя друга, не можу пережити радощів брата, не можу спокійно дивитися на чужі 
чесноти, навпаки, благополуччя ближнього для мене - джерело нещасть". Так він мав би 
сказати, якщо зважився б розповісти правду. Але, оскільки він не наважується відкритися, то в 
глибині душі приховує хворобу, що його гризе і нищить зсередини.                                                                                                                                                                         
2. Саме тому не може знайти ані лікаря, ані ліків, які ч позбавили б його від страждань, хоча 
Святе Письмо пропонує Й нам багато рятівних ліків від цієї недуги. Навпаки, заздрісник  
прагне однієї розради - бачити падіння людини, якій заздрить. Чи є межа цій ненависті! 
Заздрісний має одне бажання - побачити, як той, кому він заздрить, зі щасливого стає 
нещасним і жалюгідним. А коли бачить, що той плаче або засмучений, мириться з ним і стає 
другом. Не хотів розділити з ним його радости, коли той веселився, а коли той ридає, проливає 
з ним сльози. І якщо заздрісний оплакує нещастя, що спіткали когось у житті і через які той 
став найнещаснішим, а був такий щасливий, то робить це не з людинолюбства і не через 
співчуття хвалить колишнє щастя суперника, а для того, щоб зробити для нього життя ще 
нестерпнішим. Якщо в когось помер син, то починає його хвалити, звеличувати тисячами 
похвал, згадує, який той був гарний, здібний до наук та й до того ще й стрункий; а якщо б 
дитина жила далі, то доброго слова про неї не сказав би. А якщо заздрісний бачить, що инщі 
приєднуються до його похвал, то в душі в нього все перевертається, і він знову починає 
заздрити померлому. Він хвалить багатство ближнього після того, як той розорився, похваляє 
тілесну красу, силу, здоров'я тоді, коли людина захворіла. І взагалі він - ворог наявного і друг 
втраченого. 
3. Чи існує недуга, згубніша за цю? Це - самознищення, наруга над природою, ворожнеча 
проти того, що маємо від Бога, протистояння Йому. Що підштовхнуло батька зла до ворожнечі 
з людиною? Хіба не заздрість? Безсумнівно, саме вона керувала богоборцем, і доказ цьому - 
те, що він, обурившись на Бога за Його щедрі дари людині, помстився їй, оскільки не міг 
мститись Богові. Те ж вчинив Каїн, перший учень диявола, що навчився в нього заздрісности і 
вбивства - цих споріднених між собою беззаконь, які Павло пов'язав разом,  сказавши: 
сповнені заздрощів, убивства (Рим. 1, 28-32). Що ж зробив Каїн? І він мав милості від Бога, 
але запалав заздрістю та вбив брата, дари якого Бог пошанував: не маючи достатньо сили 
боротися з Богом, став братовбивцею. 
Будемо ж, брати, уникати цієї хвороби, яка є вчителем - богоборства, матір'ю людиновбивства, 
порушенням природного ладу, забуттям кровних уз і найбезглуздішим лихом. 
Чому засмучуєшся, людино, коли ніхто не покривдив тебе? Навіщо воюєш з людиною, яка хоч 
і має багато благ, але нічого з твого не взяла? Якщо ти, навіть будучи й облагодіяним, 
нарікаєш, то хіба не власному добру заздриш? Таким був Саул, який надмір благодіянь 
перетворив на привід для війни з Давидом. Спочатку він, зцілений від безумства 
божественною грою Давида на арфі, хотів простромити благодійника списом. Пізніше був 
урятований з цілим військом від ворогів й уникнув ганьби, якою йому загрожував Голіят. Але 
після того як діви, що оспівували перемогу, почали приписувати Давидові в десятки разів 
більше заслуг у перемозі, що Саул повбивав тисячі, а Давид десятки тисяч (1 Сам. 18, 7), то 
лише через ці слова, до того ж справедливі, він хотів убити Давида власними руками і 
знищити його лише через заздрість. Він змусив Давида стати вигнанцем та й після цього не 
припинив переслідувати його, ще й виступив проти нього з трьома тисячами відбірних вояків, 
з якими розшукував його по пустелях (1 Сам. 24, 3). А якщо хтось спитав би його про привід 
до війни, то мусив би вказати причину - Давидові благодіяння. Під час тієї гонитви, коли його 
за сну полонили і хотіли вбити, а праведник помилував його і не заніс над ним руки, не 
зворушився Саул цим благодійним Давидовим вчинком, а знову зібрав військо і продовжив 
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гонитву. Так сталося й тоді, коли Давид вдруге захопив Саула в печері, де чесноти Давида 
просіяли в усій повноті, а лукавство Саула стало ще очевиднішим. 
Заздрісність - це найзапекліший вид боротьби. Затятість инших недоброзичливців можна 
пом'якшити благодіяннями. Заздрісного ж і людину лихої вдачі зроблене їм добро ще 
сильніше дратує: що більше отримує благодіянь, то більше обурюється, засмучується і 
печалиться. Він гнівається на силу добродія, замість того щоб пройнятися вдячністю за те, що 
для нього зробили. Чи не перевершують заздрісники жорстокістю свого норову диких звірів? 
Пси, якщо їх кормити, стають лагідними, леви, коли за ними доглядають, - приручаються.  
Лише заздрісника зроблені йому послуги ще більше розлючують. 
4. Яким чином шляхетний Йосиф став рабом (Бут. 37, 28)? Хіба не через заздрість його братів? 
Як не дивуватися безглуздю ь цієї хвороби? Боячись того, що Йосифові сни справдяться,  вони 
продали брата в рабство, щоб ніхто з них рабові ніколи не вклонявся. Але якщо сни насправді 
віщі, то хіба можливо, щоб вони не здійснилися? А якщо сновидіння хибні, то навіщо заздрити 
тому, кого вони ввели в оману? Але, за Божою волею, усі їхні виверти не допомогли їм. Саме 
тим вони допомогли здійснити пророцтво, чим думали завадити йому. Тож коли б Йосифа не 
продали в рабство, то не опинився б він у Єгипті; якщо б не наклепи похітливої жінки та його 
цнотливість, то не потрапив би до в'язниці, де б не познайомився з фараоновими служителями, 
і не став би тлумачити снів, і не отримав би за це влади над Єгиптом - тоді не мали б 
вклонитися йому брати, що прийшли до нього просити хліба. 
Пригадай, яку жахливу заздрість до Спасителя виказали юдеї в найвідповідальнішу хвилину. І 
чому позаздрили? Його силі творити чудеса. А які то були чудеса? Він спасав нужденних, 
годував голодних. І вони стали ворогами Тому, Який подавав допомогу. Він воскрешав 
мертвих, вони і Животворцеві позаздрили. Він виганяв демонів, вони й проти Приборкувача 
демонів замислили зле. Прокажені очищувалися, кульгаві починали ходити, глухі - чути, сліпі 
- бачити, - вони і Благодійника виганяли. І після всього вбили Того, Який дає життя, бичували 
Визволителя людства та осудили Суддю світу. 
Так на все поширилася злоба заздрости. Лише однією цією зброєю від часів створення світу і 
до його кінця всіх уражає і перемагає погубитель життя - диявол, який радіє нашій загибелі. 
Його самого знищила заздрість, і нас він тягне за собою в погибель через той самий порок. 
Мудрим був той, що забороняв навіть сідати за один стіл із заздрісником (Прип. 23, 6), маючи 
під цим на увазі будь-яке спілкування. Легкозаймисту речовину ми тримаємо якнайдалі від 
вогню, так само треба уникати пустих балачок із заздрісним, тримаючись подалі від стріл 
заздрости, бо заразитися можна лише через безпосереднє спілкування з носієм цієї хвороби. 
Мудрий Соломон говорить так: Заздрість чоловіка - від друга його (Проп. 4, 4). Бо саме так і 
заздрять: не скиф - єгиптянинові, а кожен своєму одноплемінникові, і з одноплемінників 
заздрять не тому, кого не знають, а близьким знайомим, а із знайомих - сусідам або тим, хто з 
ними одним ремеслом займається, а також одноліткам, і рідним, і братам. Як хлібна іржа їсть 
зерно, так заздрість нищить дружбу. 
Єдине корисне в цій хворобі є те, що чим сильніша заздрість, тим більше вона ранить свого 
носія. Стріли, кинуті зі силою у щось тверде й міцне, відлітають назад до того, хто їх пустив. 
Так і заздрість, не зашкодивши предметові заздрости, завдає ударів заздрісникові. Хіба хтось, 
сумуючи через достоїнства ближнього, хоч трохи їх применшив? Попри те заздрісник сам себе 
мучить і виснажує. 
Заздрісників вважають небезпечнішими за змій. Ті отруюють тіло, впускаючи отруту в місця 
укусів, а про заздрісників кажуть, що вони здатні зашкодити одним лише заздрісним 
поглядом, від якого починаються хвороби навіть у молодих людей, що мають міцне здоров'я. 
Уся їхня краса і здоров'я зникають, немов очі заздрісника опромінили їх чимось шкідливим. Я 
не вірю в це, бо вважаю це забобонами простолюду та жінок, що пліткують від байдикування, 
але думаю, що демони, які ненавидять добро, побачивши в людині схожі до своїх почування, 
прагнуть скористатися ними для своїх намірів, тож очі заздрісника стають їм у пригоді.     
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Тому невже ти не жахнешся віддати себе під владу демона - згубника і дозволиш увійти в себе 
злу, що зробить тебе ворогом не для тих, що нічим тебе не скривдили, але ворогом благого 
Бога, який у Собі не має заздрости. 
6. Уникаймо ж цього нестерпного зла, що є наукою диявола, винаходом демонів, ворожим 
посівом, запорукою мук, перешкодою для благочестя, шляхом до геєнни, втратою Царства. 
Заздрісних можна впізнати лише за самим зовнішнім виглядом. Очі в них сухі і бляклі, щоки 
впалі, брови нависають, душа зоурена пристрастю, тому вони не можуть тверезо дивитися на 
речі. Вони не здатні похвалити ані добрий вчинок, -: ані блискуче красномовство, ані все 
инше, що заслуговує на  схвалення. Як шуліка, пролітаючи над квітучими лугами, летить  до 
падалі, як мухи, що, обминаючи здорове, летять до гною, так і заздрісники не помічають 
світлих моментів життя, величних вчинків людей, а звертають увагу тільки на огидне. І якщо  
трапиться комусь схибити, що часто трапляється з людьми, вони починають про це всім 
розповідати, щоб судили про цю людину тільки за поганими вчинками. Так само чинять 
підступні художники, що, малюючи портрет людини, навмисно підкреслюють недоліки 
обличчя - викривлений ніс, шрам, природні чи набуті потворності. Вони примудряються 
навіть гарне зобразити таким чином, щоб воно виглядало потворним, викривленим. Вони 
здатні оббрехати чесноту, зобразивши її як порок, що схожий на неї. Так, наприклад, 
мужнього можна назвати зухвалим, поміркованого - нечулим, справедливого - жорстоким, 
розсудливого - підступним. Оббріхуючи любителя величі, вони називають його людиною, 
позбавленою смаку, щедрого називають марнотратцем, а бережливого - скупим. І взагалі, 
жодної чесноти не залишають, не затаврувавши ім'ям пороку, протилежного їй. 
Чи ж варто обмежитися лише осудженням цього пороку? Але ж так ми зупинимося на 
півдорозі до зцілення. Дуже важливо розкрити хворому очі на його хворобу та на її небезпеку. 
Варто це зробити задля того, щоб він усвідомив важливість одужання. Але покинути хворого, 
не вказавши йому шляху до одужання, це не що инше, як залишити його на поталу хворобі. 
Чи можливо взагалі уникнути цієї хвороби або, захворівши, вилікуватися? Так, цілком 
можливо, якщо ми припинимо ставитися до будь-чого людського як до чогось надзвичайного і 
величного. Ми не маємо так сприймати ані тілесне здоров'я, ані нетривку славу, ані те, що 
люди вважають благополуччям, оскільки маємо вбачати добро не в минущих речах, а у вічних 
та істинних благах. Тому не заздри багачеві через його багатство,  цареві за його владу, 
мудрому за його красномовство. 
Усі ці речі - зброя доброчесности для тих, хто використовує їх на добро, а не прагне їх задля 
власної користи. Тому людина, що користується цим не так, як належить, - жалюгідна і 
подібна до воїна, який узяв меч, щоб помститися ворогам, але замість цього добровільно сам 
себе ним ранить. А якщо хтось розпоряджається отриманими благами належним чином і 
залишається лише розпорядником майна, яке дав йому Бог, й не для власного задоволення 
збирає скарби, - такий заслуговує похвали і любови за братолюбство і добру вдачу. 
Не заздри розсудливому, якому Бог дав талант красномовства, щоб він тлумачив священні 
слова, не заздри йому і не бажай, щоб він втратив цей дар, бо за благодаттю Святого Духа 
отримує він схвалення і вдячність слухачів. Цей дар приносить користь і тобі, оскільки за 
посередництвом брата тобі посилається дар сприймати вчення, якщо захочеш прийняти його. 
Ніхто не перегороджує шлях джерельній воді, ніхто не ховає очей від сонячного сяйва, ніхто 
не заздрить їм, але кожен прагне насолодитися ними, поділитися з иншими. Чому ж, коли 
духовне слово проголошується в церкві і благочестиве серце сяє променями дарів Духа, не 
прислухаєшся з радістю, не приймаєш корисного з вдячністю, а, навпаки, оплески слухачів 
ранять тебе, і ти хотів би, щоб зникли ті, які хвалять та отримують з цього користь? Чим 
виправдаєш ти це перед Суддею наших сердець?                                                                                                                                                                          
Справді, духовні блага треба вважати прекрасними за своєю природою, але якщо людина, 
багатша за инших, правильно розуміє сутність влади і здоров'я, належним чином 
розпоряджається тим, що має, то таку людину треба любити й поважати. Така людина 
користується спільними життєвими благами і розпоряджається ними належним чином, щедро 
подає милостиню, усіма силами допомагає немічним і все, що має, вважає такою ж мірою 



 
 

  
 

75

своєю власністю, як і всіх бідарів. А хто инакше сприймає життєві блага, того треба визнати 
радше гідним співчуття, аніж заздрости, оскільки він має більше приводів для того, щоб бути 
поганим, і має більше засобів чинити зло. Якщо багатство стає шляхом до неправди, то шкода 
мені такого багатія. Але якщо воно служить чеснотам, то ми не маємо приводу для заздрости, 
оскільки користь від нього стає спільною для всіх, хіба що якась лукава людина здатна  
позаздрити і власному благові. Взагалі ж, якщо подивишся на  все розумом, що вищий за 
людський, і звернеш погляд до істинно прекрасного й похвального, то забудеш про те, щоб  
прагнути та бажати чогось тлінного та земного. А хто не прагне цьогосвітньої величі, того 
заздрісність обминає десятою  дорогою.                                                                                                                                                                                                                                                                            
Але коли ти шукаєш слави, хочеш бути відомим і не зносиш бути другим, а прагнеш першости 
(бо це й стає приводом до заздрости), то спрямуй своє честолюбство, неначе стрімкий потік, у 
русло здобуття чеснот. У жодному разі не намагайся розбагатіти за будь-яку ціну і заслужити 
схвалення в мирських справах. Бо це не у твоїй волі. Але будь справедливий, цнотливий, 
розсудливий, мужній та терплячий у стражданнях за доброчесність - і тебе віднайдуть успіх і 
слава. Доброчесність - найвище і самодостатнє благо, і всі це визнають. Вона притаманна нам 
від природи, тому є в наших силах, доклавши старання, досягти її, а багатство, краса, почесті - 
не в нашій волі. Отже, ми маємо прагнути до доброчесности, яка не селиться в душі, 
забрудненій як заздрістю, так і всіма иншими згубними пристрастями. 
6. Хіба ти не бачиш, яким злом є лицемірство? Двоєдушність у людині найчастіше 
породжується заздрістю, бо, приховавши ненависть глибоко в душі, хтось вдає з себе 
людинолюбця. Такі люди подібні до підводних скель, які, майже цілком вкриті водою, 
миттєво гублять необачних. 
Тому, якщо від заздрости, неначе з джерела, походять смерть, втрата життєвих цінностей та 
різних благ, відчуження від Бога, підміна понять, то прислухаймося до слів апостола Павла: 
Не будьмо марнославними, не змагаймося один з одним, не заздрім один одному (Гал. 5, 26), 
але станьмо: Один до одного добрими, милосердними, прощаючи один одному, як і Бог простив 
нам (Еф. 4, 32) у Христі Ісусі Господі нашім, з Яким слава Отцю зі Святим Духом на віки 
віків! Амінь. 
 
НА ПОЧАТОК КНИГИ 
ПРИПОВІДОК СОЛОМОНОВИХ 1, 1-5. 
1. Добрий Отець щедро винагороджує слухняність, тому, послухавшись Його й отримавши 
натхнення від Святого Духа, спробую порозважати над словами Святого Письма і трохи 
повправлятися в цій вдячній справі. Бо Він, неначе вправний Й мисливець, прагне випробувати 
мене, мов молодого пса-гончака, і впевнитися, наскільки добре той долає перепони на своєму 
шляху. Він поставив переді мною нелегке завдання - в витлумачити вступ до книги 
Приповідок. Кожен, навіть мало = обізнаний із текстом, добре знає, наскільки важким для 
розуміння є це місце, а тим більше для тлумачення. Проте, сподіваючись на Божу допомогу, 
спробую виконати Його доручення. Він же, вислухавши молитву Пастиря, пошле й мені  в 
потрібні слова, щойно відкрию вуста.                                                                                                                                                                                                                                                   
Загальновідомо, що премудрий Соломон написав три книги: книгу Приповідок, книгу 
Проповідника та Пісню над піснями. Окремо кожна з них має свою особливу ідею, але всі 
вони разом націлені не одне - принести користь людині. Книга Приповідок прагне 
удосконалити людські звичаї, угамувати пристрасті, показує, як треба жити, а отже, там ми 
знайдемо багато корисних порад на щодень. У книзі Проповідника автор торкається суті 
людської природи і викриває марноту всього земного, щоб ми не прагнули до минущого й не 
витрачали душевних сил на пусте. Пісня ж над піснями, вказуючи нам шлях до духовної 
досконалости, зображує злагоду між нареченим і нареченою і завдяки цим образам змальовує 
близькість душі і Бога-Слова. Але повернімося до книги Приповідок Соломонових. 
2. Приповідки Соломона, сина Давидового, царя Ізраїльського (Прип. 1, 1). Слово "приповідка"  
походить від слова "шлях" і буквально перекладається як "промова, виголошена в дорозі або 
під час подорожі". Отже, у загальновживаному значенні цим словом позначають народні 
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приповідки, що їх найчастіше розповідають у дорозі, але взагалі це слово в народній мові 
багатозначне. У коротенькому оповіданні-притчі зазвичай міститься декілька думок. Ми ж під 
цим словом розуміємо повчальну промову, яка навіть на перший погляд є корисною, а, окрім 
того, у ній завжди приховано глибокий зміст. Тому Господь говорить: Це Я в притчах, сказав 
вам;  надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито (Йо. 16, 25), 
оскільки прихований таємний зміст притчі одразу збагнути неможливо; тож він відкривається 
лише допитливим людям. 
Тому впродовж усього життя прислухайся до порад, що їх дають Соломонові приповідки, - 
вони стануть тобі у великій пригоді! 
Я назвав уславлене ім'я Соломона, щоб привернути пильнішу увагу слухачів, оскільки вже сам 
авторитет відомої людини робить її слова вартими довіри. Отже, автор Приповідок 
Соломонових є тим самим Соломоном, до якого промовляв Господь: Ось даю тобі мудре і 
розумне серце: такого як ти, не було перед тобою, ані після тебе не з'явиться подібного 
тобі(1 Цар. З, 12). І ше: І дав Господь Соломонові мудрість і вельми великий розум, і широту 
серця, як пісок на березі моря. І була мудрість Соломона більшою за мудрість усіх синів Сходу 
і за всю мудрість єгиптян (1 Цар. 4, 29-30). Тому мені видається цілком слушним те, що на 
початку книги згадано ім'я автора: Приповідки Соломона, сина Давидового. Згадано й ім'я 
батька, щоб ти знав, що Соломон не тільки сам був премудрий, а й мав батька, також 
премудрого, до того ж пророка. З дитинства його навчали священних письмен, і владу він 
отримав не за жеребом і не захопивши чуже царство, на яке не мав жодних прав, а прийняв 
скіпетр згідно зі справедливим рішенням батька і Божою волею. 
Царював він у Єрусалимі. Це я згадав не випадково, а задля того, щоб його не поплутали з 
иншими царями, що мали таке саме ім'я, а оскільки він ще й побудував славнозвісний храм, ти 
будеш знати будівничого цього храму, великого законодавця й упорядника державного ладу. 
Безперечно, що порядки, які встановлює достойний цар, мають силу законности, оскільки їх 
встановлювано для загального блага, а не створювано задля царської вигоди. Бо тим і 
відрізняється цар від тирана, що перший думає про користь для підданих, а другий у всьому 
переслідує лише власні інтереси. У книзі також розповідається про користь, яку матимуть від 
порад ті, хто їх дотримається.                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. По-перше, з приповідок можна пізнати премудрість і покарання . А мати премудрість - 
означає пізнати всі Божі й людські справи та їх причини.                                                                                                                                                                  
Тому людина, яка успішно вивчає богослов'я, пізнає премудрість і, як каже блаженний Павло: 
Ми ж говоримо про  мудрість між досконалими, - не про мудрість цього віку, ані про  
мудрість князів цього віку, які гинуть, - але говоримо про премудрість Божу в тайні, закриту, 
що її Бог призначив перед  віками (1 Кор. 2, 6-7). А хто, розглядаючи світобудову, пізнає  
Творця, той здатен пізнати Бога із премудрости, яку бачить у  світі. Невидиме ж Його після 
створення світу через роздумування а над творіннями стає видимим (Рим. 1, 20). А пізнання 
народжує  в нас думку про премудрість Бога, що про неї сказано: Бог премудрістю заснував 
землю (Прип. З, 19). І: Коли Він закладав (готував) небо, я (премудрість) була з Ним (Прип. 8, 
27). Тоді я була при Ньому художницею, і була тою, ким Він втішався (Прип. 8, ЗО). Усе це 
Соломон говорить вустами уособленої премудрости, щоб допомогти нам осягнути її сутність. І 
взагалі, коли він каже: Господь створив мене почином Його шляхів (Прип. 8, 22), то має на 
увазі премудрість, яку світ відкриває нам і яка ледь не волає до нас на повен голос у всьому 
видимому. Воно кричить про те, що Бог є його Творцем і що досконалість творіння, у якому 
видно стільки премудрости, не постала волею випадку. Бо як небеса проповідують славу 
Божу, і про творіння рук Його сповіщає небозвід (Пс. 18, 1), а звіщає ж, не зронивши ні звуку, 
оскільки То не мови і не слова, яких би голосу не було чути (Пс. 18, 3), то, значить, існують 
якісь слова предвічної премудрости, яку під час творення, в перевагу над усім иншим, було 
покладено в основу кожного творіння. 
Вона своїм мовчанням волає про Господа, щоб завдяки їй, у тобі, народилася думка про 
єдиного премудрого Творця. 
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4. Але людською мудрістю часто називають життєвий досвід, завдяки чому називаємо 
мудрими людей досвідчених і вправних у якомусь ремеслі. Тому Соломон у книзі Приповідок  
весь час закликає пізнати премудрість. Премудрість по вулицях голосить, свій голос по 
майданах піднімає, на площах лунає її голос, при входах у міські ворота виголошує (Прип. 1, 
20-21). 
Яку насолоду приносить нашому серцю слава, що її здатна дати премудрість! Спостерігши це, 
Соломон оспівує її, а отже, змушує душу пильно й безнастанно прагнути до неї. Він оповідає, 
як часто і багато говорять про неї на шляхах, на площах, при міських брамах. Він перелічує 
ворота, вулиці і стіни: ворота і вулиці згадує, щоб показати, наскільки відомою є премудрість, 
а говорячи про стіни, хоче довести її користь і ствердити, що той, хто володіє нею, досить 
убезпечив своє життя. Соломон, прагнучи призвичаїти нас до неї, говорить: Скажи 
премудрості: "Ти - моя сестра/" (Прип. 7, 4). І ще: Полюби її, і вона буде оберігати тебе 
(Прип. 4, 6). А потім, показуючи, як багато користи здатна вона всім принести, говорить: 
Заколола свої жертви (Прип. 9, 2), тобто має на увазі, що вона приготувала поживу для тих, 
хто зміцнив душу і розум довгим навчанням. Розчинила у чаші своє вино, яке веселить 
людське серце; образ чаші символізує загальне і всенародне причастя до благ, коли всім 
дозволяється на рівних правах черпати, хто скільки подужає і скільки потребує. Приготувала 
свою трапезу (Прип. 9, 2). Ці слова свідчать про те, що під виглядом матеріяльних образів 
Соломон подає нам духовні істини, оскільки словесну їжу для душі називає трапезою, до якої 
мудрість скликає нас урочистими словами, тобто за допомогою вчень, що навчають лише 
достойного і цінного. 
Хто нерозумний, нехай зайде до мене! (Прип. 9, 4). Бо, як хворі потребують лікаря, так ті, що 
не мають розуму, потребують мудрости. Придбати її краще, ніж срібло і золото. Вона 
дорожча від перлів: ніщо, з того, що жадаєш, не зрівняється з нею (Прип. З, 14-15). Сине, 
якщо премудрим будеш для себе, премудрим будеш і для своїх близьких (Прип. 9, 12). Мудрий 
син матиме успіх у справах (Прип. 8, 13). Коли знайдеш вільний час, досліди все, що Соломон 
написав про премудрість, і переконаєшся в істинності цих слів. 
Оскільки у лукаву душу не ввійде премудрість (Муд. 1, 4), то душі, які прагнуть спілкування з 
мудрістю, передусім мають очиститися Божим страхом. Бо розкривати таємниці спасіння В63 
кожному без розбору і приймати однаково всіх, а зокрема тих, що живуть нечестиво, чий 
розум не пройшов випробувань, все а одно, що наливати безцінне миро у брудну посудину. 
Тому початком премудрости є страх Господній (Прип. 1, 7). А страх - очищення душі, як про 
це говорить пророк у своїх молитвах: Тіло моє тремтить від страху перед Тобою (Пс. 118, 
120). А де  страх, там і душевна чистота, бо звідтіля утікає всякий порок, і а людина уникає 
нечестивих вчинків, на які вже не здатне її тіло,  що тремтить від страху. Подібно до того, як 
біль обмежує рухи я людини, члени якої простромлені металевими гвіздками і скуті є болем, 
так і страх Господній спиняє людину, бо вона пам'ятає  про страшні кари і, неначе стримувана 
якимсь болем, не здатна ані подивитися на недостойне, ані вчинити щось безчесне.   
5. Низьких і підлих людей Соломон не допускає до божественного вчення, кажучи: Ті, що не 
мають страху, стоятимуть перед воротами. Будете шукати премудрости у лихих і не 
знайдете (Прип. 14, 6). І ще сказано: Будуть злі шукати мене і не знайдуть (Прип. 1, 28), бо 
не очистив їх страх Божий. Хто ж сподівається прийняти премудрість, нехай приходить, 
очистившись від сорому гріха завдяки спасительному страхові. Отож, повчання Приповідок 
відкриває нам очі і на инше благо, а саме - страх, що вселяє в нас премудрість. 
Обіцяє нам Соломон і таке: пізнати покарання. Покарання - корисний для душі провідник, 
воно, не без чималих зусиль, очищує її від плям гріха, хоча спочатку не здається чимось 
радісним, але сумним; та згодом тим, що його зазнали, приносить мирний плід праведности 
на спасіння (Євр. 12, 11). 
Тому пізнати це покарання здатен не кожен, оскільки багато хто втомлений сьогоденними 
труднощами і через свою неосвіченість не спроможний дочекатися успішного завершення 
справи, але, пригнічений суворістю турботи, яку до нього виявляють, ще дужче загрузає в 
недолугому неуцтві. Гідні ж подиву слова праведних, що промовляють: Господи, не докоряй 
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мені у гніві Твоїм, і не карай мене в Твоєму обуренні (Пс. 6, 2), Вони прагнуть уникнути не 
покарання, а гніву. Схожа думка звучить у словах: Карай нас, Господи, але справедливо, не у 
гніві  Твоєму (Єр. 10, 24), а також: Покарання Господнє відкриває мої вуха (Іс. 50, 5). Як малі 
діти, що занедбали навчання, після  різки, якою покарав їх учитель або наставник, стають 
старанніші і беруться за уроки і до тих самих слів, що їх до покарання пропускали мимо вух, 
після болю від удару різкою (яка неначе відкрила їм вуха) починають прислухатися й 
утримувати їх у  пам'яті, так само буває і з тими, котрі не сприймали Божого навчання і з 
презирством відкидали заповіді. Коли Бог посилає їм покарання, тоді Божі повеління, про які 
їм так часто говорили і які вони завжди залишали поза увагою, приймають,  неначе вперше їх 
почули. Тому сказано: Покарання Господнє відкриває мої вуха.  
Покарання навертає безпутних на шлях істинний. Про це . пам'ятав Павло, коли віддав 
декотрих сатані, немов мучителю, що викручує члени і бичує, щоб навчилися не хулити Бога 
(1 Тим. 1, 20). Повсталого покарання повертає до виконання обов'язків, подібно до того, про 
кого сказано: Після полону свого розкаявся (Єр. 31, 19). 
Але необхідно зважати на те, яку силу може мати покарання, а також для чого воно корисне. 
Соломон, розуміючи цю користь, радить: Не припиняй дитину карати: навіть якщо різкою 
його поб'єш, не помре. Ти битимеш його різкою - душу ж його врятуєш від смерти (Прип. 23, 
13-14). Хіба є такий син, якого батько не карає (Євр. 12, 7)? Таке покарання для розсудливої 
людини дорожче за будь-які гроші. Тому Соломон говорить: Прийміть покарання, а не срібло 
(Прип. 8, 10), щоб у годину нужденну, коли або нездужаєш, або домашні справи занепали, не 
відвідали тебе лихі думки про Бога і щоб ти з великим терпінням приймав Його удари, 
розуміючи, за що тебе покарано, і щоб, пізнавши покарання, сказав: Гнів Господній стерплю, 
бо згрішив проти Нього (Міх. 7, 9). Благо мені, що впокорив ти мене (Пс. 118, 71). Таким був 
Павло, який говорить: Ми карані, але не вбиті (2 Кор. 6, 9). І: Коли Господь нас судить, він нас 
тим поправляє, щоб не були ми засуджені зо світом (1 Кор. 11, 32). 
6. Оскільки навчання наук також називається вихованням, як, наприклад, написано про 
Мойсея, що він був навчений усякої єгипетської мудрости (Ді. 7, 21), то для спасіння  важливо 
займатися не будь-якими науками, а пізнати найкорисніше для виховання. Деякі ж, вивчаючи 
геометрію, що її  винайшли єгиптяни, або астрологію, якою займалися халдеї, д або 
розпорошуючись думками і розмірковуючи про образи та  тіні, зневажливо ставляться до 
Божого слова. А багато хто  захоплюється поезією, риторикою і софістикою, в основі яких  
лежить брехня, бо поезія не може обійтися без байки, риторика - без словесних прикрас, а 
софістика - без хитросплетіння думок. Отже, оскільки багато хто, старанно займаючись  
вивченням усього цього, занедбав науку про Бога, зістарився, вивчаючи пустопорожні 
предмети, то й заслуговує на покарання, щоб обирав навчання корисне й уникав нерозумного я 
і шкідливого. 
Вивчаючи книгу Приповідок, отримуємо здатність розуміти слова мудрости. Про мудрість 
знаємо, що вона є однією із основних доброчесностей, завдяки якій ми, люди, усвідомлюємо, 
що є добром, а що злом, а що не є ні тим, ні иншим. Людину, що має мудрість, називають 
мудрою, бо "мудрий" походить від слова "мудрість". 
Але, як відомо, змій був мудрішим за усіх звіріє (Буг. З, 1). І ще Господь говорить: Будьте 
мудрими, як змії (Мт. 10, 10). І неправедний будівничий названий мудрим (Лк. 16, 8). Хіба це 
не свідчить, що слово "мудрість" може мати різні значення? В одному випадку мудрість - це 
розсудливість і корисливість, поєднані з лихими намірами проти ближнього; такою є мудрість 
змії, яка береже свою голову. Ця ж мудрість, ймовірно, є певною хитрістю вдачі, умінням 
швидко віднаходити в усьому власну користь і схиляти на свій бік простодушних людей - 
такою є мудрість неправедного будівничого. Але справжня  мудрість полягає в тому, щоб 
розпізнавати, що слід робити,               
а чого робити не варто. Той, хто керується нею, ніколи не зійде зі шляху доброчинности, і 
згуба пороку ніколи не  торкнеться його! 
Тому людина, яка розуміє справжню мудрість слів, здатна розрізнити, де софіст і брехун, а де 
той, хто прагне зробити життя кращим. Така людина, як вправний міняйло, залишить для себе 
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добротне, а сама утримається від усякого зла. Саме ця мудрість допомагає тому, хто будує 
храм свій, закласти  фундамент на скелі, тобто спертися на віру в Христа, щоб                                                                                                                                
залишитися непохитним у годину дощів, вітрів і паводків                                                                                                                                               
(Мт. 7, 24-25). За допомогою цих образів Господь змальовує у притчі непохитність перед 
лицем випробувань, як людських, так і тих, які посилаються нам небом. Мудрість учить нас не 
забувати про необхідне, а завчасно запастися життєвими засобами і з готовністю в серці 
очікувати приходу Нареченого. Бо сказано, що мудрі діви, які мали олію у світильниках, 
зійшли разом із Нареченим, а нерозумні, оскільки не були готові, і                                                                                                                                           
позбавили себе радости весільної світлиці (Мт. 25, 1-12). 
7. А тепер подивимося, що означає зрозуміти заплутану мову. Істинне і розумне слово, 
породжене здоровими думками, є просте й однозначне, а у слові багатозначному і вишуканому 
багато привнесеного, нашарованого і штучного, воно приймає тисячі образів і вигинається в 
численних хитросплетіннях, пристосовуючись до забаганок слухачів. Тому Приповідки 
надзвичайно корисні для нас, навчаючи протистояти тим, хто навчився словесного крутійства. 
І тому тим, хто уважно поставився до Приповідок і їхніх порад, неначе озброївшись досвідом, 
не зашкодять словесні виверти; вони його не обмануть, і він ні на йоту не відступить від 
істини. Коли річ існує в природі одним чином, а слово описує її зовсім по-иншому,  тоді це 
перекручування слів, инакше кажучи, викривлення  істини за допомогою слова. Людина, що 
видає себе за одну, а насправді є зовсім инша, користується заплутаною мовою і вводить в 
оману тих, хто з нею має справу, подібно до того, як зайці та лисиці заплутують сліди.   
І коли щось називають чужим іменем, то це також якесь крутійство. Бо люди, котрі не здатні 
сприйняти простоти духовного вчення, але вправні в діялектиці, що майстерно долає різні 
парадокси, нерідко перекручують істину за допомогою хибних доведень, які видаються 
правдоподібними. А людина, озброєна мудрістю Приповідок, витримує натиск софістичних 
викривлень думки, хоча й може опинитись у ситуації, коли в дискусії докази обох сторін 
видаватимуться і однаково переконливими і через це буде важко відрізнити, які  з них 
найбільш правдиві. Проте розум людини, досвідчений приповідками, не розгубиться, навіть 
коли співбесідники своїми доказами завдаватимуть один одному майже однакових за  силою 
ударів. 
8. Приповідка дозволяє діставати насолоду від осягнення а істинної справедливости. Бо 
справедливість - це прагнення душі віддавати за все по заслугах, а досягти цього  важко, 
оскільки одні, котрим бракує мудрости, не здатні зрозуміти, яким чином можна віддати 
кожному по заслугах, инші  ж, перебуваючи в полоні людських пристрастей, чинять 
несправедливо і до бідних ставляться з презирством, а перед  сильними кривдниками 
запобігають. Тож книга Приповідок  обіцяє своїм учням допомогти зрозуміти справжню 
справедливість. 
На світі є багато людей, які прагнуть завоювати любов народу з корисливих міркувань, на 
словах вихваляючи рівність і братерство, хоча насправді віддають перевагу неправді й 
користолюбству. Але навченого Приповідками такі люди не обдурять, бо він здатний 
відрізнити справжнє від підробного та розпізнати істинну справедливість і вдавану. 
Світські мудреці проповідують людям багато вчень про справедливість і, спотворюючи 
істину, вводять в оману тих, які не здатні дотримуватися істинного вчення, а ця книга обіцяє 
нам відкрити справжню справедливість, щоб ми могли уникати шкідливих учень. 
Погани навіть не спромоглися навести лад у системі законів, що створює чимало труднощів 
для тих, чиї уявлення про справедливість не відзначаються чіткістю. Доведемо це на 
прикладах: деякі язичницькі народи визнають справедливим навіть батьковбивство, а инші 
будь-яке вбивство вважають огидним злочином. Одні цінують понад усе цноту, а инші не 
бачать нічого поганого в тому, що вступають в інтимні стосунки 
з власними матерями, дочками, сестрами. І взагалі багато хто, перебуваючи в полоні 
застарілих звичаїв, не усвідомлює злочинности власних вчинків. Але книга Приповідок, 
навчаючи істинної справедливости, звільняє людину від пристрастей і злочинів, що їх можна 
скоїти через незнання істинної справедливости. 
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Існує вроджена справедливість, що живе в нашому серці, яка вчить нас віддавати за все по 
заслугах (хоча ми й не здатні завжди виявляти справедливість, проте, щиро намагаючись 
завжди робити це, хоча б частково можемо бути справедливими). Також існує справедливість 
небесна, яку посилає нам  справедливий Суддя, - справедливість, котра вдосконалює, 
винагороджує і якої ми до кінця не здатні збагнути, оскільки вона є для нашого розуму 
недосяжно високою. Я вважаю, що  саме про неї говорить Псалмоспівець: Справедність твоя, 
як гори Божі (Пс. 36, 6). Отже, книга Приповідок обіцяє тим, які осягнули її, науку, пізнати 
істинну Божу справедливість. 
9. Одні гріхи ми коїмо мимоволі, инші - зумисне, отже, і Суддя неоднакові вироки виносить. 
Уявімо, що судять за розпусту двох блудниць: одна з них грішить з примусу, бо її продали 
господареві дому розпусти, й увесь прибуток отримує він, инша ж займається цим 
добровільно, бо отримує від того насолоду. У першому випадку гріх скоєно мимоволі, отож 
жінка заслуговує на прощення, у другому - навмисно, з власної злої волі, отож другу маємо 
засудити. Знову ж, один згрішив, бо отримав погане виховання: і батьків мав неправедних, і 
зростав, постійно чуючи лихі слова і бачачи беззаконні вчинки; иншому все сприяло для 
розвитку чеснот, бо виховували його достойні батьки, які завжди допомагали порадами, 
навчався у вимогливих вчителів, вивчав Слово Боже, провадив життя, повне достатку, та й усе 
инше сприяло йому і скеровувало душу до чесноти. Але і він скоїв подібний гріх - то чи не 
справедливим буде визнати, що така людина заслуговує на найсуворіше покарання. Тож 
одного буде засуджено, бо не прийняв спасительних настанов, що були посіяні в нього, і не 
скористався ними належним чином, а иншого, окрім цього, ще й за те, що звів нанівець усю 
надану допомогу і завдяки власній необачності втягнувся в порочне життя. Тому осягнути 
істинну справедливість здатні тільки величний розум і досконале серце. 
А ще книга обіцяє, що людина, яка навчиться із Приповідок, буде готова розпочати вивчення 
богослов'я. Бо істинною справедливістю є Христос, Який став для нас мудрістю від о Бога, і 
оправданням, і освяченням, і відкупленням (1 Кор. 1, 30). 
Тільки той, хто пізнав істинну справедливість, здатен бути в справедливим суддею, а той, хто 
не пізнав її, не здатен вершити справедливого суду. Навіть Соломон, якби не мав точного 
уявлення про справедливість, не зміг би винести такого  справедливого й мудрого рішення в 
усім відомій справі, коли  дві повії сперечалися про немовля. Оскільки не було свідків,  які 
могли б підтвердити слова котроїсь із цих жінок, то він в закликав на допомогу природу і 
завдяки цьому віднайшов істину, бо чужа жінка без жалю погодилася вбити немовля,   а 
справжня мати в силу природної любови не припускала навіть думки про те, що дитина може 
постраждати. Тому той, хто пізнав істинну справедливість, а завдяки їй навчився віддавати 
кожному за заслугами, здатний і судити справедливо. Як стрілець посилає стрілу прямо в ціль, 
і стріла падає ані далі, ані ближче, ані по цей бік, ані по инший від цілі, так суддя мусить 
приймати правильні рішення, не зважаючи на особи, оскільки зважати на особи у суді не 
годиться (Прип. 24, 23), і чинити суд, не прагнучи комусь догодити, і виносити справедливі й 
чесні вироки. 
І коли він має винести вирок двом підсудним, один з яких багатій, а инший злидар, то він 
урівнює їх і віднімає в того, який має більше стільки, скільки, на його думку, бракує 
скривдженому. Людина ж, якій не відома істинна справедливість, не спроможна справедливо 
судити. Бо такому судді заважають бути об'єктивними до підсудного або підкуп, або почуття 
дружби, чи помсти, або страх перед сильним. Це до нього звертається Псалмоспівець: Чи 
дійсно ви правду говорите судді, і чи справедливо судите, сини людські? (Пс. 57, 1). Бо 
неупередженість судді є гарантом справ едливости присуду. Саме тому Соломон повторює: Не 
однакові терези, не рівна міра, те й інше - мерзота перед Господом (Прип. 20, 10); 
недотримання принципу рівности всіх перед законом він порівнює тут із шальками терезів, що 
мають неоднакову вагу. 
Усвідомлення цього корисне не тільки для суддів, а й для кожної людини в будь-яких инших 
життєвих ситуаціях. Оскільки маємо якесь вроджене почуття справедливости, завдяки якому 
відрізняємо добре від поганого, то, коли перед нами постає вибір, необхідно мати правильне 
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уявлення про речі та, подібно до судді, що неупереджено приймає справедливе рішення, 
довіритися чесноті і засудити порок. Уяви, що ти суддя, який вирішує суперечку між блудом і 
цнотливістю, твій високий розум, якому довірено розсудити їх, головує, прагнення насолод 
захищає блуд, а страх Божий є адвокатом цнотливости. Отже, якщо осудиш гріх і даси 
перемогти цнотливості, то розсудиш справедливо. А якщо, прислухавшись до ласолюбства, 
надаси перевагу гріхові і визнаєш, що його правда, то винесеш несправедливий вирок, і впаде 
на тебе прокляття, бо сказано: Горе тим, які гірке називають солодким, темряву називають 
світлом, а світло темрявою (Іс. 5, 20). 
10. Оскільки, за словами того ж Соломона: Думки праведних - справедливість (Прип. 12, 5), то 
намагайся, щоб твоє серце в таємному судилищі думок виносило незмінні рішення і щоб 
розум став подібним до перевірених терезів, на яких точно зважуються вчинки. 
Коли кожна заповідь судиться в тебе з протилежним їй пороком, віддай їй перемогу над 
гріхом. Судяться жага багатства і помірність? Осуди прагнення заволодіти чужим майном, а 
чесноту виправдай. Вступають у тяжбу між собою дратівливість і довготерпіння? Присором 
дратівливість і винеси рішення на користь довготерпінню. А може, судяться ворожнеча і 
любов? Ворожнечу, піддавши безчестю, жени якнайдалі, а любов, вшанувавши, наблизь до 
себе. Судяться лицемірство і щирість, мужність і боягузтво, розсудливість і нерозважливість, 
справедливість і несправедливість, цнотливість і розпуста - простіше кажучи, судиться будь-
яка чеснота з будь-яким пороком? Саме тоді вчини справедливий суд у потаємному судилищі 
душі і, зробивши заповідь своїм помічником, доведи, що ненавидиш лукавство, уникаєш гріхів 
і любиш чесноту! Якщо досягнеш того, що в кожній справі буде в тебе перемагати 
достойніше, то будеш блаженним у той день, коли Бог, згідно з моїм благовістям, судитиме 
таємні вчинки людей, їхні думки, які то засуджують, то виправдовують їх (Рим. 2, 15-16),  не 
відійдеш засудженим за схильність до поганого, але вшанують тебе вінцями праведности, 
якими протягом усього життя увінчував ти чесноту. От як багато благ дасть тобі книга  
Приповідок, яка вчить розпізнавати істинну справедливість і  справедливо судити.                                                                                                                                                          
11. Що ж окрім цього? Сказано: щоб дасть невинним хитрість, юнакові чуття і розуміння 
(Прип. 1, 4). Слово "невинність"  має два значення. В одному випадку цим словом позначають 
якість розуму, який уникає гріха. Так, якщо н ми весь час дбали про добро і, вправляючись у 
ньому, викорінили в собі зло, тоді, абсолютно від нього позбавившись,  маємо право 
називатися невинними. А ще невинністю називають необізнаність зі злом, як, наприклад, 
деякі, найчастіше завдяки молодості або безтурботному життю, не знайомі з пороками. 
Наприклад, дитина може не мати жодного уявлення про пиху, підступність чи шахрайство і 
завдяки цьому не виявляти цих рис. Так само люди, що живуть у селі, не стикаються з 
обманом у торгівлі або крутійством у суді. Таких називають невинними не тому, що вони з 
власної волі уникають пороку, а тому, що не мали ще досвіду спілкування з ним. 
У власному значенні слово "невинний" Давид уживає, кажучи про себе: Я ж у моїй невинності 
ходжу (Пс. 25, 11), бо говорить про людину, яка, завдяки вправлянням у чесноті, вигнала зі 
своєї душі всіляке лукавство й заслужила успадкувати блага, оскільки: Господь нє відмовить 
благо тим, що ходять у невинності (Пс. 84, 12). Така людина впевнено може сказати: Розсуди 
мене, Господи, бо ходив я у невинності Твоїй (Пс. 25, 1), і ще: Суди мене, Господи, по 
справедливості моїй і по невинності моїй, що в мені (Пс. 7, 9). Риси, що вирізняють невинну 
людину, - це простота, шляхетність, щирість. Таким був Яків, як сказано: людиною лагідною, 
яка живе у шатрах (Бут. 25, 27), тобто, від природи невинний, він не вдягав масок, щоб 
видати себе за иншого й обдурити тих, що мали з ним справу.  
Отже, мені видається, що Соломон називає невинним того, хто з досвіду не пізнав зла, тому й 
говорить, що така людина має потребу в похвальній хитрості, щоб, за природної наївности, 
набути і кмітливости, яка приходить з досвідом. І, озброївшись цією доречною хитрістю, 
наївна людина стає недосяжною для лихих задумів ворогів. Бо, на мою думку, досконала 
людина мусить виявляти розум, коли осягає добро, і невинність у розумінні зла. З цієї книжки, 
як із джерела, нехай невинні черпають спасенну хитрість. 
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Бо чоловік хитрий панує над своїми почуттями (Прип. 12, 23); і: хитрий, помітивши 
небезпеку, ховається (Прип. 27, 12); і: той, хто остерігається закидів - найхитріший (Прип. 
15, 5). Хитрість  - це мистецтво ретельно подбати про все наперед, подібно до того, як 
злодійство - постійна готовність чинити зло. 
Але оскільки хитрий береться за всілякі справи, серед яких бувають і недостойні, то слово 
"хитрий" має два значення. Той, хто отримує зиск для себе і шкодить иншим, - той лукавий і 
злий хитрун, а похвально хитрим є той, хто швидко і мудро відшукує власну користь та уникає 
шкоди, яку зловмисно й підступно сплітають проти нього инші. Тому зважай на різні значення 
слова "хитрість" і знай, що існує якийсь проміжний стан, у якому дії людини, котра розумно 
шукає власної користи та виявляє хитрість на користь ближньому, заслуговують на схвалення. 
Але той, хто користується хитрістю, щоб зашкодити ближньому, буде осуджений, тому що 
своє вміння перетворює на смертельну зброю. 
12. Історія пам'ятає багато прикладів того, коли люди по-різному використовували це вміння. 
Похвальною є хитрість євреїв, котрі перехитрили єгиптян. Вони взяли з них гроші на 
будівництво міст і таким чином отримали кошти, що були потрібні на скинію (Вих. 12, 35). 
Похвальною є хитрість повитух, що рятували єврейських хлопчиків-немовлят (Вих. 1, 17). 
Прекрасною є хитрість Ревеки, що допомогла їй отримати для улюбленого сина велике 
благословення (Бт. 27, 13). Достойними є хитрі вчинки Рахав та Рахилі, коли одна порятувала 
розвідників (Іс. Нав. 2, 4-14), а друга обманула батька і звільнила його від ідолослужіння (Бт. 
31, 34-35). А ось лукаво хитрили з ізраїльтянами гівошти (Іс. Нав. 9, 4-27). Лукавою є  хитрість 
Авесалома, який, вдаючи захисника перед царем,   підбурював підданих вчинити заколот 
проти батька (2 Сам. 15,  4-12). А деякі підступно хитрі люди винні в тому, що замислювали 
зло проти народу Божого (Пс. 82, 4).                                                                                                                                                                                                             
Зрештою, Святе Письмо схвалює хитрість, яку використовують задля того, щоб вона 
обороняла в життєвих справах  і захищала простодушних людей. Якби таку хитрість виявила  
Єва, то не потрапила б у тенета змія. Тому людині наївній,  яку через надмірну довірливість 
легко обдурити, це вчення має  стати союзником, щоб допомогти їй у різних життєвих 
обставинах. 
13. Варто поміркувати над словами про те, що книга  Приповідок дає юнакам чуття і 
розуміння (Прип. 1,4). Оскільки людина, за словами апостола, має подвійну природу, а саме: є 
людина зовнішня і людина внутрішня (2 Кор. 4, 16), то маємо розуміти, що кожна людина - 
внутрішня і зовнішня - має свій ступінь зрілости. Чи ж не посміялися б ми з людини, яка б 
стверджувала, що новонароджене немовля набуває відчуттів, оскільки якого з чуттів ми 
вчимося з книг, коли і зір, і слух, і нюх, і чуття смаку, і дотику отримуємо від народження і 
набуваємо не внаслідок навчання, а сама природа наділяє чуттями живу істоту? Тому треба 
затямити, що слово "немовля" вжито не в буквальному значенні, й усвідомити, що коли 
вживано слово "чуття", то не йдеться про жодне з вище перерахованих. 
Навпаки, під словом "вік" треба розуміти ступінь зрілости внутрішньої людини. Бо Письмо 
багаторазово згадує про дитинний вік, вік квітучий і похилий вік душі. Наприклад, дізнаємося 
від Павла, що коринтяни були немовлятами, тому й мали потребу в молоці, тобто в 
підготовчому і простому Євангельському вченні, бо ще не були здатні перетравлювати тверду 
поживу вчення (1 Кор. З, 1-3). А юним душею є той, хто досяг досконалости в усіх чеснотах, 
має палке серце, сповнений ревности у справах доброчесности й усіма силами прагне чинити 
добро. Його і Євангеліє називає насильником, який здатен Царство Небесне здобути силою 
(Мт. 11, 12). Його і Дух Святий вважає здібним до співу псалмів, бо сказано: Юнаки і дівчата 
нехай хвалять ім'я Господнє (Пс. 148, 12-13). У Йоіла обіцяно юнакам, що: видіння 
бачитимуть (Йоіл. 2, 26). Старим же душею є той, хто досяг досконалої розсудливости. Таким 
був Даниїл, який, маючи тіло юнака, виявляв тямущість, що викликала повагу, більшу, ніж до 
будь-яких сивин. Тому і звертаються до нього старі люди, що зістарилися в лихих днях: 
Прийди, сядь посеред нас і оголоси нам, бо дав тобі Бог старійшинство (Дан. 13, 50). 
Отже, і тут Приповідка називає немовлям відродженого через купіль і вигодуваного, який став 
мов немовля, і в цьому віці здатний уже до Царства Небесного. Такому немовляті, що запрагло 
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словесного і чистого молока, книга Приповідок, якщо вчитися за нею, дає чуття і розуміння: 
чуття - для сприйняття теперішнього, а розуміння - для майбутнього, бо навчає того, що 
притаманне людині, і робить людей сприйнятливими до різних речей, щоб не стали вони 
рабами огидних насолод і не запаморочила їм голови суєтна земна слава, а також дає 
розуміння майбутнього віку і своїми словами породжує в людини віру в обітниці. 
14. А оскільки ми визначили різницю між ступенями духовної зрілости, то й назви чуттів слід 
співвіднести з душевними якостями. Тому, коли Соломон говорить: Прихили вухо до моїх слів 
(Прип. 22, 17), то треба знати, що він шукає богослухняну душу, як і Господь, коли промовляє: 
Хто має вуха слухати, нехай слухає (Мт. 13, 9); і: Мудре слово приємне для слуху (Прип. 25, 
12). Отже, цими словами й подібними до них дає немовляті здоровий слух. Коли ж говорить: 
Не слухай лиху жінку (Пор. Прип. 5, 1-8), і ще: Не прикипай очима до неї (Пор. Сир. 9, 8); і: 
Нехай очі твої прямо дивляться (Прип. 4, 25), то, очевидно, дає немовляті духовний зір. А 
коли настановляє: їж мед, синку, нехай відчує його солодкий смак гортань твоя (Прип. 24, 13), 
то медом називає Божественне вчення, бо сказано: Які солодкі для гортані моєї Твої слова; 
солодше меду вустам моїм (Пс. 118, 103), і настановами цими прищеплює духовний смак, про 
який сказано: Скуштуйте, і побачите, що благий Господь (Пс. 33, 9). Також існує і духовне 
чуття дотику, завдяки якому доторкається до душі премудрість, яка неначе а обіймає свого 
улюбленця. Бо сказано: Полюби її, і обійме тебе  (Прип. 4, 6-8). Екклезіяст говорить: Час 
обіймати і час ухилятись від обіймів (Проп. З, 5). Бо нечисті обійми оскверняють в тіло, а 
душа, яку обійняла премудрість, уся всуціль єднається а з нею та наповнюється святістю і 
чистотою.                                                                                                                                                                                                                                        
Ось у який спосіб книга Приповідок дає немовляті чуття. А яким чином вона наділяє 
розумінням? Вона робить це, коли  говорить: Не допоможе багатство у день гніву (Прип. 11, 
4), бо цими словами у твоє серце вкладає думку про те, що прийде  той день, коли навіть 
велике багатство не допоможе тобі й не н відкупить від вічного покарання, а також тоді, коли 
говорить: Невинні успадкують землю (Прип. 2, 20) - ту землю, якої  спадкоємцями є і лагідні, 
за словами Псалмоспівця: Лагідні успадкують землю (Пс. 36, 11), так і за благовістуванням 
Господа, Який сказав: Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю (Мт. 5, 11); а ще коли вона 
говорить: Славу премудрі успадкують (Прип. З, 35), то підштовхує душу прагнути обіцяних 
благ. Вона таке розуміння дає немовляті, а отже, і страх перед тим, що загрожує грішникам, і 
прагнення того, що очікує на праведників. 
Цих же послухавши, мудрий стане ще мудрішим (Прип. 1, 5). Святе Письмо свідчить про 
велику силу Приповідок: про те, що вони перевершують мудрість мудрих і що те, чого навчає 
ця книга, важливіше від уроків, що їх можна отримати в мудреців. Тому учні инших учителів є 
недосвідченими людьми, а слухачі цієї книги - люди мудрі. Оскільки слово "мудрий" має не 
одне значення (І Кор. 1, 20) і мудрими називають як мудреців цього віку (2 Кор. 11, 19), так і 
тих, що прийняли істинну Мудрість - Господа нашого Ісуса Христа, завдяки вірі в Нього, то 
людям, які ще не прилучилися до нашого вчення, Святе Письмо обіцяє, що стануть вони 
премудрими, якщо, відкинувши знання суєтне і з захопленням навернувшись до істини, 
почнуть осягати здорове вчення Приповідок. 
Оскільки мудрим можна назвати і того, хто прагне мудрості,  і того, хто вже досяг успіхів у 
ній, і того, хто удосконалив якусь навичку, то, цих послухавши, мудрий, в усіх значеннях 
цього слова (чи він шанувальник мудрости, чи досяг у ній деяких успіхів і досвідчений у тому, 
що притаманно людині, - однаково називається мудрим), стане ще мудрішим, оскільки він 
багато чого почерпнув з Божественного вчення, бо книга ця найрізноманітнішими способами 
викорінює порок і, натомість, у різний спосіб впроваджує чесноту. Вона вгамовує 
несправедливий язик, виправляє лукаве око, зв'язує неправедні руки, відганяє лінощі, карає 
непристойні пожадання, вчить розсудливости, мужности, звеличує цнотливість.  Тому той, хто 
навчився усього цього, хто відчуває в собі сильну  відразу до пороку, та, маючи велике 
прагнення, неначе підтримуваний якимись схвальними вигуками, полюбив добро, він, уже 
будучи мудрим за власним бажанням, робиться ще мудрішим завдяки тому, що вчення 
удосконалює його. 
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15. Мудрий здобуде управління (Пор. Прип. 1, 5). Той, хто бажає навчатися якогось ремесла, 
мусить мати природні задатки до нього: борець - гарне і сильне тіло, скорохід - стрункість і 
легкість членів, а правителю необхідний гострий і швидкий розум. Тому й Письмо не кожного 
закликає бути правителем, а тільки розумного. 
Чим же є управління? Хіба це не постійне усвідомлення суєтности людських справ і того, як 
треба перепливати мінливий потік життя? У багатьох місцях Святого Письма теперішнє життя 
порівнюється з водами і морем, наприклад у псалмі: Він простягнув руку з висоти і взяв мене, 
витягнув мене із вод глибоких (Пс. 17, 17). Очевидно, що у псалмі водами називають 
швидкоплинний потік життя, оскільки як щастя й усе те, чого так прагне більшість, 
нестабільне і мінливе, так само нещастя й неприємності не є постійними, але все хитається, 
хвилюється і несподівано змінюється. Тому як море не здатне перебувати довго в одному й 
тому самому стані, - якщо зараз воно спокійне і лагідне, то за хвилину можна побачити, як 
збурять його пориви вітру, а якщо зараз кипить і лютує від бурі, то скоро запанує на ньому 
глибока тиша, - так і життєві справи можуть легко набувати як того, так і иншого 
спрямування.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Для цього потрібен правитель, який, коли щастя йому сприяє, передбачав би зміни і не 
заспокоювався теперішнім,  а неначе воно непорушне, а коли справи йдуть погано, не втрачав 
би надії і не занурювався б у надмірну скорботу. Бо ані  тілесне здоров'я, ані квітуча юність, 
ані благополуччя дому,  а ані будь-яке инше щастя в житті не можуть тривати довго. Навпаки, 
і посеред цього безвітряного життя очікуй негоди. Прийдуть хвороби, прийде нужда, вітер не 
завжди дме попутний - так до людини, що мала велику славу і з усіх оглядів, здавалося б, 
заслуговувала на заздрість, нерідко приходить неочікуване забуття. Також і всі життєві блага 
можуть бути  знищені непередбачуваними обставинами, неначе якимись в стихійними лихами. 
Сама безперервність ударів долі для тебе  те ж саме, що хвилі, які одна за одною піднімаються, 
збурюють твоє життя і страшно нуртують. А з часом побачиш, що й це промине, життя 
зміниться і повернеться до тебе радісною стороною, і запанує справді приємна тиша. Тому 
розумний управитель вникає в суть речей, керує обставинами, залишається завжди вірний 
собі, не заносячись у щасті і не занепадаючи духом у нещастях.    
І в иншому стане нам у пригоді вміння володіти собою. Бо знаю й инші хвилі і страшні бурі, 
які вирують у душі, - бурі тілесних пожадань. Роздратування і страх, задоволення і скорботи, 
що їх завдають нам плотські бажання, - усе це, неначе якась буря, нерідко затоплює душу, 
позбавлену керманича. Тому нехай розум, як досвідчений керманич, підніметься над 
пристрастями і, керуючи плоттю, неначе кораблем, та майстерно спрямовуючи помисли, 
неначе корму, нехай мужньо долає хвилі, високо тримаючись над ними, недосяжний для 
пристрастей, щоб не наковтатися їх гіркоти, наче солоної морської води, але нехай завжди 
молиться: Визволи мене від тих, які ненавидять мене, і від вод глибоких. Нехай не поглине мене 
потік вод і не проковтне безодня (Пс. 68, 15-16). 
16. Якщо хочеш, опишу тобі ще й инше плавання, яке вимагає від нас здібностей управління. 
Царство Небесне подібне до купця (Мт. 13, 45). Бо всі ми - купці - ті, що йдуть євангельським 
шляхом і, завдяки виконанню заповідей, набувають небесне. Ми маємо зібрати велике та 
різноманітне небесне багатство, щоб, коли настане час оголосити, який прибуток отримали ми 
з доручених талантів, не зазнати нам зневаги й не почути: лукавий слуго і лінивий (Мт. 25, 26), 
але щоб ми, навантажені товарами, відважилися безпечно переплисти потік цього життя. 
Багато хто, зібравши в молодості статки, досяг середини життя і, коли злі духи починають 
спокушати його, не витримує цієї негоди, бо не має керманича, тож зазнає збитків. Так одні 
відпали від віри (1 Тим. 1, 19), инші втратили цнотливість, яку зберігали з юности, бо їх, 
неначе якась буря, охопило ласолюбство. Це, справді, найжалюгідніше видовище - після 
посту, після суворого життя, після тривалої молитви, після рясних сліз, після двадцятирічного, 
навіть тридцятирічного утримання завдяки неуважності й лінощам душі несподівано втратити 
все. Жалюгідне видовище - спостерігати за людиною, що, розбагатівши виконанням заповідей, 
уподібнилася до багатого купця, вдоволеного успішним товарообігом, що несподівано 
залишився без усього, оскільки його корабель, який несли попутні вітри і який уже майже 
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переплив страшне море, розбивається поблизу гавані. І людина уподібниться до збанкрутілого 
купця, якщо те, чого набула великими зусиллями і потом, втрачає від одного наближення біса, 
бо тоне у гріху, неначе в бурхливій безодні! Такій людині, чия чеснота потрапляє в корабельну 
аварію, треба було б сказати: Увійшов я у глибини морськії і буря потопила мене (Пс. 68, 3). 
17. Тому надійно тримай кермо життя! Керуй своїм оком, щоб якогось дня не потрапили в тебе 
через нього стрімкі хвилі пожадання. Керуй слухом і язиком, щоб перший не прийняв у себе 
чогось шкідливого, а другий не вимовив чогось забороненого. Пильнуй, щоб не захлинула 
тебе буря роздратування, щоб не впасти тобі під ударами страху, щоб не потопив тебе тягар 
скорботи. Бо пристрасті - то хвилі, тримаючись над якими, станеш надійним керманичем 
життя. А якщо не будеш постійно й розсудливо ухилятися від кожної з них і, подібно до 
незавантаженого корабля, будеш захоплюватися усім, що  трапляється з тобою, то потонеш у 
морі гріха.  
Отож послухай, як можеш навчитись управляти. Мореплавці мають звичай дивитися на небо і 
там знаходити путівник кораблю: вдень - на сонце, а вночі - на сузір'я Ведмедиці  
або инші зірки, що їх постійно можна побачити на небі. Завдяки цьому путівникові вони 
завжди дізнаються, чи правильним шляхом пливуть. Тому й ти піднімай очі до неба, 
послухавшись того, хто сказав: До Тебе я підводжу свої очі, до Тебе, я що живеш на небі (Пс. 
122, 1). Дивися на сонце правди, і нехай  Господні заповіді, неначе зірки, вказують тобі шлях, 
а око  нехай завжди пильнує, не давай очам твоїм сну, ані повікам твоїм дрімання (Пс. 131, 4), 
щоб вони стали для тебе достатнім а путівником. Бо сказано: Закон Твій світильник для ніг 
моїх  і світло на стежках моїх (Пс. 118, 105). Якщо ніколи, доки перебуватимеш у цьому 
житті, у цих мінливих морських пригодах, не задрімаєш біля керма, то Дух підтримає тебе й, 
повівши вперед, безпечно проведе короткими і мирними шляхами в спокійну й тиху 
спасительну гавань волі Бога, Якому слава і влада на безкінечні віки віків! Амінь. 
 
ЗАОХОЧЕННЯ ДО ПРИЙНЯТТЯ 
СВЯТОГО ХРЕЩЕННЯ 
1. Мудрий Соломон, визначаючи місце в житті для різних  людських справ і виділяючи для 
кожної з них відповідний час, каже: Усьому свій нас, і своя пора для кожної справи: пора 
народ,   жувати і пора вмирати (Проп. З, 1). Я ж, дещо змінюючи   вислів мудреця, промовлю 
до вас як той, що сповіщає спасительну звістку: "Є час смерти, і є час народження". Чи є рація    
в такому перефразуванні? Соломон говорить про народження і загибель усього, дотримуючись 
законів природи, за якими  народження передує смерті (бо неможливо ж, щоб хтось прийняв 
смерть раніше, ніж народився). Я ж хочу вказати на духовне відродження і називаю спочатку 
смерть, після якої   приходить життя, бо коли ми тілесно помремо, то зможемо  народитися в 
Духові, як каже Господь: Я вбиваю й оживляю 
(Втор. 32, 39). Отож, помираймо, щоб жити! Знищімо мудрування тіла, яке не здатне коритися 
законові Божому, щоб   міцніла в нас мудрість Духа, через якого приходить мир і  життя. 
Поховаймо себе разом з Христом, Який вмер за нас, щоб ми воскресли разом з Ним, нашим 
Заступником. 
Отож, кожна справа має свій час: відповідний час є для сну і відповідний - для пробудження, 
відповідний - для війни і відповідний - для миру, а час для хрещення - ціле людське життя. Як 
тіло не може жити без повітря, так і душа не може існувати без пізнання Творця. Незнання 
Бога - це смерть для душі! А хто неохрещений, той і непросвітлений. Без світла око нічого не 
бачить, а душа без просвітлення не може споглядати Бога. Отож, кожна пора принагідна, щоб 
прийняти хрещення: чи то ніч, чи день, чи година, а чи то найменша мить. Але яка ж пора 
могла б бути найбільш сприятлива для хрещення? Найбільш відповідним є час Пасхи. День 
хрещення нагадує нам  про воскресіння, а хрещення - це сила для воскресіння. Отож, у день 
Господнього Воскресіння приймімо дар воскресіння! 
Тому Церква підносить свій голос, звідусіль скликаючи своїх дітей, щоб знову дати життя їм: 
дітей, яких колись породила, вигодувала і вже відлучила від молока основ Божої науки, щоб 
дати скуштувати твердої поживи Божих постанов. 
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Йоан проповідував хрещення покаяння, і ціла Юдея сходилася до нього. Господь проповідує 
хрещення богосинівства, і хто з тих, що покладають надію на Нього, не послухається? 
Йоанове хрещення було лише початком, Ісусове ж - завершенням. Те відводило від гріхів, це - 
єднає з Богом. Йоан проповідував сам-один і масу народу привів до покаяння. Пророк в 
нагадує вам: Умийтесь, очистіть себе (Іс. 1, 16), Псалмопівець а вас напоумляє: Приступіть 
до Нього і просвітіться (Пс. 33, 5),  апостоли сповіщають вам радісну звістку: Покайтеся і 
нехай  охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших  гріхів, і прийме дар 
Святого Духа!" (Ді. 2, 38), Господь запрошує  вас, кажучи: Прийдіть до Мене, усі втомлені та 
обтяжені, і Я  облегшу вас (Мт. 11, 28). Саме ці слова спадають зараз на думку. То чому ж ти 
не наважуєшся, усе розмірковуєш і зволікаєш?  Ти, що з дитинства вихований в науці віри, ще 
не прийняв  істини? Ти постійно навчаєшся, але ще не прийшов до пізнання? Протягом цілого 
життя все випробував і на старості літ ще перебуваєш у пошуку, то коли ж станеш 
християнином, коли спізнаємо тебе як свого? Минулого року ти відклав хрещення ще на рік, а 
зараз знову зволікаєш до наступного. Пильнуй, щоб твої плани не виявилися довшими за твоє 
життя. Не відаєш, що принесе наступний день, то ж не обіцяй собі того, що не твоє. 
Людино! Тебе прикликано до життя! Чому ж не йдеш за цим покликом? Тебе запрошено до 
співжиття в добрі! Чому ж нехтуєш цим даром? Царство Небесне відкрите для тебе! Той, Хто 
запрошує, не лукавить! Дорога легка, не треба ні багато часу, ні витрат, ні праці! Над чим ще 
міркуєш? Чому відступаєш? Чому боїшся ярма, неначе теля, що його ще не носило? Бо ярмо 
Моє миле, і тягар Мій легкий (Мт. 11, ЗО): воно не натре шиї, лише уславить тебе. І хомут не 
накладають нам на шию, але хочуть, щоб ми його носили добровільно. Зверни увагу, як 
Господь закидає Єфраїмові, що він, неначе корова, укушена ґедзем, шаліє і скидає з себе ярмо 
закону (Ос. 4, 16). Похили свою непокірну шию! Стань під'яремною худобиною Христа, щоб 
ти, позбавлений Його ярма і вільний від усього в житті, не став легкою здобиччю диких звірів. 
2.Скуштуйте і побачите, що благий Господь (Пс. 33, 9). Як описати смак меду тим, що його 
не куштували? Скуштуйте і побачите, власний досвід переконає краще від слів!        Юдей не 
відкладає обрізання, бо знає про погрозу: Хто восьмого дня не обріже своєї крайньої плоті, 
буде виключений з народу цього (Бут. 17, 14). Ти ж відкладаєш обрізання нерукотворне, що 
довершується хрещенням через відкидання гріховного тіла. Але ж ти чув, що Сам Господь 
каже: Істинно, істинно кажу Я тобі: Коли хто не народиться з води і Духа, той не може 
ввійти в Царство Боже (Йо. З, 5). В юдеїв - страждання зраненого тіла, а тут - роса для душі і 
зцілення сердечних ран! 
Чи поклоняєшся ти Тому, Хто за тебе вмер? Прийми разом з Ним погребіння через хрещення. 
Якщо ж ти не з'єднаєшся з Ним у подобі Його смерти, то як зможеш стати учасником Його 
воскресіння? Ізраїль був охрещений у Мойсея, у хмарі і морі, щоб подати тобі взірець та 
ознаки істини, яка має з'явитися в останні дні. Ти ж уникаєш хрещення, що представлене не 
морем, але насправді є досконале, хрещення не хмарою, а Духом, не Мойсеєве, що був слугою, 
а Ісуса-Творця. Коли б юдеї не перейшли через море, то не вийшли б із володінь фараона. Так 
і ти, коли не перейдеш через воду хрещення, не вирвешся з-під влади диявола. Не пив би 
Ізраїль з тієї духовної скелі, якщо б не був охрещений за цим прикладом. І тобі ніхто не дасть 
істинного напою, якщо насправді не охрестишся. Ізраїль після хрещення їв ангельський хліб. 
Як же ти споживатимеш хліб життя, якщо спершу не приймеш хрещення? Ізраїль завдяки 
хрещенню увійшов до землі обіцяної. Як же ти хочеш увійти до раю, якщо нема на тобі печаті 
хрещення? Хіба ж ти не знаєш, що протягнено вогненного меча, щоб стерегти дорогу до 
дерева життя, меча страшного і палючого для невіруючих, але поступливого і лагідно сяючого 
для віруючих? Господь зробив цей меч рухомим: коли він бачить людину віруючу, то 
відхиляється, коли ж помічає кого без печаті, обертається до нього вістрям. 
3. Ілля не злякався, коли до нього зійшла палаюча колісниця і мчали вогненні коні, але, 
запалений бажанням здійнятися до небес, подолав страх, і радісно зійшов на вогненну 
колісницю, хоч був ще живий. То ж чому ти, який через воду й Духа маєш вступити до неба, 
не поспішаєш за цим покликом? Ілля показав силу хрещення на жертовнику цілопалення, 
спаливши жертву не вогнем, а водою. Відомо, що природа вогню і води несумісні, але 
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відбулося таїнство, і коли воду тричі вилили на жертовник, спалахнув пломінь, неначе від олії. 
Принесіть мені чотири відра води і вилийте на цілопалення і на дрова.   І сказав: Повторіть 
це, і вони повторили. Зробіть це втретє, і вони зробили (1 Цар. 18, 34). Так Святе Письмо 
показує, що  ті, хто завдяки хрещенню єднаються з Богом і приступають до . цього з вірою у 
Тройцю, мають душі чисті і просвітлені небесним світлом.                                                                                         
Коли б наділяв я в церкві кожного міркою золота, ти не  сказав би мені: "Я прийду завтра, і 
вранці мені віддаси". Ти  вимагав би здійснити поділ негайно і ремствував би на зволікання. 
Коли ж великодушний Благодійник пропонує тобі не  блискучу мертву річ, а чистоту душі, ти 
вигадуєш різні приводи і відмовки, замість того щоб поспішити отримати дар. 
Яке чудо! Ти оновишся, але не будеш переплавлений (мов те золото), зазнаєш зміни, але не 
будеш понищений, будеш зцілений, не витерпівши страждань. І всього цього ти не вважаєш за 
дар? Якщо б ти був рабом у господарів, а рабам надали б свободу, чи не з'явився б ти 
визначеного дня, вимагаючи звільнення, представивши адвокатів і закликаючи суддів 
виконати цей наказ? Ти без вагань погодився б на останній удар в лице, що його завдають 
невільникам, лишень би звільнитися нарешті від мук рабства. Але коли тебе, раба не людей, а 
гріха, проповідник закликає до свободи, щоб визволити тебе від ганебного рабства, піднести 
до рівня ангелів, через благодать зростити тебе дитям Божим і спадкоємцем Христових благ, 
ти кажеш, що не прийшла ще пора прийняти ці дари! 
О, лукаві перешкоди! Безконечні суєтні справи! Доки насолоджуватимешся? Доки 
розкошуватимеш? Уже досить часу ми прожили для світу, проживімо ж решту для себе! Чи є 
що цінніше за душу? Що можна порівняти з Царством Небесним? Хто надійніший порадник, 
аніж Бог? Хто розумніший від Премудрого? Хто принесе більше користи, ніж Благий? Хто 
ближчий від Творця? І Єва не мала ніякого зиску з того, що прислухалася до порад змія, а не 
Владики. Що за безглузда думка: "Не маю часу на оздоровлення, не показуй мені світла, не 
єднай мене з Царем". І ти це говориш одверто? 
Не лише так ти чиниш, а й ще безглуздіше. Коли б ти був записаний до збирачів боргів, але 
проголошено звільнення від боргів, то ти б обурювався і надривався від крику, що тебе 
несправедливо позбавили цього права збирання. А коли тобі обіцяють не лише відпущення 
минулих прогріхів, а й проповідують майбутні благодаті, сам себе кривдиш більше, ніж міг би 
тобі заподіяти зла найлютіший ворог. Невже ти думаєш, що вчинив добре й корисно для себе, 
не прийнявши дару прощення, але померши в боргах? Ти ж знаєш, що той, хто заборгував 
десять тисяч талантів, отримав би прощення, якщо б не вчинив не по-людськи зі своїм 
боржником. Пильнуймо, щоб і ми після отримання благодаті не зазнали такого ж лиха, якщо 
не прощатимемо боржникам нашим. Дбаймо, щоб цей дар залишався в нас постійно. 
4. Увійди у скарбницю своєї душі і пригадай свої вчинки. Якщо багато в тебе гріхів, не впадай 
у відчай від їх кількости, бо де помножився гріх, там безмірно виявилася благодать (Рим. 5, 
20). Якщо прийме благодать той, що багато завинив, то багато й проститься йому, щоб ще 
дужче полюбив. Якщо ж твої прогріхи малі, незначні й не належать до смертних гріхів,  чому 
тривожишся за майбутнє, коли безбоязно жив у минулому, не відаючи закону? Поміркуй: твоя 
душа неначе на терезах, і в один бік її тягнуть ангели, в инший - демони (біси). Куди 
схилиться твоє серце? Що в тобі переможе? Тілесні насолоди чи душевна чистота? Сьогоденні 
задоволення чи бажання майбутніх благ? Приймуть тебе ангели чи вхоплять ті, що вже міцно 
тримають?    
У битвах полководці домовляються про якийсь сигнал, щоб свої могли легко один одного 
впізнати, і можна було їх відрізнити від ворогів, коли військо змішається. Та ніхто не зможе 
розрізнити, чи належиш ти до нас, чи до ворогів, якщо не матимеш таємних знаків 
споріднености і не сяятиме на твоєму обличчі світло Господа. Як заступиться за тебе ангел? 
Як вирве тебе з ворожих рук, якщо не побачить на тобі печаті? Як же ти говоритимеш, що 
належиш Богові, якщо не маєш на собі розпізнавальних знаків? Чи не відаєш, що ангел-
губитель поминув позначені доми, а в тих, які не мали знаків, повбивав первістків? (Вих. 12, 
23) Незапечатаний скарб легко потрапляє до рук грабіжників, і без остраху можна зловити 
вівцю, не позначену тавром.  
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5. Ти ще молодий? Убезпеч свою молодість оплотом хрещення. Промайнули твої молоді літа? 
Остерігайся, щоб не и втратити захисту, не розтратити запасу часу, не вважай одинадцяту 
годину за першу (Мт. 20, 12), бо природно, щоб той, хто розпочав життя, пам'ятав і про кінець 
його. Якби якийсь  лікар пообіцяв тобі завдяки чудодійним засобам перетворити  тебе зі 
старого на молодого, чи не бажав би ти пристрасно,  щоб швидше настав той день, коли ти 
зможеш повернути свої  квітучі літа? А коли хрещення обіцяє тобі, що твоя душа, яка вже 
зістарілася і вкрилася бридкими зморшками гріхів, зможе знову розквітнути, ти зневажаєш 
Благодійника і не поспішаєш прийняти обітницю. Ти не прагнеш побачити великого чуда 
обітниці? Як людина відродиться без участи матері? Як давня людина, зотліла в оманливих 
пожаданнях (Еф. 4, 22), знову розквітне, підніметься і насправді повернеться до квітучої 
молодости?                                                                                                                                                                                                                           
Хрещення - це викуп для полонених, прощення боргів, смерть для гріха, відродження для 
душі, світлий одяг, незламна печать, шлях на небо, запрошення на царство, дар 
боговсиновлення. А ти, нещасний, насолоду цінуєш вище від усіх цих благ! Розумію таємні 
мотиви твого зволікання, хоч ти їх старанно приховуєш; хоч ти замовчуєш справжні причини, 
твої справи голосно викривають тебе. Вони волають: "Не перешкоджай купатися в ганебних 
розкошах, валятися в брудних утіхах, руки обагряти кров'ю, віднімати чуже добро, ошукувати, 
кривоприсягати, обманювати; а як пересичуся гріхами, тоді вже прийму хрещення". 
Якщо гріх - щось прекрасне, то перебувай у ньому до кінця. А якщо він приносить шкоду 
тому, хто його чинить, то навіщо поринаєш у нього? Кожен, хто хоче позбутися печії, не буде 
насичувати себе стравами, які її викликають. Слід очищати тіло від усього, що йому шкодить, 
а не нагромаджувати хвороби понад міру. Корабель буде на плаву так довго, доки зможе нести 
свій вантаж, а коли його надмірно заповнити, то він піде на дно. Остерігайся, щоб і ти не 
зазнав чого подібного і щоб від надміру непрощенних гріхів твій корабель не потонув раніше, 
ніж ти пристанеш до бажаної пристані. 
Чи Бог не бачить твоїх вчинків? Чи Він не знає твоїх потаємних думок? Чи буде Він 
допомагати тобі у твоїх беззаконнях? Сказано: Ти задумав беззаконня, тому стану подібним 
до тебе (Пс. 49, 21). Коли ти прагнеш добитися приязні звичайної людини, то намагаєшся 
доброчинствами привернути її увагу до себе, говориш і робиш те, що, на твою думку, принесе 
їй утіху. А коли бажаєш поєднатися з Богом і стати Його дитиною, то чому чиниш вороже 
Йому, переступом закону зневажаєш Його і сподіваєшся на Його прихильність за ті діла, що 
Його найдужче ображають? Зважай, щоб у надії на прощення ти не перебрав міри гріхів і 
через це не отримав би його. З Бога насміятися неможливо (Гал. 6, 7). Не торгуй благодаттю! 
Не кажи: "Гарний закон, але гріх солодший". 
Насолода - це тенета диявола, що затягують у погибель. Насолода - це матір гріха, а гріх - це 
жало смерти. Насолода - це пожива для вічного хробака, який до пори до часу насичує 
шанувальника насолод, а потім підносить йому плоди, гіркіші за жовч. Твоє зволікання не 
свідчить ні про що инше, як про бажання: "Нехай спершу в мені панує гріх, а потім уже може 
запанувати Господь. Свої члени спершу зроблю зброєю беззаконня, а потім віддам на 
озброєння Богові". З такими думками і Каїн приносив свої жертви: краще - для власної 
насолоди, а вже залишки - Богові, Творцеві і Подателю дарів. 
Поки ти повен сил, то витрачаєш свою молодість на гріховні пристрасті. А коли ослабнуть 
члени тіла, втратять міць і стануть ні до чого не здатні, лише щоб з часом відмерти, то 
жертвуєш їх Богові. Стриманість на старості літ то насправді ніяка не стриманість, а просто 
нездатність до розпусти. Мерця не вшановують вінцем, і ніхто не стає праведним від того, що 
не в силі вже грішити. Справжня доброчесність полягає в тому, що, поки ти маєш сили, 
ухиляйся від зла і чини добро. Відмова від зла сама по собі не заслуговує ні на похвалу, ні на 
докір. І якщо ти перестанеш грішити через свій вік, тоді треба бути вдячним своїй немочі. Але 
ми хвалимо лише тих, котрі стали на шлях доброчесности добровільно, а не тих, яких 
необхідність змусила полишити грішити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Але хто визначив межі життя? Хто встановив терміни старости? Хто тебе запевнив, що твій 
вік буде довгий? Чи не бачиш, що смерть однаково забирає і немовлят, і тих, хто в розквіті 
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сил? Життя не має єдиної для всіх міри. Чого ж ти я очікуєш на пропасницю, щоб хвороба 
змусила тебе прийняти  хрещення? У тяжкому стані не зможеш вимовити спасительних слів 
або навіть не почуєш їх, страждаючи від запаморочення.   Тоді забракне сил піднести руку до 
неба, буде несила встояти  на ногах, тяжко схилити коліна до молитви. Тоді без користи   
наука, ти будеш неспроможний висповідатися, поєднатися з Богом, примиритися з ворогом, а 
може, навіть свідомість покидатиме тебе під час прийняття Святих Таїнств, так що присутні 
матимуть сумнів, чи ти свідомий благодаті, чи й не відчуваєш, що з тобою діється. Але якщо й 
свідомо приймеш тоді благодать, то це все одно, що отримати талант, з якого нема жодного 
зиску. 
6. Наслідуй євнуха з Діянь апостолів. Він знайшов того, хто навчив його основ віри, і не 
знехтував наукою, а посадив на колісницю поруч зі собою бідну людину і, будучи багатим, 
поважним і знатним, не погребував простолюдином і злидарем. Прийнявши євангельську 
науку про Царство Боже, увірував усім серцем і не відклав отримання печаті Святого Духа: як 
тільки трапилась їм на шляху вода, він загукав: "Вода!" - і промовив з великою радістю: "Ось 
що нам потрібно!" Що ж перешкоджає, щоб я охрестився? (Ці. 8, 36). 
Де є бажання і готовність, там нема жодної перепони. Той, Хто нас кличе, - людинолюбний, 
служитель Його - напоготові, благодать Його безмірна. Коли є ревність, не постає жодної 
перешкоди. Лише той один може нас перепинити, хто заважає нам на дорозі спасіння і якого 
ми подолаємо завдяки розсудливості. Він вселяє в нас нерішучість - а ми берімося до діла! Він 
ошукує наші серця пустими обіцянками - а ми не зважаймо на його підступні намовляння! Чи 
не нашіптує він  нам сьогодні грішити, а праведність відкласти на завтра? Тому Господь 
викриває його лихі задуми і каже: Сьогодні, -  коли почуєте Мій голос (Пс. 94, 8). Диявол 
нашіптує: "Сьогоднішній день - мені, а завтрашній - Богові". Господь же перестерігає: 
"Сьогодні прислухайтеся до голосу Мого!" 
Поміркуй над поведінкою ворога: він не наважується порадити тобі цілком відступитися від 
Бога (бо знає, що християнин на те не пристане), але різними хитрощами зводить тебе. Він має 
хист чинити зло (Єр. 4, 22). Він підводить нас до думки, що живемо лише раз, і то на цьому 
світі, і що всі наші справи відбуваються лише в теперішньому. Отож, підступно обкрадаючи 
нас сьогодні, утішає надією на завтрашній день. А коли настає той завтрашній день, лихий 
спокусник знову зваблює нас і вимагає собі дня сьогоднішнього, пропонуючи для Господа 
наступний день. І в такий спосіб він за насолодами постійно віднімає в нас теперішнє, 
обіцяючи віддати нам майбутнє, і зловмисно губить усе наше життя. 
7. Подібні хитрощі я зауважив у поведінці однієї птахи. Коли її пташенята через свою 
немічність легко могли стати здобиччю, вона сама перетворювалася на приманку для 
мисливців, вдаючи з себе слабку і немічну, кидалася перед ними в різні боки, не даючись їм до 
рук, але й не полишаючи в них надії спіймати її. Такими хитрощами підтримуючи в них надію 
і відвертаючи їхню увагу на себе, вона давала можливість пташенятам утекти, а потім і сама 
вислизала з рук мисливця. Остерігайся, щоб і з тобою не трапилося, як з тим мисливцем, і щоб 
ти в надії на непевне не втратив певного. 
Отож, іди до мене, всеціло віддайся Господеві, подай своє ім'я, запишися до Церкви. Воїна 
записують на службу, атлета вносять до списку спортсменів, людину зараховують до 
громадян, якщо вона належить до певної громади. Це належить зробити й тобі, воїне Христа, 
атлете благочестя, громадянине Царства Небесного. Запишися до цієї книги, щоб тебе 
записали до небесної. Навчайся жити за Євангелієм, пильно до всього придивлятися, 
стримувати язик, панувати над тілом, упокоряти думки, очищати помисли, стримувати гнів. 
Коли тебе до чогось силують, - до цього примусу додай ще більший; коли тебе грабують, - не 
відсуджуй свого; коли тебе ненавидять, - люби; коли тебе переслідують, - терпи, коли « тебе 
обмовляють, - благословляй. Стань мертвим для гріха,  розіпнися на хресті разом з Христом, 
віддай усю свою любов  Господеві.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Але де так важко! А що добре нам дістається легко і без  жодних зусиль? Чи якийсь ледар 
залишив по собі пам'ятник я перемог, чи увінчано когось із тих, що марнували час у розкошах 
і забавах? Лише той, хто брав участь у змаганнях, отримує у перемогу. Лише великі зусилля 
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увінчуються перемогою і славою. Бо через багато страждань нам треба увійти в Царство 
Небесне (Ді. 14, 22). Так само і я кажу. А після подолання цих  труднощів ми отримаємо 
нагороду - Царство Небесне, після ж гріховних трудів очікують нас пекельні муки і 
страждання. Бо якщо уважно приглянутися, то видно, що деколи й гріх потребує чималих 
зусиль. Чи вимагає поту розсудливість? А яким потом обливається розпусник, віддаючись 
насолодам! Чи стриманість щось віднімає у тіла? А наскільки руйнує його нестримна нечиста 
розпуста! Ті, що чувають на молитвах, теж проводять безсонні ночі, але наскільки важчими є 
безсонні ночі в розпусних оргіях! Страх, що їх викриють, і гострі відчуття віднімають у 
грішників спокій і душевну рівновагу. Якщо ти уникатимеш вузької дороги, що веде до 
спасіння, і підеш широкою дорогою гріха, то боюся, що, йдучи нею до кінця, ти знайдеш собі 
на ній і вічне пристановище. 
Але важко стерегти скарб, тому чувай, брате! Якщо захочеш, то маєш підтримку і допомогу - 
молитву, що допомагає чувати вночі, піст, що охороняє дім, псалмоспіви, що підносять душу. 
Візьми це все зі собою. Нехай це все охороняє тебе вдень і вночі, щоб допомогти вберегти 
справжні цінності. Скажи мені, що краще: чи бути багатим і постійно хвилюватися за своє 
багатство, чи не мати жодних статків, які потрібно було б охороняти? Ніхто не залишає свого 
багатства напризволяще, тому що боїться небезпек, пов'язаних з його охороною. Бо ніщо 
людське не могло б існувати, якби ми постійно переймалися загрозами і невдачами, які 
підстерігають нас у наших стараннях. Землеробові загрожує неврожай, купцеві - корабельна 
аварія, подружжю - удівство, народженню                                                                                                                                     
дітей - їх втрата. Але ми, однак, зміцнені добрими сподіваннями, беремося до справ, а для 
отримання хороших результатів покладаємося на Бога, Який впорядковує всі наші діла. Ти на 
словах прославляєш святість, а за своїми вчинками належиш до загиблих. Зважай, щоб ти не 
розкаявся у своїх лихих намірах лише тоді, коли покута вже нічого не зможе зарадити. 
Приклад дів нехай зробить тебе розважливим. Вони не мали олії в світильниках і лише тоді 
зауважили, що не мають найнеобхіднішого, коли вже надійшов час зустрічати нареченого. 
Тому Святе Письмо називає їх нерозумними, бо той час, що вони мали б використати для 
купівлі олії, вони змарнували в очікуванні. Стережися, щоб і тебе, що зволікаєш з року в рік, 
відкладаєш з місяця на місяць, з дня на день і не дбаєш про олію для підтримання світла, не 
заскочив зненацька той день, коли вже покинуть тебе життєві сили. Тоді навкруги запанує 
безвихідь і відчай, лікарі виявляться безсилими, рідні втратять надію, суха пропасниця буде 
перехоплювати твоє дихання і палити твої нутрощі, серце твоє стискатиме біль, але ніхто тобі 
не зарадить. Будеш щось кволо й стиха шептати, але ніхто тебе не почує; твої слова усім 
видаватимуться за маячню. Хто тебе тоді охрестить? Хто тебе напоумить, коли голова твоя 
буде паморочитися? Близькі сумують, чужим байдуже, друзі, щоб не засмучувати тебе, 
приховають небезпеку твого стану, а може, і лікар не скаже правди, і ти сам, будь-що бажаючи 
жити, не повіриш, що помираєш. Глупа ніч, а поруч немає нікого, хто допоміг би й охрестив 
тебе: смерть наближається до тебе, і з нею ті, що заберуть тебе. Хто тебе відніме в неї? Бог, 
яким ти погордував? Він вислухає тебе, якщо ти послухаєшся Його! Він продовжить дні твого 
життя, якщо ти Його дар звернеш на добрі справи! 
8. Нехай ніхто вас не зводить марними словами (Еф. 5, 6). Несподівано прийде твоя погибель, 
і, немов раптовий ураган, підхопить тебе смерть. Прийде ангел смутку, щоб насильно  тебе 
забрати, щоб вирвати твою душу, обплутану гріхами. Вона ж безсило і мовчки спостерігатиме 
за тим, що діється, бо замкнуться вже джерела сліз. Як терзатиметься вона, як жалкуватиме, як 
розкраюватиметься, коли під час поділу нагород                                                                                                                                                   
побачиш світлу радість праведних і розпач грішників у найглибшій темряві. Що тоді скажеш у 
серці, охопленому невимовним смутком? "Лихо мені, що не скинув із себе тягарів в гріха, 
коли так легко було їх позбутися, але додавав гріхів все більше й більше. Лихо мені, що не 
змив того бруду, а погряз  у гріхах. Тепер був би я серед ангелів і насолоджувався б  
небесними розкошами. О дурна голово! За хвилинну гріховну  насолоду терплю вічні муки, за 
догоджання тілу потрапив у вічний вогонь. Справедливий Божий суд! Він мене закликав,  але 
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я не послухався, Він мене напоумляв, але я не прислухався, Він мене перестерігав, але я 
сміявся". Так казатимеш, . оплакуючи себе самого, коли позбавлять тебе хрещення. 
Людино, або бійся геєнни, або прагни зійти на небо. Не погордуй цим закликом. Не кажи: Май 
мене за оправданого (Лк. 14, 18) за ті чи инші діяння. Жоден привід не є достатнім для твого 
виправдання. Мені сльози заливають очі, коли бачу, що ти надаєш перевагу ганебним ділам, 
аніж Божій славі, що заради розпусти не можеш покинути грішити й не удостоїшся побачити 
благ небесного Єрусалиму. Там міріяди ангелів, хори першородних, престоли апостолів, місця 
пророків, вінці мучеників, слава праведних. Прагни потрапити до їх числа, очищаючись і 
освячуючись даром Христа, Якому слава і влада на віки віків. Амінь. 
 
ПРО  П'ЯНИЦЬ                                                                                                                                                           
1. До цієї проповіді спонукають мене вечірні видовища, 192 проте безрезультатність і 
безплідність моїх попередніх трудів стримує мене і зменшує мою охоту до цього. Але так 
само, як землероб, що завзято береться до наступного засіву, хоча попередні посіви не 
принесли врожаю, так і я, як і раніше, заохочуючи вас такими закликами, не полишаю цього і 
протягом семи тижнів посту, вдень і вночі невтомно свідчу вам за Євангелієм про Божу 
благодать, хоча не бачу жодної віддачі. То ж на що я сподіваюся, розпочинаючи мову 
сьогодні? Скільки ночей ви намарне чували, скільки днів ви намарне збиралися разом? Бо 
коли той, хто розпочав добру справу і досягнув певних результатів у ній, знову повертається 
до давніх поганих звичок, то через це не лише втрачає набуте, а й заслуговує на ще більший 
осуд. Він - бо звідав красу Божих слів і був удостоєний пізнання таємниць, але все це зрадив 
задля короткої миті насолоди. Мудрий Соломон каже: Бо малий вартує помилування, а сильні 
будуть сильно покарані (Муд. 6, 7). 
Один вечір і одна навала лихого ворога понівечили і знищили всю ту попередню працю. 
Звідки ж у мене наснага до виголошення цієї промови? Знайте, що я б мовчав, якби не боявся 
долі Єремії, котрий не наважився напоумити непокірний народ і за це був покараний, бо 
запалав у ньому вогонь і охопив його звідусіль, і він страждав від цього. 
Розпусні жінки забули й думати про страх Божий і про вічний вогонь у той день, коли слід 
було б сидіти вдома і згадувати про Боже воскресіння, - вони не згадують і про день, коли 
відкриються небеса, і з них з'явиться наш Суддя, і сурми Божі звістять про воскресіння 
мертвих, про праведний суд і відплату кожному за його діла. Замість того щоб роздумувати 
над цим й очищати свої серця від брудних пожадань, проливати сльози над своїми прогріхами, 
готуватися до великого дня пришестя Христа, скидають із себе ярмо Христового рабства, 
знімають з голови покров добропристойности. Зневажаючи Бога й ангелів Його, безсоромно 
з'являються перед чоловіками, розпустивши волосся, підгорнувши хітони і грайливо 
перебираючи ногами. В їхніх очах палає пожадання, своїм безсоромним сміхом і танцями вони 
зваблюють юнаків до розпусти, святі місця перетворюють в майстерню звичних для них 
гульбищ.                                                                                                                                                                                       
Повітря отруєно подихом розпусників, земля зганьблена їхніми ногами, на якій вони з шумом 
і ґвалтом, неначе одержимі, танцюють сороміцькі танці. Як про це можна змовчати? Чи можна 
над цим не плакати? Причина цього лиха криється  у вині, що є дарунком Божим для 
розсудливих, щоб підтримувати свої сили, а для нестриманих - це знаряддя для розпусти. 
2. Пияцтво - це демон, якого добровільно запрошують і задля насолод пригрівають в душі. 
Воно - мати зла, ворог доброчесности. Мужнього воно перетворює на боягуза, скромного 
робить розпусним, нищить праведність і відбирає розум. Як вода гасить вогонь, так і надмір 
вина притуплює розумові здібності.  
Я дещо вагався розпочинати мову проти пияцтва, але не тому, що воно є незначним злом або 
варте замовчування, а тому, що викривальна проповідь може не принести жодної користи. 
Судіть самі: свідомість п'яного потьмарена, а той, хто до нього промовлятиме, говоритиме, 
неначе до глухого. Отож, до кого звертатися? Той, хто потребує напоумлення, не чує моїх 
слів, а розсудливий і тверезий не має потреби те слухати, бо він вільний від цієї пристрасти. 
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Як мені за таких обставин вчинити, коли й говорити марно, і мовчати негоже? Чи маю 
полишити цю справу? Але бездіяльність у цьому разі неприпустима, тому таки мушу дещо 
сказати проти пияцтва. Але чи не до мертвих говоритиму? Гадаю, що слід вчинити так, як 
роблять лікарі під час моровиці: здорових вони забезпечують профілактичними засобами, а до 
уражених безнадійною хворобою вони й не торкаються. Отож користь від моєї проповіді буде 
половинчастою, бо тому, хто не слабує на цю недугу, подасть застереження, а тому, хто 
потерпає від цієї лихої пристрасти, не принесе ані зцілення, ані порятунку. 
3. Чим же ти, людино, відрізняєшся від нерозумних істот? Чи не даром розуму, яким тебе 
наділив Творець? Завдяки йому ти став володарем і господарем усякого створіння. А хто через 
пияцтво сам себе позбавляє цього дару, того можна порівняти з нерозумними тваринами, і 
насправді він уподібнюється до них. Не побоюся сказати, що п'яні дурніші від тварин. Бо всі  
тварини, як домашні, так і дикі, паруються у визначені природою періоди, а лише п'яниці, чиє 
тіло розпалене вином, всупереч природі сходяться поміж собою в нечистих і огидних оргіях у 
будь-який час і при кожній нагоді. 
І не лише в цьому їх безглуздя, а й у тому, що вино притуплює всі відчуття і робить п'яного 
тупішим за худобу. Яка ж то тварина бачить і чує все у спотвореному вигляді, як це часто 
відбувається з п'яним? Чи не буває так, що він не впізнає своїх домашніх, а чіпляється до 
незнайомих, приймаючи їх за своїх? Чи не видаються йому тіні пагорбами і долинами, і він 
намагається їх оминути? У п'яного постійно шум і гуркіт у вухах, неначе гул розбурханого 
моря, йому ввижається, що земля здиблюється перед ним, а навколо крутяться гори. 
Иноді п'яні нестримно сміються, иноді безутішно сумують і плачуть. Вони бувають то зухвалі 
й відчайдушні, то наполохані й боязкі. Сон у них важкий і схожий на смерть, уві сні їх неначе 
щось мучить і душить. А день у них ще тяжчий, ніж ніч, і їхнє життя - немов те сновидіння, бо 
немає в них ні одягу, ні їжі на завтрашній день, але в п'яному Чаді їм ввижається, що вони царі 
чи полководці, можновладці чи багатії. Такими дивними фантазіями і безумствами сповнює 
їхню душу вино. 
Деякі з них перебувають в иншому стані. Вони пригнічені, смутні, безвільно плачуть і 
нарікають. Отож той самий напій - вино - спричиняє такі різні наслідки і по-різному впливає 
на нестійкі душі. В одних воно викликає приплив крови і, як наслідок, піднесений настрій та 
ілюзорний оптимізм, инших вино ослаблює, їхнє тіло стає важке, кров неначе гусне, і людина 
впадає у крайній песимізм. А що вже сказати про инщі лиха, що їх заподіює вино? Характер 
п'яниць псується, вони стають дратівливі, з найменшого приводу лаються і вибухають гнівом, 
вони галасливі, збрехати комусь їм нічого не вартує. 
4. Вино - це джерело нестриманости в насолодах, це бактерія, що заражає хворобою розпусти, 
і хворі на неї поводяться ганебніше за тварин, бо ті знають природні пори для спарювання, а 
п'яні чоловіки і жінки пристають на любощі, коли заманеться. Нелегко й переповісти всі 
страхіття, що їх а спричиняє вино!                                                                                                                                                                                                                   
І якщо моровиця лише час від часу діймає людський рід  і зараза поволі поширюється з 
кожним подихом повітря, то є вже перший ковток вина розпочинає свою згубну дію. Вино,  н 
занапастивши душу, котра стала аж темною від бруду, руйнує   й саме тіло. Від надміру 
насолод, які збуджують і запалюють тілесні пристрасті, тіло п'яниць ніби тане й 
розпливається, пересичується вологою, стає безвольне й податливе. Очі п'яного затягає 
паволока, обличчя бліде, дихання хрипке, язик заплітається, мова невиразна, ноги не 
тримають; зсередини п'яниці несамохіть виділяють різні запахи, немов померлі. 
Нещасливі вони у своїх розкошах, нещасніші від моряків, що потрапили в шторм, коли буря 
жбурляє навсібіч і хвилі не дають звестися на ноги. Так само і їхні душі захлинаються під 
хвилями вина. І так само, як буря може перекинути перевантажений човен (бо якщо не 
викинути частини вантажу, він піде на дно), так і шлунок п'яниць має звільнитися від надміру. 
Вони блюють і випльовують його вміст і через силу приходять до тями. П'яниці справді 
нещасніші за тих, хто потерпає на морі, бо їм докучають вітер і хвилі, а ці самі себе вкидають 
у розбурханий вир п'янства. Зазнаючи таких же страждань, п'яниці не заслуговують на 
співчуття, бо добровільно віддали себе в руки цього лиха. Вони отруюють себе чадом п'янства, 
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але не полишають вишукувати різні приводи, щоб напитися. їхній день збігає як мить, ніч 
коротка й бурхлива, і це ще не кінець лих! 
Вино породжує вино, і випите не ослаблює прагнення пити, знову й знову підштовхуючи до 
пиття. Воно викликає постійне прагнення пити все більше й більше. Призвичаївшись до 
випивання, п'яниці потерпають від того, що не можуть зазнати бажаної насолоди. Надмір 
вражень притуплює їхні відчуття. Бо як яскраве світло засліплює очі, а великий гуркіт 
притуплює слух, так і безмірна розкіш не сприймається вже як насолода. Вино, хоча й 
нерозбавлене, видається їм слабким і водянистим, келих холодного мов лід вина є для 196 них 
теплий і не в змозі загасити того жару, що спопеляє їх  зсередини. 
У кого біди? У кого сварки? У кого суди? У кого неприємності і збіговиська? У кого бійки без 
причини? У кого полуда на очах? Чи не у тих, що весь час сидять при вині і тільки дивляться, 
де б ще випити? (Прип. 23, 29-30). Горе завжди гідне оплакування. І п'яниці заслуговують на 
оплакування, бо п'яниці Царства Божого не вспадкують (1 Кор. 6, 10). 
Коли вино вносить хвилювання в душу, постають сварки - різні прикрощі стають наслідком 
насолоди. У п'яного від шкідливої дії вина ноги стають неначе зв'язані, руки - неначе скуті 
кайданами. І під час пиятики видно розумові розлади п'яниць, бо вино сповнює чадом мозок і 
спричиняє нестерпні головні болі. Голова безсило хитається в різні боки, і шия не може  
втримати її у рівновазі. А п'яні зібрання з пустопорожніми розмовами і галасом! А коли з 
перепою п'яні не можуть втриматися на ногах, хитаються, а то й падають і завдають собі 
різних тілесних ушкоджень!  
5. Але хто це скаже людям, наповненим вином? Голова у них важка, їх зморює сон, вони 
позіхають, перед очима туман, їх нудить. Через це вони не чують закликів учителів, які 
промовляють до них звідусіль: Не впивайтеся вином, бо у ньому - розпуста (Еф. 5, 18). Вино - 
то розпуста, а п 'янство - це ганьба (Прип. 20, 1). 
Зневаживши ці перестороги, п'яниці пожинають плоди пияцтва. їхнє тіло набрякає, очі 
зволожуються, уста пересихають, мов ті рівчаки в землі, що повні води в дощ, а лишень він 
пройшов, вони тріскаються, як від посухи. Доки на устах п'яниць вино, то воно їх зволожує, 
неначе озеро, і вони вологі й наповнені життєвими соками. А як тільки вино випите, у роті 
стає сухо й пече. Бо хоча рот і уста вони постійно заливають вином, проте від надміру ці 
органи втрачають природне зволоження. 
Чий організм настільки міцний, що міг би протистояти шкідливим наслідкам п'янства? Чи є 
якісь засоби, щоб постійно розігрітому й переповненому вином тілу допомогли не 
виснажуватися, не слабнути і не розвалюватися? Від вина трусяться руки і ноги, від вина 
слабкість по всьому тілі, від вина забиває дух, і нервова система виходить з ладу, від вина 
руйнується весь організм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Отож, навіщо стягаєш на себе Каїнове прокляття, тремтячи і блукаючи все життя? Твоє тіло, 
втративши природну міць, потрапляє у круговерть потрясінь.     
6. Допоки вино литиметься рікою? Допоки триватиме пиятика? Ти сам скоро з людини 
перетворишся на купу гною. Ти  вже змішав себе з вином і разом з ним уже перегнив, і від 
щоденного перепою від тебе тхне гниллю, неначе від нечистого начиння. Над тобою плаче 
Ісая: Горе тим, що встають зранку, щоб напитися сікеру і очікують вечора для того ж 
самого, бо вино спалить їх! Вони п'ють під звуки тимпану і сопілки, а на справи Господа не 
звертають уваги і не зважають на діла рук Його (Іс. 5, 11-12). Сікером у євреїв називається 
будь-який напій, що викликає сп'яніння. Отож, пророк оплакує тих, що ще спозарання 
оглядаються, де б приєднатися до якої пиятики, і відвідують винарні і корчми, тих, що 
постійно пристають до п'яного товариства, щоб і собі випити, тих, усі душевні турботи яких 
звернені до однієї думки про пиття. 
У п'яниць немає часу, щоб замислитися над подиву гідними ділами Господа, вони не мають і 
вільної хвилини, щоб поглянути на небо й побачити всю його красу, пізнати всю гармонію і 
лад творіння і з цієї впорядкованости світобудови зробити висновки про його Творця. А 
натомість вони ще зранку прикрашають бенкетні зали різнобарвними коштовними килимами і 
завісами. Вони, немов на якусь урочистість чи свято, готують посуд для пиття, наготовлюють 
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різноманітне начиння для охолодження і змішування вина, виказуючи в цьому неабияке 
старання. Вони розкладають різний посуд не для того, щоб не допустити перепою, а щоб зміна 
келихів і чаш подовжувала пиятику. Над цим трудяться і розпорядники бенкету, і винарі, і ті, 
що прислуговують при столах, - звідси такий лад у цьому безладді і порядок у суєті. Як 
можновладцям додають величі їхні охоронці, так і п'яниці, оточивши пиятику, немов царицю 
слугами, прикривають цим її ганебність. Гірлянди квітів, пахощі, розмаїття ароматів із різних 
земель роблять її привабливою і тривалою. 
А коли п'яне зібрання вже напилося, то починають битися об заклад, хто вип'є більше, 
сперечаються і змагаються, щоб перевершити один одного кількістю випитого. У цьому 
змаганні їх наставником є сатана, а нагородою за перемогу - гріх: хто більше вип'є 
нерозбавленого вина, той стає переможцем. Справді, слава їхня у їхній ганьбі (Флп. З, 19). 
Змагаючись між собою, вони самі себе карають. Якими словами передати ганебність того, що 
там діється? Усе наповнене безумством, усі валяються п'яні - і переможці, і переможені, а 
слуги з них сміються. Руки безсило опущені, уста нічого не приймають, шлунок розривається, 
а проте злу не видно кінця. Нещасне тіло, позбавлене природного тонусу, хитається в різні 
боки, п'яному несила втриматися на ногах.                                                                                                                                                        
7. Що за жалюгідне видовище для очей християнина! Ось славного і дужого воїна, людину в 
розквіті літ, що так і пашить здоров'ям, відносять на ношах додому, бо він сам не може 
триматися на ногах і самостійно ходити. Чоловік, який тверезим вселяє страх ворогам, 
упившись, стає посміховищем для малих дітей. Він упав не від удару меча, загинув не від рук 
ворога. Воїн, сповнений сил, стає безсилим і терпить наругу від знущань ворогів. До цього 
людину довело пияцтво, згубне для розуму, яке призводить до передчасної старости і наглої 
смерти. Чим иншим є п'яниці, як не поганськими ідолами? Вони мають очі, але не бачать; 
мають вуха, але не чують (Пс. 113, 5-6). Руки в них зів'ялі, ноги змертвілі. 
Хто спричинив усе це? Хто призвів до цих лих? Хто підсипав нам отрути безумства? Людино, 
ти перетворила бенкет на поле битви. Юнаки падають, мов підкошені ворожими стрілами, 
вино вигублює цвіт юнацтва, і ти їх припрошуєш до випивки, мов приятелів, а п'яних 
викидаєш з бенкету, мов покійників.                                                                                                                                                                                    
Коли п'яниці наситяться вином, тоді знову прикладаються до келихів і п'ють, неначе та худоба, 
що лежить довкіль джерельця, яке постачає їй все нові порції пійла. У розпалі бенкету до залу 
входить якийсь юнак, що ще міцно тримається на ногах, і вносить збан холодного вина. 
Відштовхнувши виночерпіїв, він кожному сам наливає рівну мірку напою. Ось знову  нова 
міра непоміркованости, щоб усі однаково безчинствували і щоб ніхто не виявився менше 
п'яним за иншого. Розібравши  чаші, усі п'ють, немов та худоба, не переводячи подиху, ледь не 
захлинаючись, всмоктують у себе вміст цієї бездонної чаші.   
Поглянь донизу і подивись на свій нещасний живіт. Подумай про його розмір і про вміст тієї 
посудини! Не дивись на я чашу, що маєш її спорожнити, а дивись на шлунок, що й так  уже 
переповнений. Тому й горе тим, що встають зранку, щоб напитися сікера і очікують вечора 
для того ж самого, бо вино спалить їх! (Іс. 5, 11). Вони не мають часу, щоб поглянути на Божі 
справи і поміркувати над ділами рук Його. Вино бо спалить їх (Іс. 5, 11). Жар, що його 
викликає вино, перетворюється на підпал для ворожих стріл. Розум і думки тонуть у вині, воно 
розбурхує пристрасті, що налітають, немов той рій бджіл. Чи яка колісниця так мчить, не 
розбираючи дороги, коли коні схарапудилися, чи яке судно, позбавлене керманича і пущене на 
волю хвиль, небезпечніше за п'яного? 
8. Через це зло чоловіки й жінки, зранені стрілами похоті, шаліють у хороводах і віддають свої 
душі демонові вина. Нестримний сміх, сороміцькі пісеньки, непристойна поведінка збуджують 
їх і підштовхують до розпусти. Заливаєшся огидним сміхом разом з розпусниками, замість 
того щоб оплакувати їх! Виспівуєш сороміцькі пісеньки, забувши про псалми і гімни, яких 
тебе колись навчили! Дриґаєш ногами і скачеш, неначе в шалі, дозволяєш собі непристойні 
рухи, замість того щоб стояти на колінах перед Богом!  
Кого мені оплакувати? Незайманих дівчат чи одружених жінок? Ті повернулися додому, не 
вберігши цноти, а ці не зберегли скромности перед чоловіками. Може, дехто з них й уник 
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тілесного гріха, але душа їхня попсована. Мої слова однаковою мірою стосуються і чоловіків. 
Він поглянув із пожаданням, і на нього поглянули з пожаданням, а хто поглянув на жінку з 
пожаданням, уже згрішив із нею (Мт. 5, 28). Якщо випадкові зустрічі приховують у собі 
загрозу тим, котрі стріляють навсібіч очима, то що вже сказати про тих, що навмисно 
приходять подивитися на п'яних жінок. А ті жінки, від вина втративши над собою контроль, 
поводять себе непристойно, їхні рухи звабливі, спів збуджує слухачів і викликає нестримний 
потяг до розпусти. Що скажуть чи що заперечать ті, котрі в таких видовищах наповнили себе 
незліченними пороками? Чи не тому вони дивляться на це, щоб розбудити в собі пожадання? 
Тому й винні вони у гріху перелюбства згідно з невблаганним присудом Господа. 
Як ви стрічатимете П'ятдесятницю, коли так зганьбили Пасху? П'ятдесятниця несе зі собою 
ясний і всім відомий прихід Святого Духа. А ви, не дочекавшись свята, зробили себе 
пристановищем супротивного духа, стали храмом ідолів, замість того щоб стати храмом 
Божим і помешканням Святого Духа. Ви стягнули на себе прокльони пророка, що сказав: 
Свята ваші перетворю на плач (Ам. 8, 40). 
Як будете наказувати слугам, коли самі ви невільники і служите нерозумним і шкідливим 
пристрастям? Як будете виховувати своїх дітей, коли самі провадите негідне і непорядне 
життя? 
То що ж мені робити? Чи залишити вас у спокої? Але боюся, щоб затятий не став ще без 
соромнішим, а розкаяний не потонув у надмірному смуткові. Святе Письмо каже: Лікувальний 
засіб вилікує багато гріхів (Проп. 10, 4). Нехай піст зцілює від п'янства, псалом лікує від 
непристойних співів, а сльози стануть ліками від сміху! Замість танців станьте на коліна, 
замість плескати в долоні бийте себе в груди, замість вишуканого вбрання зодягніться в 
покору. Нехай милостиня відкупить тебе від гріха (Дан. 4, 24). Викуп за душу людини - її 
багатство (Прип. 13, 8). Приведіть до спільної молитви й инших, уярмлених цим злом, то, 
може, простяться вам лихі думки! 
Коли народ сів їсти й пити і почав розважатися (Вих. 32, 6) (а їхньою грою було 
ідолослужіння), тоді левіти, озброївшись проти своїх братів, посвятили свої руки для 
священства. Тому й вам, що боїтеся Господа, а тепер ступили на ганебну і страшну дорогу 
пияцтва, дам таку пораду: коли побачите тих, що щиро жалкують за свою нерозважливу 
поведінку, то співчувайте їм, неначе це ваші власні хворі члени. А коли бачите тих, що 
висловлюються зухвало і не зважають на ваш смуток через своє падіння, то вийдіть з поміж 
них і відділіться від них,  і не торкайтеся до нечистого (Іс. 52, 11). І робіть це для того, я щоб 
вони усвідомили власне нещастя і навернулися, а ви за к свою ревність отримали заплату 
Фінееса (Чис. 25, 11) завдяки  справедливому присудові Бога і Спаса нашого Ісуса Христа,  
Якому слава і влада на віки віків. Амінь. 
 
НА ПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО (ЙО.1,1) 
1. Євангельські слова є для нас важливіші за всі инші слова  Святого Духа, оскільки через 
Нього Господь промовляв до нас устами пророків, а в Євангеліях Сам Владика промовляє до  
нас. Євангелист Йоан (чиє ім'я означає "син грому") був найвеличнішим провісником 
Євангельської науки, котрий звістив нам те, що перевершує всяке людське сприйняття і всяке   
розуміння. Нещодавно ми читали початок проповіді з його Євангелія: На початку було Слово, 
і Слово було у Бога, і Слово було Богом (Йо. 1, 1). 
Знаю багатьох невіруючих людей, що не сприймають слів істини і пишаються своєю 
світською мудрістю, але й вони дивувалися цьому вислову й намагалися використати його у 
своїх творах. Бо лиходій-сатана розповідає своїм прихильникам і про нашу науку. Отож, коли 
навіть світські мудреці вражаються силою цих слів, то що вже казати про нас, учнів Святого 
Духа! Невже поставимося до них поверхнево, лишень зауваживши подумки, що в цих словах 
криється якась сила? Але хто може мати настільки лінивий розум, щоб не відчути краси думки 
і глибини цих слів, щоб не прагнути осягнути їх істинного змісту? 
Захоплюватися прекрасним нескладно, але важко й непросто достеменно збагнути, в чому 
полягає сутність того, що викликає подив. Не існує людини, яка б не хвалила сонця, не 
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дивувалася його величі і красі, не раділа лагідним променям і яскравому світлу. Але лишень 
вона стане пильно дивитися на його сліпуче сяйво, то не лише не зможе побачити того, що 
бажає, а й зіпсує собі зір. Щось подібне, гадаю, сталося б і з нашим розумом, який замірився б 
докладно зрозуміти сенс слів На початку було Слово. Хто здатен вповні осягнути те, що було 
на початку? Які слова мають досить сили для того, щоб повноцінно передати цю думку? 
Той, хто мав намір передати вам вчення про Сина Божого, говорив не про що инше, як про 
початок усіх речей. Святий Дух знав, що знайдуться люди, які будуть бунтувати проти слави 
Єдинородного Сина, він передбачав мудрування, котрі прагнуть погубити тих, що 
прислухаються до них, і будуть вигадувати різні хитрощі. Вони кажуть: "Якщо Він 
народжений, значить, колись Його не було; якщо Його не було до народження, значить, Він 
ще не існував, бо, в иншому разі, у який спосіб Він прийняв свій образ від неіснуючого?" Такі  
закиди через свою удавану правдоподібність небезпечніші, ніж  двосічний меч. 
Спростовуючи ці твердження, Святий Дух чітко говорить  у Євангелії; На початку було Слово. 
Якщо ти твердо стоятимеш  на цьому переконанні, то не зазнаєш жодної шкоди від згаданих 
зловмисників. Коли ж тобі закидатимуть: "Якщо Він народжений, значить, колись Його не 
було", - ти відповідай  таким: "Він був на початку". А якщо говоритимуть: "Як це  Він був 
перше, ніж народився?", - тверди: "Був", і не полишай поза увагою і цих слів: "На початку". 
Початок не має  межі і точки відліку поза собою. Не давай ввести себе в оману багатозначності 
слова "початок". Бо багато є початків різних життєвих справ, та один початок у всього 
існуючого! 
У Приповідці, наприклад, сказано: Початок доброї дороги (Прип. 16, 16). Але початком 
дороги є перший крок, з якого ми починаємо шлях і якому, безперечно, щось передувало. 
Початок мудрости - страх Господній (Пс. ПО, 10). І для цього початку є щось, що йому 
передувало, бо початком пізнання наук є розуміння їх основ. А основою мудрости є страх 
Господній, але й це, своєю чергою, на чомусь грунтується, і передує цьому душевний стан 
людини, яка ще не осягнула мудрости і не відчула в собі страху Божого. Першими людьми в 
державі ми називаємо тих, що обіймають найвищі посади, керівників і можновладців. Але ці 
керівники є начальниками лише для декого, і кожен з них має першість лише стосовно до 
якоїсь однієї сфери влади. Початком лінії є крапка, початком поверхні - лінія, а початком тіла - 
поверхня. 
2. Але тут мова йде зовсім про инший початок. Він нічим не обмежений, ні від чого не 
залежний, ні з чим не співмірний. Ми його сприймаємо як вільний, непідвладний, не 
пов'язаний з жодним иншим станом. Наш розум не здатний зазирнути поза його межі, і не 
можна знайти нічого, що б йому передувало. А коли ми спробуємо уявити щось, що було 
перед ним, то побачимо, що він все одно попереду і перевищує наше розуміння. Дозвольмо 
своїй думці полинути так далеко, як їй закортить, підніматися все вище й вище, і побачимо, 
що наш  розум після даремних зусиль і численних блукань манівцями знову повернеться до 
самого себе, бо він не в силах віднайти того початку поза самим собою. Тому нескладно 
зрозуміти, що той початок перебуває поза межами нашого розуміння і його неможливо 
охопити нашими думками. 
Отож, На початку було Слово. Який чудовий вислів! Яким цінними є тут кожне слово, і як усі 
вони тісно пов'язані між собою! Слово "було" рівнозначне слову "на початку". Де той, що 
сперечається? Де той, хто висловлюється проти Христа й каже: "Був час, коли Його не було"?! 
Вслухайся в євангельські слова: "На початку Він був". Якщо ж Він був на початку, то коли ж 
Його не було? Чи плакати маю над глупотою  безбожників, чи сміятися з їхнього неуцтва? 
Але виставляють такий аргумент: "Перш ніж Він народився, Його не було". А чи знаєш, коли 
Він постав, чи те "перш ніж" стосується категорії часу? Словами "перш ніж" у часовому 
значенні позначають попередність однієї події порівняно з иншою. Але чи логічно, щоб 
Творець часу народився в такому сенсі, який ми вкладаємо в поняття часу? Отож, На початку 
Він був. Якщо непохитно стоятимеш на цьому: був, то даси відсіч усім підступам лихого 
блюзнірства. Буря не лякає моряків, судно яких стоїть на двох котвах, і хвилі їм не страшні. 
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Так і ти завдяки цим словам почуватимешся в безпеці, мов у захищеній гавані, і ніяке 
збурення, що його викликають у житті лихі духи, не похитне твоєї віри.                                                       
3.Однак наша думка вперто дошукується того, що ж було на початку. Святе Письмо 
відповідає: Слово. Що ж то за Слово? Людське слово чи, може, слово ангельське? Бо сам 
апостол нам вказав, що й ангели мають свою власну мову: Коли б я говорив мовами людськими 
і ангельськими (1 Кор. 13, 1). Окрім того, саме поняття "слово" неоднозначне. В одному 
випадку маємо на увазі слово як набір звуків, що лунають у повітрі після того, як його 
вимовлено. В иншому - розуміємо слово, що його породжує наш розум, тобто думку. Є ще й 
мистецьке, тобто поетичне, образне слово. 
Пильнуй, щоб така багатозначність цього поняття не ввела тебе в оману. Бо яке ж людське 
слово могло бути на початку, коли саму людину було створено значно пізніше? До її 
створення були різні тварини, наземні і водяні плазуни, небесні птахи, сонце, місяць, рослини, 
насіння, земля, море, небо!  Тож на початку було не людське й не ангельське слово. Усі  
створіння отримали життя завдяки Творцеві багато віків по  тому. Так і слово душі, тобто 
думка, є відображенням предмета  і з'являється після того, як ми про нього подумали.                                                                                                  
Розумій Слово у тому значенні, як його подає богословська  наука. Той, хто говорить з тобою 
про Єдинородного, назвав  Його Словом, а трохи далі - світлом, життям, воскресінням.  Ми, 
чуючи слово "світло", розуміємо під цим поняттям не те,  що видиме очам, а сприймаємо його 
як образ, а під словом  "життя" маємо на увазі не всезагальне поняття живого, за яким існують 
і німі створіння. Тому, чуючи "Слово", остерігаймося, щоб наші слабкі і приземлені думки не 
потягли нас за собою, а доходьмо до його глибинного сенсу. 
Чому вжито саме "Слово"? Щоб зазначити, що Він випереджає розум. Чому "Слово"? Щоб 
показати, що Він був народжений без пристрасти. Чому "Слово"? Бо Син є образом Того, Хто 
народив Його, і цілком, без будь-якого розмежування, являє Собою Свого Отця. Він сам по 
собі досконалий, подібно до того, як наше слово виражає цілісний образ наших думок. Те, про 
що ми подумали, те й окреслюємо певним поняттям, а слово є відображенням нашої думки, бо 
з повноти серця ми промовляємо. Наше серце є неначе джерело, а слово неначе струмок, що 
витікає з цього джерела. І якою річ існує в думці, такою вона постає й у формі слова, і якою 
вона зроджена розумом, такою і з'являється у вигляді певного поняття. 
Словом Йоан називає Сина, щоб показати, що Він народжений без пристрасти, щоб викласти 
богословське вчення про Його досконалу сутність, щоб вказати на споконвічну єдність Отця і 
Сина. Так і наше слово - витвір нашого розуму - і народжене без пристрасти. Але воно не 
роз'єднується, не розпадається на окремі частини, не розтікається на звуки, бо розум, 
залучаючи власні сили, народжує ціле слово, а слово,                                                                                                                             
своєю чергою, відтворює силу розуму, що його висловив. 
Тому з різних значень поняття "слово" ми беремо те, що відповідає богословському вченню 
про Єдинородного. А те, що суперечить і не узгоджується з цією наукою, те полишай поза 
увагою й уникай усіляких мудрувань. 
На початку було Слово. Якщо б Йоан сказав: "На початку був Син", то з поняття "син" у тебе 
б виринула думка про пристрасть, бо в людей те, що народжується, пов'язується з чуттєвістю. 
Тому Йоан і назвав Його Словом, щоб запобігти таким думкам і зберегти нашу душу 
неушкодженою. 
4. І Слово було у Бога. Знову говориться було, щоб заперечити тим людям, що кажуть: "Не 
було". Де ж було Слово? Зрозуміло, що Його перебування неможливо обмежити якимось 
конкретним місцем, бо неможливо охопити безмежне. Але де ж було Слово? У Бога. Отець не 
має визначеного місцеперебування, і Син не є скутим певним простором. Наскільки 
безмежним є Отець, настільки ж і Син. Про що б ми не подумали, куди б не поринули своїм 
духом, усе сповнене Богом. 
І Слово було у Бога. Подиву гідна точність кожного слова! Йоан не сказав: "Слово було у 
Бозі", але: у Бога. Це сказано, щоб виокремити власну постать Бога, щоб не дати підстав 
перекручено твердити, що іпостасі Бога злиті. Богохульствують ті, котрі намагаються все 
змішати і доводять, що Отець, Син і Святий Дух - це одне поняття, тільки назване по-різному. 
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Цього лихого безбожжя нам треба остерігатися не менше, ніж тих, котрі вигадують, що 
сутність Сина Божого не така, як у Отця 
І Слово було у Бога. Йоан, використавши поняття "слово", щоб показати нам народження без 
пристрасти, одразу усуває й ту неточність, що її ми могли б винести з цього визначення. Він 
запобігає можливим закидам, бо відразу й пояснює: Слово було Богом. Отож, не мудруй 
лукаво і не намагайся вигадати якісь закиди проти науки Святого Духа. Основи її тобі подано, 
тож підкорися Господеві. 
Слово було Бог. Воно було у Бога на початку. Йоан знову стисло передає основні положення 
богословського вчення, яке він виклав нам про Єдинородного. Хто ж воно? Це Слово - Бог. 
Коли Йоан допоміг тобі правильно зрозуміти Його, то неначе віддзеркалив у твоїй душі 
незбагненне. А поселивши у твоєму серці Слово-Христа, пояснює далі, що то за Слово. 
Яке воно? Не дивись на зовнішні прояви, бо тоді не помітиш того, на що вказує це поняття. 
Увійди в найпотаємніші  закутки своєї душі і пізнай Бога, Який був на початку, Слово,  яке 
було в Бога, і подивуйся цьому! Поклоняйся своєму Владиці, Який завдяки цій науці замешкав 
у тобі. Знай, що Він  був на початку, тобто завжди був у Бога, Свого Отця.                                                                                                                            
Ці мої слова збережіть і закарбуйте в пам'яті, неначе незгладиму печатку. Нехай вони стануть 
для лукавих зловмисників тим нездоланним муром, що захистить вашу душу. А  коли почуєте 
від когось: "Його не було, бо Він народжений;  а якщо був, то як Він міг народитися?" - 
сахайтеся від такої богозневаги проти слави Єдинородного, неначе від якогось диявольського 
голосу. Весь час повертайтеся до слів Євангелія: На початку було Слово, і Слово було у Бога, і 
Слово було Богом. І воно на початку було в Бога. І на всі заперечення: "Не було", в котрий раз 
повторюйте: "Було!" 
Не слід забувати цих непорушних основ віри. На них, неначе на фундаменті, ми будуватимемо 
Божу науку. Неможливо ж за один раз про все сказати, бо нагромадження думок зведе 
нанівець користь від бесіди. Розум, що напружено намагається охопити геть усе, страждає 
подібно до шлунка, переобтяженого їжею і вже не здатного її як слід перетравити. Тому 
прошу вас, щоб ви відчули смак цієї духовної поживи й отримали з неї користь. Сам я готовий 
служити вам і надалі своїми роздумами і з инших питань богословської науки в Христі Ісусі, 
Господі нашому, Якому слава і влада на віки віків. Амінь. 
 
НА ЧЕСТЬ МУЧЕНИКА ВАРЛААМА 
1. Раніше, коли помирали святі, їх смерть гірко оплакували: так Йосиф щиро ридав над 
Яковом, юдеї тужили за померлим Мойсеем, голосили і побивалися за Самуїлом. А тепер ми 
тішимося, коли хтось зі святих завершує свій земний . шлях, бо речі, що були раніше 
скорботними, після смерти  Христа наповнилися новим змістом. Тому ми не плачемо за. 
святими, а славимо їхню смерть побожними співами. Для праведних смерть - це лише сон, 
мало того - це перехід до кращого життя. Мученики, зносячи страждання, радіють; 
потерпаючи від смертельного болю, вони не відчувають його, бо пориваються до блаженного 
життя. Мученик не зважає на небезпеки - він думає про вінець. Він не боїться ударів, а 
пам'ятає про майбутні нагороди. Він уже не звертає уваги на катів, що січуть його батогами, а 
бачить перед собою лише ангелів, що прославляють його з небес. Мученик не зважає на 
дочасні небезпеки, а думає про вічну нагороду. Світлий завдаток цих звеличень мученики 
отримують і від нас, коли народ набожно прославляє їх і тисячами приходить до їхніх могил. 
2. Якраз сьогодні ми це споглядаємо на святі на честь мужнього Варлаама. Сьогодні залунала 
бойова сурма мученика і, як бачите, зібрала побожне воїнство. Оповісник звістив про 
Христового подвижника і надихнув Церкву поглянути на нього. Господь звертається до 
віруючих: Хто вірить у Мене, хоч би вмер, - житиме (Ио. 11, 25). Так і мужній Варлаам, хоча 
й помер, отримує похвали; хоч і вкрила його могила, він скликає нас на бенкет. 
Сьогодні маємо чудову нагоду запитати: Де мудрий? Де вчений? Де досліджувач віку цього? (1 
Кор. 1, 20). Простий землероб, який не дав себе перемогти тиранові, сьогодні став для нас 
учителем благочестя. Тиран, який сподівався на легку здобич, пересвідчився, що має справу з 
досвідченим і добре озброєним воїном. Тиран насміхався з Варлаама, бо він говорив по-
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простому, але водночас тремтів перед його ангельською силою, бо його проста мова не 
узгоджувалася з благородством душі, і не було видно, щоб у його простих висловлюваннях 
плуталися думки. Навпаки, це був другий Павло, він говорив, наслідуючи Павла: Хоч я і 
недосвідчений у слові, але не в знанні (2 Кор. 11, 6). 
Кати зморилися мучити Варлаама, а він ставав ще міцніший. Хоч руки тих, що шмагали його, 
потомилися, але дух того, кого вони терзали, не слабнув. Батоги вже порозривали  шкіру до 
костей, але сила його віри все зростала. Проколоті  боки його знемагали від ударів, але його 
розум залишався   ясний. І хоча більша частина тіла змертвіла, а мученик немов  ще і не 
розпочав боротьби - коли сила побожности охопить  душу, тоді їй за іграшку будь-яка 
боротьба. І кожен, хто замислить її знищити, спричиняє в ній більше радости, ніж ї завдає 
муки. Це засвідчує і палке бажання апостолів з радістю  прийняти ті покарання, що в євреїв 
вважалися найганебнішими. Бо сказано, що вони верталися із суду, радіючи, що удостоїлися 
прийняти зневагу за ім'я Його (Ді. 5, 41). 
 Таким був і той воїн Христа, що його ми сьогодні прославляємо. Він прийняв муки з радістю. 
Коли його бичували, він казав собі, що його обсипають трояндами. Від шкоди, якої завдає 
безбожність, Варлаам утікав, неначе від стріл. Лють судці була для нього не більше, ніж тінь 
диму; він сміявся над рядами озброєної варти, радо зустрічав небезпеки, неначе то вінці слави; 
отримуючи удари, тішився, неначе з великих почестей; тими нелюдськими муками він 
насолоджувався, немов одержував світлу нагороду. На оголені мечі він дивився зі зневагою, 
безжальні руки катів видавалися для нього м'якшими за віск. Він обіймав дерево мук як 
спасительне, в'язницею тішився, немов широкими луками, а різні тортури приймав за розмаї 
квітів. 
Правиця мученика виявилася сильнішого за вогонь. Наприкінці всіх знущань кати підпалили 
ідольське жертвоприношення на жертовнику і, підвівши до нього Варлаама, наказали 
простягнути руку. Мучителі насипали у відкриту долоню, неначе в мідний жертовник, 
розпечених жарин, сподіваючись, що рука від нестерпного жару сама струсить жарини на 
жертовник. О, марні задуми безбожників! Вони гадали, що, не зламавши опору цього борця 
тисячами ран, зможуть перемогти його силою вогню. Вони думали собі, що, не похитнувши 
його душі різними катуваннями, вогнем зрушать його руку. Але ці жалюгідні сподівання не 
справдилися. Полум'я хоча й пожирало руку, але рука залишалася неушкодженою, немов на 
ній були не палаючі жарини, а холодний попіл. Навіть не сіпнулася вона перед вогнем 
мучителів, котрі хоробро мучать когось, а самі слабкодухо не витримують навіть згадки про 
тортури. Навпаки, правиця вистояла у вогні й перемогла в ньому, бо отримала силу за словами 
пророка: Благословенний Господь Бог мій, що спрямовує руки мої до бою і пальці мої на війну 
(Пс. 143, 1). 
Таким чином вогонь у двобої з рукою праведника був переможений. У завзятій боротьбі між 
рукою і вогнем перша вийшла з новою перемогою, бо хоча полум'я все ширилося і наскрізь 
пропікало її, рука всупереч усьому витримала! Рука, міцніша від вогню! Рука, яку не в силі 
здолати й вогонь! Вогонь лише вчився в неї нездоланности. Залізо плавиться від вогню, мідь 
піддається вогню, навіть каміння тріскається у вогні. А тут же ця сила вогню, перед якою ніщо 
не встоїть, спопеляла правицю мученика, але йому нічого не заподіяла. 
3. Справедливо Варлаам може закликати до Господа: Ти держав мою правицю, Ти радою 
Своєю наставив мене і зі славою прийняв мене (Пс. 72, 24). Як назвати тебе, подвижнику і 
звитяжцю Христовий? Чи можна назвати тебе міцнішим від статуї? Але в такому разі 
применшу твою стійкість, бо вогонь руйнує і камінь, і бронзу. А твоєї руки він не спромігся 
похитнути ні на крихту. Чи назвати тебе залізним? Але твоя мужність сягає далеко вище від 
цього порівняння. Ти єдиний переконав, що вогонь може бути безсилим перед людською 
рукою. Ти єдиний мав правицю за розпечений жертовник. Коли твоя правиця палала, ти своєю 
мужністю дав ляпаса демонам. Коли твоя рука перетворилася на розжарене вугілля, ти немов 
розплавив їхні голови. Коли вона вже спопеліла, ти засліплюєш нею воїнство демонів.                                                                                                                                                       
Але що моє дитяче лепетання додасть до слави такого велетня духа? Щоб гідно звеличити 
його подвиг, закличмо митців, поетів і вчених. Підніміть свого пензля, талановиті художники, 
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і своїм мистецтвом створіть досконалу постать цього святого (якого я не цілком вдало 
намагався вам змалювати), прикрасьте різними барвами образ того, чиє чоло вже давно 
увінчане. 
О, коли б ваше мистецтво створило досконаліший образ  цього подвижника, і я відійшов би 
звідсіля переможений вашим хистом! Я радів би, коли б ваші зусилля виявилися пліднішими, 
ніж мої. О, коли б я побачив на вашій картині ту а запеклу боротьбу руки і вогню! Коли б 
перед моїми очима  зринув могутній образ того переможця, що його ви змалюєте  яскравіше і 
краще за всі мої слова!                                                                                                                                                                    
Нехай ридають демони, повалені сьогодні перемогою мученика і завдяки вам. Нехай палаюча 
рука-перєможиця знову з'явиться перед ними! І нехай на ваших полотнах буде присутній і 
Суддя тих змагань - Христос, Якому слава на віки віків. Амінь. 
 
НА ЧЕСТЬ МУЧЕНИКА ГОРДІЯ 
1. Відомо, що бджоли, керуючись одним зі своїх природних законів, не покидають вулика 
доти, поки не вилетить їхня матка. І коли я сьогодні бачу, як побожний народ вперше вирушає 
до тих небесних квітів, якими є мученики, то придивляюсь до їхнього провідника. Хто ж 
розбурхав цей численний рій? Хто зимову похмурість обернув на весняне світло? Сьогодні 
вперше люди висипали з міста, немов з того вулика, і всім народом сходяться до передмістя, 
до величної і славної будівлі стадіону мучеників. Чудо одного мученика, яке змусило забути їх 
про недуги, привело сюди і мене, щоб, наскільки мені дозволять сили, своїм голосом дзвеніти, 
мов бджола, навколо цвіту справ святого чоловіка, бо хочу посильно розділити радість з тими, 
що прийшли на це свято. Мудрий Соломон повчає нас: Коли величають праведного, радіють 
народи (Прип. 29, 2). Правда, я не цілком впевнений, що саме означає цей загадковий вислів 
автора Приповідок: чи він має на думці, що люди захоплюються красномовним 
проповідником, а чи насолоджуються доладним викладом талановитого письменника. Голос 
вправного оратора зачаровує слух, а оригінальність думок, доладний їх виклад, словесні 
прикраси і гармонійне поєднання усіх засобів красномовства дарують слухачам невимовну 
насолоду. Але, напевно, автор Приповідок не мав на увазі нічого з вищезгаданого, бо всі ці 
риторичні прикраси не характерні для його стилю. Він не закликав би нас до пишних слів і 
урочистих промов на честь блаженних, бо найбільше поціновує простий стиль висловлювання 
й оминає штучні прикраси. 
То що ж означає те, про що він нам каже? А те, що люди наповнюються духовною радістю 
вже від самої згадки про славетні вчинки праведників, а почуте спонукає їх до ревного 
наслідування тих учинків. Опис життя славних мужів немов освітлює дорогу тим, що прагнуть 
спасіння. Коли ми, завдяки повчанню Святого Духа, почули про блаженне життя Мойсея, то 
одразу в душі спалахнуло ревне прагнення наслідувати його чесноти, поведінку і звички (Чис. 
12, 3). І якщо для инших людей похвали ми сплітаємо із вигадливих слів, то вже сама правда 
про діла праведників є достатнім доказом їхньої величі і не потребує словесних прикрас. І 
коли ми оповідаємо про життя тих, хто уславився побожністю, тоді ми прославляємо 
Володаря через Його слуг. Коли ми хвалимо праведників, розповідаючи про свідчення їхнього 
духовного подвигу, то приносимо радість народові, що слухає про прекрасні діла. Так, життя 
Йосифа спонукує до поміркованости (Буг. 39, 8), а оповідання про Самсона закликають до 
мужности (Суд. 14, 5 і далі до 16, 31). 
2. Отож, Божа наука не навчає жодних законів складання похвальних промов, натомість вона 
наголошує, що свідчення самих справ подвижників є достатньою похвалою для них і водночас 
корисним заохоченням для їхніх наслідувачів. Канони похвальної промови вимагають, щоб на 
її початку містився опис батьківщини героя, а також оповідання про його походження та 
виховання. Проте правила духовних бесід навчають, щоб ми радше промовчали про особливі 
риси подвижника, а більше розповіли про сторони, притаманні кожному, І цим засвідчили про 
його велич. І чи вважатимуть мене славетнішим через те, що моя батьківщина провадила довгі 
та запеклі війни і на честь перемоги над ворогами звела розкішні пам'ятники? Чи додасть щось 
до моєї слави те, що моя батьківщина має зручне географічне розташування і сприятливі 
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кліматичні умови? А чи є якась мені з того користь, що з неї походить чимало славетних 
мужів? Що мені до того, що вона годує численні стада овець, і немає иншої землі під сонцем, 
на якій паслися б такі численні табуни коней? Чи можуть усі ці речі зробити нас кращими й 
заохотити до доброчесности? Чи поведемо мову про верхів'я сусідніх гір, захоплюючись, які 
вони високі і наскільки вищі за хмари, вважаючи, що таке просторікування додасть слави 
тому, кого хвалитимемо? Найсмішніше ж полягає в тому, що ми наповнюємо величальні 
промови описом саме тих неважливих речей, яким праведники не приділяли жодної уваги і 
навіть відкинули цілий світ заради праведности. 
Одної розповіді про це і наслідування їх лише в цьому вистачає для постійної хористи. 
Праведники не потребують, щоб ми щось додавали для їхнього прославляння, але згадка про 
них потрібна нам у цьогосвітньому житті, щоб пам'ять про їхне подвижництво спонукала нас 
наслідувати їхні чесноти. Як для вогню природною властивістю є горіти, а для мира 
випаровувати пахощі, так і добрі вчинки постійно приносять иншим користь. 
Чималих зусиль слід докласти, щоб достеменно дослідити правду про минулі події. До того ж 
до нас дійшли лише незначні відомості про світлий подвиг мученика Гордія. Ми перебуваємо 
в такому ж становищі, як і художники, що пишуть свої картини не з оригіналу, а з копій. І як 
будь-яка копія вже відступає від оригіналу, так і нас підстерігає небезпека віддалитися від 
першообразу і применшити його правдивість, якщо не будемо уважно приглядатися до самої 
суті речей. Отож сьогодні, у день, коли ми згадуємо про видатного мужа, про мученика, який 
боровся за Христа, оповімо про нього те, що знаємо. 
Чоловік цей народився в нашому місті і став для нас немов коштовною прикрасою, тому й 
любимо ми його через це більше. Як фруктові дерева віддають свої плоди рідній землі, так і 
він, вийшовши з лона землі і сягнувши найвищих обріїв слави, віддав плоди своєї 
благочестивої праці на благо батьківщини, яка його зростила й виховала. Смачні й поживні 
екзотичні фрукти, але миліші все-таки плоди рідного краю, які, окрім того, що смаковиті, є ще 
й окрасою батьківщини. 
Свого часу Гордій служив у війську і був не просто рядовим воїном, а сотником. Серед воїнів 
він вирізнявся тілесною силою і мужністю духа. Коли тогочасний правитель розпочав люту і 
злочинну боротьбу проти Церкви, то підняв свою безбожну руку і проти віруючих. У цілій 
своїй державі заборонив поклонятися Христові й, оприлюднивши цей наказ, велів непокірних 
страчувати. Натомість наказав, щоб усі поклонялися ідолам і вважали за богів кам'яні і 
дерев'яні статуї, витесані рукою митця, а хто не виконає наказу, буде відданий на муки. Таке 
розпорядження викликало тривогу і неспокій у місті, почалися погроми, майно віруючих 
розкрадали, їх самих бичували, ганьбили жінок, не мали милосердя ні до малих, ні до старих. 
Тих, що не вчинили ніякого зла, карали, як злочинців, кидали до в'язниць, страчували! 
Християни були змушені тікати в пустинні місця, а єдиним, за що їх переслідували і за що 
вони страждали, було їхнє благочестя Батько доносив на сина, син видавав батька, брат 
піднімав руку на брата, і раби повставали проти господарів. Якесь затьмарення, якась жахлива 
ніч огорнула людей, усі, немов ошалілі й одержимі дияволом, не тямлячи, що чинять, 
завдавали шкоди собі. Безбожники поруйнували храми, перекинули жертовники, більше вже 
не приношувано жертвоприношень, і не було навіть місця, де можна було б скласти жертви. 
Усіх огорнув сум, немов та чорна хмара. Розігнали слуг Божих, усяке побожне зібрання 
тремтіло від страху, демони водили свої хороводи, насолоджуючись кров'ю і вбивствами. 
Тоді цей мужній чоловік, не змушений необхідністю присуду, скинувши з себе пояс, 
добровільно пішов у вигнання. Він покинув свою посаду, знехтував славою і багатством, 
залишив родичів, друзів, відмовився від слуг, життєвих зручностей, від усього, чого прагнуть 
звичайні люди. Гордій віддалився в найвідлюдніші і найнепрохідніші місця, бо вважав за 
краще жити з дикими звірами, ніж з ідолопоклонниками, подібно до того, як вчинив Ілля. 
Коли пророк побачив, що сидонці зав'язли в ідолопоклонстві, то пішов на гору Хорив і жив 
там у печері, шукаючи Бога, і явлено було йому те, до чого пристрасно стремів, наскільки 
взагалі можливо людині уздріти Бога (1 Цар. 19, 1-18). 
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3. Таким був і Гордій. Він полишив шумні зібрання, багатолюдні натовпи, пиху урядовців, 
судів, донощиків, торгівців, кривоприсяжників, брехунів, уникнув лайок, насмішок і всього 
того, з чим неминуче пов'язане життя в людському суспільстві. 
Звільнивши від усього цього слух і зір, очистивши серце, дістав змогу в об'явленні побачити 
Бога. Осягнувши науку таїнств не від людей і не через людей, але навчений великим 
наставником - Духом правди, став блаженним. Завдяки Йому він зрозумів, що життя наше 
порожнє і марнотне, примарніше за сновидіння і тінь. ї коли він, як справжній борець, відчув, 
що достатньо підготував себе постами, чуваннями, молитвами, постійними роздумами про 
Святого Духа до боротьби, тоді вибрав собі день для духовного подвигу. Цим днем стало 
всенародне святкування на честь бога війни, коли весь народ зібрався подивитися на кінні 
змагання. 
Отож, увесь люд зібрався на це святкування: були тут і євреї, і греки, жінки з простолюду, 
блудниці і навіть чимале число християн, які, щоправда, вчинили необачно, бо сиділи в цьому 
нікчемному зібранні разом з марнотратниками життя, замість того щоб уникати подібного 
спілкування. Глядачі витріщалися на швидких коней і досвідчених вершників. Навіть 
господарі відпустили слуг подивитися на ці перегони, а діти, покинувши школу, теж 
позбігалися на це видовище. 
Коли стадіон заповнився вщерть і глядачі в напруженні очікували початку перегонів, тоді цей 
відважний, сильний духом і величний думками чоловік, не боячись маси народу, не лякаючись 
безлічі ворожих рук, у які він себе видавав, без страху в серці, без вагань, неначе крізь скелі чи 
густі хащі, пройшов крізь юрмище глядачів, вийшов на стадіон, підтверджуючи слова: 
Праведник хоробрий, неначе лев (Прип. 28, 1). Опинившись у центрі уваги величезного 
стадіону, безтрепетно і безстрашно підняв свій голос, що його очевидці пам'ятають і донині: 
Мене знайшли ті, які мене не шукали, я відкрився тим, що про мене не питали (Іс. 65, 1). Цим 
він хотів показати, що не з примусу наражався він на небезпеку, а добровільно піддав себе 
випробуванням, наслідуючи учинок Господа, Якого в нічній темряві юдеї не впізнали, але Він 
себе сам передав у їхні руки. 
4. Усі глядачі відразу звернули увагу на дивного чоловіка в обшарпаному одязі із 
скуйовдженим волоссям і довгою бородою, бо від довгого життя в горах він мав доволі дикий 
вигляд. 
І хоча від виснаження він аж просвічувався, спирався на палицю, а за спиною в нього була 
жебрацька торба, проте всіх осяяла якась невимовна радість, якою він аж світився зсередини. 
А коли його впізнали, то трибуни завирували, здійнявся крик і все змішалося в тому гамі: 
шалені оплески єдиновірців, крики тих, хто вимагав осудити його на смерть, і тих, хто 
протестував проти цього. Усе перекривав галас і неймовірний шум, у якому потонули і тупіт 
коней, і крики вершників. Ніхто вже не звертав уваги на колісниці і не дивився на перебіг 
змагань. Усі не відривали погляду від Гордія, усі жадібно ловили кожне його слово. Гамір 
стояв немов від бурі, що котилася над стадіоном і заглушувала гул змагань. 
Коли ж оповісники закликали до тиші, змовкли сурми, стихли звуки музики, усі прислухалися 
до слів Гордія, усі на нього дивилися. Охоронці, схопивши Гордія, підвели його до а 
намісника, котрий був і розпорядником цих змагань. Спочатку в той лагідним і спокійним 
голосом розпитував, хто він і звідки, Гордій відверто назвав свою батьківщину, походження і 
ту посаду, яку обіймав раніше, назвав причини, що спонукали його до втечі, а своє теперішнє 
повернення пояснив так: "Я  тут, щоб на ділі довести свою зневагу до ваших наказів і щоб 
відкрито об'явити про свою віру в Бога, на Якого я покладаюся. Також я чув, що ти 
відзначаєшся великою жорстокістю, тож маю нагоду випробувати її на собі. Зачеплений цими 
словами за живе й охоплений гнівом правитель спалахнув, мов вогонь. Він гукнув: "Закличте 
охорону! Де свинцеві кульки? Де нагайки? Розтягнути його на колесі, розіп'ясти на колоді, 
принести знаряддя для тортур. Катуйте як завгодно: киньте його хижакам, на вогонь, під меч, 
на хрест, у яму! Але для нього цього буде замало, бо злочинець умирає лише раз. Гордій же 
вигукнув: "О, що мені всі ці муки, якщо я не можу померти за Христа багато разів!" 
Начальник, і так жорстокий за натурою, геть знавіснів, побачивши, наскільки гідність цієї 
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людини викриває його власне убозтво. І чим більше він спостерігав за безстрашною 
поведінкою Гордія, тим дужче лютував і затято прагнув зламати його опір, вигадуючи все нові 
й нові види мук. 
5. Гордій звернув свій погляд до Бога і підтримував свою душу співом Псалмів: Господь - 
помічник мій, і не злякаюся; що вчинить мені чоловік (Пс. 117, 6) та Не злякають мене лиха, бо 
Ти зо мною єси (Пс. 22, 4) та й иншими праведними словами зі Святого Письма. Подумки він 
був далеко від мук і зневаг, тож сам просив швидше розпочати тортури. "Чому зволікаєте? 
Чого заклякли? Бийте тіло, дробіть кості, мучте, як тільки заманеться. Не віднімете в мене 
надії на блаженне життя. Чим більшим тортурам ви мене піддаватимете, тим більшу нагороду 
ви мені приготуєте - так обіцяв нам, християнам, Господь. За рани, завдані тілу, у день 
воскресіння уквітчають нас світлою одежею, за наругу очікують нас вінці, за в'язниці 
потрапимо ми до раю, а за те, що судили нас разом зі злочинцями, зарахують нас до 
ангельського чину. Киньте мене під усі тортури, щоб я зібрав щедрий урожай винагород. 
Коли ж не вдалося залякати Гордія і стало очевидно, що їхні спроби безрезультатні, то вдалися 
до лестощів. Бо така метода в диявола: боязкого залякувати, а хороброго улещувати. Такими ж 
є і вигадливі хитрощі, що ними користується багато зловмисників. Отож коли правитель 
зрозумів, що погрозами нічого не досягне, він спробував перейти до обіцянок і звабливих 
пропозицій, манив щедрими дарами, обіцяв від імені імператора різні почесті та високі 
військові чини, незліченні багатства і все, чого тільки душа забажає. 
6. Коли ж усі спроби зазнали невдачі, а блаженний, вислухавши все те, глузливо висміяв 
недоумство правителя, запитавши, що, цінніше за Царство Небесне, той може йому дати, то 
правитель не тямив себе від люті. Шал охопив його, він вихопив меча, наказав охороні бути 
напоготові і наказав стратити Гордія - заплямував себе вбивством невинного. Усі глядачі зі 
стадіону подалися на місце страти, а решта мешканців міста, покидавши свої справи, рушили 
й собі. 
Перед міськими мурами розгорнулося величне дійство, радісне для ангелів і всякого 
створіння, прикре і страшне для диявола та слуг його. Місто спорожніло, усі, мов великий 
потік, юрбами стікалися до призначеного місця. Не було жодної жінки, жодного поважного 
урядовця чи чоловіка з простолюду, які б не поспішали на це видовище. Вартові полишили 
маєтки без нагляду, торговці покинули крамниці незамкнутими, залишаючи товари 
розкладеними на площах. Усе це було цілком безпечно, бо геть усі вийшли з міста, і не 
залишилося в ньому жодного злочинця. Слуги покинули свої обов'язки прислужувати 
господарям, усі чужинці й гості міста, як і його мешканці, прибули поглянути на цього 
подвижника. Навіть дівчата наважилися з'явитися перед чоловіками, а старі, недужі й немічні 
набралися сил, щоб вийти за міські мури. 
Коли вже все було готове до страти блаженного мужа, то обступили його друзі, обнімали його 
з жалем, прощаючись назавжди. Одні, заливаючись гарячими слізьми, благали не я кидати 
його у вогонь, просили зглянутися над його молодістю, не позбавляти його солодкого 
сонячного світла. Инші ж радили йому приховати свою віру: "На словах зречися, а в душі 
віруй, в кого лишень хочеш. Бо Господь не звертає уваги на слова, а зважає на думки того, хто 
говорить. Так ти і вирок судді пом'ягчиш, і Бога умилостивиш. 
7. Але Гордій стійко тримався, був незламний і не піддався на умовляння. Душевною міццю 
він був схожий на будівлю, що її звів розумний будівничий і якої не в силі звалити ані вітри, 
ані зливи, ані негоди, ані натиск бурхливих гірських потоків, бо стоїть вона на неприступній 
скелі. Таким був цей муж, якого віра в Христа оберігала й робила стійким. Очима своєї душі 
він бачив диявола, що кружляв довкола, розумів усі його витівки, намовляння і поради, які 
лукавий вкладав в уста його друзів. 
А до тих, хто плакав, він звернувся словами Господа: Не плачте наді Мною (Лк. 23, 28), а 
плачте над тими, що повстають проти Бога, що наважуються виступати проти благочестя, які, 
кидаючи нас у вогонь, готують собі вогонь геєни. Припиніть ридати і надривати мені серце. Я 
готовий померти в ім'я Ісуса Христа (Ді. 21, 13) не тільки раз, а тисячу разів, якщо буде 
потреба. 
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Тим, хто радив йому на словах зректися Ісуса, він відповів, що жодне створіння не може 
навіть на словах виступати проти свого Творця. Бо серцем віримо для праведности, а устами 
визнаємо на спасіння (Рим. 10, 10). Скажіть мені, хіба не мають надії на спасіння ряди вояків? 
Чи не було до мене побожних сотників? Пам'ятаю про того першого сотника, який, стоячи під 
хрестом, пізнав силу Христа, і, хоча юдеї були ще розпалені і гнівом, не злякався їхнього гніву 
і не зволікав проголосити і істину, не побоявся її визнати і підтвердив, що Син є істинним 
Богом (Мт. 27, 54). Знаю й иншого сотника, який пізнав Господа, коли Той був ще в тілі, і 
визнав, що Він Бог і Творець чуд, і за одним лише наказом ангелів підкорився повелінню 
Божому і послав допомогу потребуючим. Його віра виявилася більшою, ніж у всього Ізраїля 
(Мт. 8, 8). Чи Корнилій, будучи сотником, не удостоївся бачити ангелів і не отримав, зрештою, 
завдяки Петрові спасіння? Його милостині і молитви були прийняті Богом (Ді. 10, 3-33). 
І я хочу стати його учнем. Як я можу зректися Господа, Якому поклонявся з малих літ? Чи не 
стрепенуться небеса? Чи не потемніють зорі, чи не вкриє мене земля за такий злочин? Не 
обманюйте себе! З Бога насміятися неможливо (Гал. 6, 7). За слова наші нас судитимуть (Лк. 
19, 22), за слова ми отримаємо виправдання і за слова ми будемо засуджені (Мт. 12, 37). Чи ви 
не читали страшної погрози Господа: А хто відречеться Мене перед людьми, відречуся і Я 
його перед Отцем Моїм, небесним (Мт. 10, 33). 
8. І задля чого ви радите мені схитрувати? Яку користь для себе я матиму з цих хитрощів? Ще 
трохи поживу на світі? Але тоді позбавлю себе цілої вічности! Щоб уникнути тілесних мук? 
Але не побачу благ для праведних! Це ж справжнє безумство - намагатися хитрощами та 
обманом готувати собі вічні муки! А вам я ось що пораджу: якщо ви помиляєтеся, то змініть 
свою думку на благочестиву, якщо ж намагаєтеся лицемірити, шукаючи власної вигоди, то 
нагадайте собі слова: Відкинувши неправду, кожен говоріть правду до свого ближнього (Еф. 4, 
25). Кажіть: Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця (Флп. 2, 11). Нехай кожен підніме свій 
голос, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося - на небі, на землі, і під землею (Флп. 
2, 10). 
Всі люди смертні, але мучеників небагато. Отож, не очікуймо смерти, а переходьмо від 
цьогосвітнього життя до вічного. Чому очікуєте природної смерти? Вона безплідна і не 
приносить жодної користи, вона спільна і для людей, і для тварин. Бо того, хто через 
народження увійшов у це життя, нищить час, руйнує хвороба або можуть спіткати якісь 
несподівані нещастя. І якщо нам все одно належить померти, то приготуймо собі цією смертю 
вічне життя. Добровільно зробімо те, до чого ми силувані законами природи. Не побиваймося 
за життям, яке і так втратимо. Бо хоча нас і задовольняє земне життя, одначе треба дбати, щоб 
змінити його на небесне. І якщо теперішнє життя таке недовгочасне і нічого не я варте 
порівняно з прийдешнім, то було б безумством, турбуючись про земне, втратити небесне 
блаженство, на яке ми твердо сподіваємося. 
Сказавши це, Гордій осінив себе хрестом і прийняв мученицьку смерть. На його обличчі не 
задрижав жоден м'яз, не щезло з нього блаженне сяйво. Коли життя залишало його Е тіло, 
йому видавалося, що то не руки катів, а руки ангелів піднесли його, як Лазаря, щоб переселити 
до блаженного життя. 
Що тоді зчинилося серед народу! Якими словами описати той крик, що здійнявся! Який грім 
так лунав з небес на землю, як гримів той крик, досягнувши небес? 
Ось - стадіон того атлета, увінчаного славою. І справді щасливий той день, коли відбулося це 
видовище, яке з часом ані не затерлося, ані не потьмяніло, і з роками не зникла пам'ять про це 
в народі, ані не применшили його цінности звитяги пізніших часів. Бо як завжди ми чудуємося 
з сонця, хоча й бачимо його щодень, так і пам'ять про цього мученика буде в нас завжди 
молодою. Пам'ять про праведника буде вічною (Пс. 111, 7). Пам'ять про його подвиг назавжди 
залишиться і серед людей, допоки існуватиме земля, і на небесах, і у справедливого Судді, 
Якому слава і влада на віки віків. Амінь. 
 
НА ЧЕСТЬ СОРОКА МУЧЕНИКІВ 
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1. Чи може виявитися надмірною шана мучеників серед їхніх послідовників? Почесті, що їх ми 
віддаємо добрим слугам, є водночас виявом любови і до нашого спільного Володаря. 
Зрозуміло ж, що ті, хто шанобливо схиляється перед мужністю цих мучеників, потрапивши в 
подібні життєві обставини, прагнутиме наслідувати їхній приклад. Тому шануй тих, що 
прийняли блаженне мучеництво, проймися їхнім духом, і вже за це ти можеш отримати ту 
саму нагороду, що й вони, хоча й не зазнаєш переслідувань, вогню, бичувань і тортур. 
Сьогодні ми величатимемо подвиг не одного, не двох і навіть не десяти блаженних мучеників, 
а аж сорока мужів, тіла яких немов об'єднала одна душа і які виявили одностайність і 
однодушність у вірі, однакову витримку в муках, рівну стійкість, обстоюючи істину. Усі вони 
схожі один на одного, бо мали спільні думки, переконання, звитяги, усі вони як один мужньо 
боролися й однаково гідні вінців слави. 
Яка промова могла б гідно уславити їхній подвиг? І сорока ораторів не вистачило б, щоб 
достойно вшанувати чесноту цих борців! Навіть якби предметом нашого зачудування був 
один подвижник, то сили нашої проповіді не виявилося б удосталь, але така кількість славних 
мужів, такий загін бійців, такий стрій хороброго війська наскільки непереможний у війнах, 
настільки ж недосяжний для наших похвал. 
2. Отож, пригадаймо їхній подвиг, наочно доведімо присутнім користь від цього, покажімо 
всім, немов на карті військових дій, героїчну битву цих воїнів Христа. Адже воєнні подвиги 
визначних полководців є невичерпного темою для творів письменників, котрі урочисто 
описують їхні перемоги, і вдячними сюжетами для художників, які зображають їх на свої 
полотнах їхні таланти надихали читачів і глядачів до ревного наслідування геройських 
вчинків. Слова письменника вражають слух, а живопис мовчки спонукає до завзяття. Так і ми 
хочемо нагадати всім присутнім чесноти тих сорока мужів і показати всім їхні діла, що їх 
кожен може обрати собі за взірець, гідний наслідування. Бо похвальна промова на честь 
мучеників - це заклик наслідувати чесноти цих мужів. Тому величальні промови на честь 
святих не можуть по-рабськи підкорятися правилам світської риторики. Оратори, складаючи 
урочисті промови, шукають приводи для похвал у світському житті і користуються 
красномовством, щоб вихваляти поведінку. А як для того, для кого цей світ розп'ятий, можна в 
знайти в ньому якісь мотиви, варті уваги і гідний привід для прославляння мученика? 
Ці сорок святих не походили з одного краю, усі вони були уродженцями різних місцевостей. 
То й що? Маємо їх назвати людьми без громадянства чи громадянами цілого світу? Це так 
само, як і у випадку зі складчиною, коли внесок кожного стає надбанням усіх, а країна 
кожного з цих святих стає неначе н спільною домівкою для всіх них. Отож, усі вони, звідки б 
кожен з них не був родом, об'єднані в одну спільноту. Батьківщиною для них стала держава 
Божа, творцем і будівничим якої є сам Бог; це - небесний Єрусалим, вільне царство, матір 
Павла і подібних до нього. 
Кожен з них мав свій власний людський родовід і своє походження, але духовний рід мали 
спільний, оскільки у всіх людей єдиний батько - Бог, і всі вони є Його синами. Але братами 
вони є не за родинними зв'язками, бо народжені не одним батьком і однією матір'ю, а 
всиновлені Святим Духом і поєднані між собою узами любови. Тепер ці святі становлять один 
хор і є могутньою підмогою тим, які споконвічно прославляють Бога. Вони прибули на небеса 
не поодинці, а єдиною громадою. 
Як же відбувся їхній перехід до иншого життя? Як придатних до військової служби за 
фізичними даними і відповідним віком, їх було взято до війська. Завдяки військовому досвіду і 
мужності в боях вони отримали відзнаки і почесті від імператорів, але найбільше уславилися 
своєю доброчесністю. 
3. На їхнє земне життя припав той час, коли був виданий безбожний наказ, що під загрозою 
усіляких суворих кар забороняв сповідувати Христа. Така вимога стала приводом для лихих 
суддів, сповнила їх гнівом і звіриною люттю до побожних. У своїй несправедливості вони 
вдавалися до різних підступів, влаштовували засідки, вигадували різноманітні тортури, щоб 
покарати якомога більше християн. У них завжди напоготові були люті кати, нещадний 
вогонь, гострі мечі, хрести, ями, колеса, батоги. Одні віруючі тікали з міст, инші підкорялися 
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наказові, ще инші вагалися. Деякі, коли їх заарештовували, лякалися вже самих погроз, ще 
инші зрікалися вже на допитах, але були й такі, що зносили більшу частину тортур, але 
наприкінці таки не витримували, здавалися і відрікалися від віри. З ними траплялося таке, як з 
тими, кого захопила зненацька на морі буря і які через невірство втрачають уже те, що перед 
цим врятували в боротьбі з хвилями. 
Наші ж мужні і непереможні воїни Христа, коли намісник показав їм імператорський указ, 
який вимагав послуху, сміливо і з гідністю, без хвилювання в голосі і без страху перед 
тортурами, не злякавшися погроз, заявили, що вони - християни. Блаженні уста, що 
виголосили ці святі слова, від яких освятилося навіть повітря. Ангели, почувши це, 
заплескали, дияволи і їхні слуги були неначе простромлені наскрізь їхніми словами, !                                                                                                                                          
немов мечем. Господь записав їх на небесних скрижалях. 
4. І кожен із сорока, вийшовши на середину, ствердив: "Я - християнин". І як атлети на 
стадіонах, записавши свої імена до списку учасників, виходять на місце змагань, так і кожен з 
подвижників, відкинувши імена, що їх вони мали від народження, прийняв спільне ім'я нашого 
Спасителя. Отож, коли кожен з них, виходячи і визнаючи свою віру, приєднувався до 
попереднього, утворюючи єдину спільноту, ім'я в них стало одним для всіх, бо не той чи 
инший, але всі вони назвалися християнами. 
Що ж на це намісник? Відомо, що він був хитрою і підступною людиною і добре вмів як 
засліплювати оманливими обіцянками, так і залякувати погрозами. Спершу він умовляв їх 
улесливими словами, намагаючись ослабити силу їхньої віри, нашіптуючи:"Не занапастіть 
вашої молодости, не проміняйте цього повного радостей життя на передчасну смерть. Негоже, 
щоб ті, що відзначалися своїми перемогами у військових походах, помирали ганебною 
смертю, як злочинці". Окрім того, він пропонував їм грошові винагороди, обіцяв почесті від 
імператора, долучав до цього обіцянки слави і за допомогою тисяч вигадок намагався 
перетягнути їх на свій бік. 
А коли вони не піддалися на умовляння, перейшов до погроз, почав залякувати їх побоями, 
смертю, різними тортурами. 
Таке чинив намісник. А що на це відповіли мученики? Вони казали: "Навіщо, лукавий вороже 
Божий, ти всілякими ї звабами домагаєшся, щоб ми відступилися від живого Бога? Навіщо 
пропонуєш, спокушаючи милостями і дарами, служити демонам погибелі? Що ти здатен дати 
нам натомість, що перевершило б те, що намагаєшся відняти? Ненавидимо твої дарунки, які 
насправді лише зашкодять нам. Не потребуємо почестей, які насправді є безчестям. Ти даєш 
нам гроші, але вони на землі і залишаються, приваблюєш недовговічною славою, обіцяєш, що 
імператор винагородить нас, але водночас робиш нас чужими для справжнього Володаря. 
Навіщо заманюєш нас безвартісними речами цього світу? Нам він не потрібен і увесь, бо всі 
видимі речі не рівноцінні тій надії, що нас надихає. Бачиш це небо? Яке воно прекрасне, яке 
величне! Бачиш цю безмежну землю, сповнену чудес, які на ній відбуваються! Але ніщо з 
того, що оточує нас, не варте блаженства, яке чекає праведників. Усе це минуще, а блага, що 
очікують нас, - вічні. Прагнемо єдиного дару - вінця праведности, боїмося втратити єдину 
славу - ту, що чекає нас у Царстві Небесному. Так, ми любимо почесті, але лишень ті, яких 
удостоїмося на небесах. Боїмося мук, але лишень тих, що чекають на нас у геєнні: нас 
страшить її вогонь, а не цей, яким ти нам погрожуєш. Цей вогонь підкоряється нам, він 
відступає перед тими, що зневажають ідол о служіння. Усі ваші знущання для нас дитячі 
пустощі. Ваші удари уражають лише тіло: якщо воно витримає тортури трохи довше, то 
отримає світлий вінок слави, а якщо помремо швидко, то звільнимося від насильства 
несправедливих суддів, що, знущаючись з тіла, хотіли б упокорити й душу. 
Ви обурюєтеся, коли ми вшановуємо нашого Бога більше, ніж вас, неначе цим ми вас 
принижуємо. Нашу побожність ви вважаєте страшним злочином, тому погрожуєте нам 
тортурами. Але знайте, що ви натрапили не на боягузів. Ми не прив'язані до цього життя, не 
полохливі, ладні знести будь-які муки і різні тортури, навіть у вогні, все перетерпимо заради 
любови до Бога. 
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5. Щойно почув пихатий варвар такі мужні слова, скипів гнівом, бо нестерпною була для 
нього відвага цих мужів, тож почав вигадувати, як зробити смерть мучеників болісною і 
довгою. І винайшов – таки - і погляньте, який жахливий задум! 
У ту пору була зима, і надворі стояв лютий мороз, тож намісник скористався погодними 
умовами, щоб втілити свої злочинні наміри. Він обрав часом для свого злочину нічну пору, 
коли північний вітер пронизував наскрізь, і наказав здерти з мучеників одяг і поставити їх 
роздягненими просто неба до ранку. Ви, усі ті, хто колись відчував дошкульний холод взимку, 
добре знаєте, яких нестерпних мук може він завдати. А хто не зазнав цього на власному 
досвіді, тому важко переказати жах тих страждань, що їх відчуває той, хто замерзає. 
Тіло людини, яку виставили на мороз, найперше синіє, бо кров загусає, воно скоцюрблюється і 
починає тремтіти. Зуби стукотять, викручує ноги, і все тіло мимоволі починає судомити. Усе 
це спричиняє гострий нестерпний біль, що паралізує і сам мозок. Від крижаного холоду 
кінцівки людини видаються їй неначе відрубаними, і від болю вони горять, наче у вогні. 
Тепло, покидаючи їх, ховається углиб тіла, і частини, які воно залишає, мертвіють. А ті 
частини, де воно збирається, потерпають ще більше, а смерть настає дуже повільно. 
Сорок мучеників мусили простояти на морозі цілу ніч. А мороз на той час був настільки 
сильний, що скував кригою озеро на околиці, і через нього можна було проїхати кіньми, немов 
по землі, - на ньому святі і прийняли мученицьку смерть. Скуте кригою озеро стало немов 
сушею, по якій безпечно ходили мешканці цієї місцини. Ріки, що впадали в нього, теж 
вкрилися льодом, зупинивши свій біг. Вода, замерзши, стала тверда, мов камінь. Різкі пориви 
крижаного вітру несли зі собою смерть усьому живому. 
6. Наші подвижники, вислухавши вирок (зауважмо мужність цих людей), з радістю поскидали 
з себе останній одяг і безстрашно рушили назустріч крижаному подиху смерти. Та ще й 
підбадьорювали І заохочували один одного, немов під час військового походу. "Не одяг, - 
казали вони, - ми знімаємо, а скидаємо з себе і відкидаємо стару людину, яку псують оманливі 
пожадання (Еф. 4, 22) тіла. Дякуємо Тобі, Господи, за те, я що разом із цим одягом ми можемо 
скинути з себе гріх. У гріх м ми зодягайся колись завдяки змієві (Бут. З, 21), то тепер завдяки 
Христові знімаємо його з себе. Не тримаймося за цю одіж задля раю, що його ми колись 
втратили. Що віддамо натомість Господеві (Пс. 115, 12)? З нашого Господа теж колись здерли 
і одяг. Чи не буде і для слуги величним стерпіти те, чого зазнав .а і сам Господар? Більше того, 
ми самі нашого Господа роздягли (Мт. 27, 28). Це була ганебна зухвалість воїнів, котрі зняли з 
Господа одіж і поділили її поміж собою (Мт. 27, 35). Отож ми а спокутуємо гріх, що тяжіє на 
всіх воїнах. 
Зима сувора, але солодким є рай. Замерзнути боляче, але зігріває нас лоно патріярха. За одну 
ніч страждань отримаємо вічність! Нехай палають від морозу ноги, щоб потім танцювати нам 
з ангелами на небесах. Нехай задубіє рука, щоб потім мати сміливість піднести її до Владики. 
Скільки наших солдатів полягло, зберігаючи вірність смертному володареві! То чому б нам не 
віддати своє життя за віру у справжнього Царя? Скількох злочинців було покарано лютою 
смертю за ганебні справи! А чи ми не приймемо смерти за праведність? Не схилімо голови, 
воїни Христові, не обернімося до ворога спиною! Це ж тільки тіло, не щадімо його! Якщо нам 
все одно колись доведеться померти, то помрімо, щоб вічно жити! Нехай буде наша жертва 
перед Тобою, Господи (Дан. З, 40). Прийми нас як живу, приємну Тобі жертву (Рим. 12, 1)! 
Нехай цей мороз стане для нас палючим, зробить нас приємним приношенням, новим ціло 
спаленням, звершеним не вогнем, а кригою. 
Так мученики підтримували один одного, підбадьорювали, немов під час ночівлі на війні. 
Вони стійко протрималися цілу ніч, раділи, бо надія зігрівала їх, і насміхалися з лукавого 
супротивника. І молитва в усіх них була одна. Вони промовляли: "Сорок нас ступило на 
стадіон цього змагання. Просимо Тебе, Господи, нехай сорок і увінчано буде славою. Нехай це 
число ні на одного не зменшиться. Воно вшановане, прикрашене сорокаденним постом (Мт. 4, 
6), завдяки якому увійшли у світ праведні закони (Вих. 34, 28). Сорок днів постив Ілля, 
шукаючи Господа, і удостоївся видіння" (1 Цар. 19, 8). Такою була їхня молитва. 
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Проте один із цього числа не витримав мук і полишив бойовий ряд подвижників. Він, 
зламаний випробуванням, полишив поле бою і вселив у душі святих глибокий смуток. Але 
Господь не допустив, щоб їхні прохання залишилися невиконаними. Один зі сторожі, якій 
було доручено охороняти мучеників, грівся біля гімнастичної школи, спостерігаючи, чим 
закінчиться справа. Він мав наказ прийняти тих, хто перекинеться на їхній бік. Тут же 
напоготові була розпалена лазня, у якій відступники могли отримати негайну допомогу. Однак 
хитрі задуми ворогів Христа були марні (вони-бо сподівалися, що наготовлена підмога може 
ослабити опір подвижників), вони лише допомогли яскравіше виявитися стійкості святих. 
Насправді ж терплячим є не той, хто живе в нестатках, а той, хто, звикши до розкошів, 
продовжує стійко зносити лиха. 
7. Коли ж святі так мужньо боролися, а охоронець наглядав за ними, то спостеріг він дивне 
видіння. Якісь сили сходили з небес і неначе роздавали цим воїнам великі дарунки від Царя. 
Вони наділяли дарами всіх, лише одного оминули, бо його визнали негідним небесних 
почестей, - того, що, не витримавши труднощів, зрікся і перебіг до супротивників. Яке 
жалюгідне видовище для праведників: воїн став утікачем, героя взято в полон, Христова 
овечка в пащі лютих звірів. І, що найсумніше, він і вічне життя втратив, і земного не повернув, 
бо внаслідок різкої зміни холоду на тепло його тіло розклалося. Цей відступник, надміру 
прив'язаний до життя, вчинив злочин і ганебно загинув. 
А охоронець, побачивши, що той вояк здався і побіг до лазні, сам зайняв місце утікача. Він 
скинув із себе одяг і голий приєднався до строю звитяжців, гучно виголосивши: « Я - 
християнин". Подвижники здивувалися чудові, що сталося на їхніх очах: число їх знову стало 
сорок, і сум, спричинений вчинком відступника, змінився радістю за новонаверненого брата. 
Це було схоже на те, як на місце воїна, що в перших  рядах впав від ворожих стріл, стає 
инший, і фаланга знову змикається. Так вчинив і цей новий воїн - він, побачивши небесні 
чудеса й пізнавши істину, прийшов до Господа і був я зарахований до числа мучеників. 
Подібним чином відновилося н і число учнів Христа: на місце Юди став Матій (Ді. 1, 26). 
Охоронець став наслідувачем Павла, який ще вчора переслідував християн, а сьогодні звіщає 
радісну вістку (Ді. 5, 20). Він є мав покликання зверху, не від людей, і не через людей (Гал. 1,1). 
Він-бо увірував в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, був охрещений у Нього не чим иншим, а 
своєю вірою, не у воді, а у власній крові. 
8. Коли настав ранок, мучеників, у яких ще жевріло життя,  вкинули у вогонь, а попіл потому 
розсіяли над річкою. Таким чином тіла мучеників пройшли через усі випробування, які 
можуть випасти на долю живої істоти. Вони боролися на землі, витримали випробування 
льодяним повітрям, були віддані вогню, і, нарешті, прийняла їх вода. На честь таких було 
сказано: Ми пройшли через вогонь і воду, і Ти вивів нас у спочинок (Пс. 65, 12). 
Тепер вони опікуються нашим краєм і, немов могутні вежі, стоять на варті, охороняючи її від 
ворожих нападів. Але їхнє перебування не обмежується лише цим місцем - вони прийняті у 
багатьох землях і є окрасою багатьох країн. І, що дивовижно, вони з'являються не поодинці, а 
всі гуртом, неначе у хороводі. Що за чудо! їх кількість ані не зменшується, ані не 
збільшується. І навіть якщо їх розділити на сотню частин, число їх залишиться незмінним, а 
якщо об'єднати в одне ціле, все одно їх буде сорок. Подібне щось ми спостерігаємо з вогнем, 
який має здатність поширюватися на все, до чого торкнеться, залишаючись при цьому самим 
собою. Так і ці сорок разом становлять єдине ціле, і кожен з них є собою водночас. 
Ці сорок мучеників - нездоланна сила, невичерпна благодать, нагальна допомога для всіх 
християн, збір мучеників, непереможне військо, величальний хор! Скільки труду мусили ми 
докласти, щоб знайти хоча б одну людину, яка була б здатна за нас ублагати Господа. А тут їх 
аж сорок в один голос підносять молитву до небес. Бо де двоє або троє зібрані в ім'я 
Господнє, там і Він є серед них (Мт. 18, 20). А коли їх зібралося аж сорок, то хто 
сумніватиметься в Божій присутності? 
До сорока мучеників звертає своє прохання засмучений, щоб позбутися своїх лих, до них 
припадає і радісний, щоб зберегти свої успіхи. Жінка молиться до них за своїх діточок, за 
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щасливе повернення чоловіка з далекої дороги, недужий прохає про зцілення. Нехай і ваші 
прохання долинуть до мучеників. 
Юнаки, наслідуйте подвиг цих сорока, що були вашими однолітками! Батьки, моліться до них 
за своїх синів! Матері, навчіться прикладу достойної матері! Мати одного з цих блаженних 
юнаків, побачивши, що всі инші вже померли від морозу, а її син ще подає ознаки життя (бо 
мав міцне здоров'я і був стійким до болю), підійшла до нього саме тоді, коли охоронці 
полишили його, сподіваючись, що, можливо, він ще змінить своє рішення. Тоді вона підняла 
його і власноруч віднесла на віз, на який зносили тіла померлих, щоб відвезти і їх на вогнище. 
Вона виявилася гідною матір'ю мученика! Вона і не голосила марно, не говорила незначних і 
нічого не вартих у ту хвилину слів. Вона промовила: "Іди, сину, у добру путь разом зі своїми 
однолітками, з товаришами військових походів. Не покидай їхнього гурту, щоб не постав ти 
перед Владикою пізніше за инших". 
Справді, з доброго коріння - добре насіння. Благородна матір показала, що вигодувала сина 
більше наукою побожности, ніж молоком. І він, як народжений у це життя, так і був 
проваджений з нього побожною матір'ю. Диявол відійшов присоромлений, бо хоча він 
використав усі засоби: морозну ніч, люту зиму, оголення тіла, - та не зумів зламати їхньої 
мужности. 
О, свята спільното! О, священне військо! О, нездоланний військовий строю! О, захисники 
людського роду! О, добрі друзі в нещастях, помічники в молитві, могутні посланці, зорі 
всесвіту, квіт Церкви! Вас вкрила не земля, а прийняли небеса, відчинивши перед вами райські 
ворота! Поява, гідна сонму ангелів, патріярхів, пророків, праведників. Сорок мужів у самому 
розквіті молодости відкинули земне життя і більше за своїх батьків, більше за власних дітей 
полюбили Господа. У віці, коли життя щедро всміхається надіями, вони дочасно покинули 
його, щоб прославити Бога, пожертвувавши своїм тілом. Тому й стали зразком для цілого світу 
- як для ангелів, так і для людей (1 Кор. 4, 9). Вони підняли тих, що занепали духом, 
підтримали тих, що завагалися, помножили ревність побожних. Вони звели один величний 
пам'ятник на честь перемоги побожности і спільним вінком праведности прикрасили себе у 
Христі Ісусі Господі нашім, Якому слава і влада на віки віків. Амінь. 
 
ПРО ПОКОРУ 
1. Любі, я так хотів би, щоб людина завжди зоставалася У своїй славі при Богові, щоб її велич 
була не вдаваною, а справжньою, і щоб звеличувалася вона Божою силою, просвітлювалася 
божественною мудрістю, насолоджувалася вічним життям і нетлінними благами! Людина ж 
відмовилася від досягнення Божої слави та, шукаючи більшої, запрагла недосяжного, 
внаслідок чого втратила те, що могла б мати. І з того часу, щоб отримати повне спасіння і 
зцілитися від цієї недуги та повернутися до первісного стану, людині треба звільнитися від 
зарозумілости, відкинути думку про те, що вона сама здатна досягти слави. Навпаки, людина 
має шукати слави у Бога. Так вона виправить свою помилку, вилікує недугу і повернеться до 
виконання святої заповіді, яку занедбала. 
Диявол, занапастивши людину примарною надією на оманливу славу, не припиняє і далі 
заманювати її цими ж принадами, вигадуючи тисячі нових хитрощів. Навіює людині, що 
велике багатство є чимось вартісним, щоб вона мала чим пишатися і до чого стреміти, хоча 
воно не тільки нічого не додає для слави, а, навпаки, приховує в собі чимало небезпек. 
Нагромадження багатств є причиною захланности, тому примножувати їх, щоб уславитися, - 
глупота. Маєтності і скарби лише засліплюють і спустошують людину, роблять її пихатою і 
надутою, немов той набряк від запалення. Бо як набрякле тіло свідчить про хворобу, а не про 
здоров'я, так і бундючність є початком небезпечної недуги і причиною загибелі. 
Настільки ж небезпечною загрозою для нашої душі є гордощі. Бажання вивищуватися над 
иншими породжує не лише багатство. Люди пишаються розкішним життям і дорогим 
вбранням, на яке витрачають чимало грошей, багатим столом, який аж вгинається від наїдків. 
Сповнюються пихи, коли вбираються у розкішний одяг, без якого можна й обійтися, і коли 
будують величезні будинки та оздоблюють їх вишуканими прикрасами. Ці люди аж 
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надимаються від пихи, коли їм вклоняються тисячі слуг і юрми підлабузників. Але понад 
усіляку міру вони стають зарозумілими тоді, коли їх обирають на урядові посади. 
Коли народ удостоїть кого своєї довіри, обере його на якусь посаду і наділить привілеями, тоді 
обранцеві починає здаватися, що він неначе вже піднявся понад межі людської природи, 
пересуває на хмарах, а підлеглих сприймає як підніжжя. Більше того, обрані надимаються і 
перед тими, які наділили їх владою і завдяки яким вони, як їм видається, є чимось значним. 
Насправді така поведінка безглузда, бо їхня слава не триваліша за сон, а їхній блиск 
примарніший від нічних видінь, які то з'являються перед очима, то розчиняються в темряві. 
Таким нерозумним був і син Соломона, що був молодий за віком, але ще незріліший за 
розумом. Коли народ просив його, щоб він змилостивився, він почав погрожувати ще 
більшими карами, сподіваючись, що погрози допоможуть йому вселити підданим ще більше 
поваги до себе і він видаватиметься ще величнішим царем. Цим він погубив своє царство і 
втратив те, що мав (1 Цар. 12, 4-14). 
Людина хвалиться силою рук, швидкістю ніг, красою тіла, але це все нівечить хвороба і 
нищить невблаганний час. Людина не розуміє, що кожне тіло - це полова, а вся слава 
людська, як цвіт польовий, бо трава всохне і цвіт опаде (Іс. 40, 6-7). Так велетні пишалися 
своєю силою: Голіят зухвало повстав проти Бога (1 Сам. 17, 4); Адоній пишався своєю вродою 
(1 Цар. 1, 5-53); Авессалом вихвалявся своїм довгим волоссям (2 Сам. 14, 26). 
2. Люди мають й инші якості, що видаються їм найбільшими і найміцнішими, - це мудрість і 
розум, - але й вони - марнота. Бо й вони не дають нам приводу для того, щоб пишатися ними 
чи вивищуватися над иншими, адже коли в людині немає Божої мудрости, то людський розум 
нічого не вартий. Так, дияволові не принесли жаданої користи його мудрування, бо підступи, 
що їх він таємно задумував проти людини, нічим їй не зашкодили. Він сподівався відвернути 
людину від Бога, позбавити її вічного життя, але, ставши боговідступником, насправді ж сам 
себе зрадив і був засуджений на вічну кару. Диявол сам потрапив у пастку, яку він лаштував 
проти Господа, сам помер на тому хресті, на якому сподівався розпинати инших, і сам помер 
тією смертю, яку обрав для Господа. І якщо князь цього світу - перший, найбільший і 
невидимий учитель цьогосвітньої мудрости - потрапляє в тенета власних хитросплетінь і у 
своїх мудруваннях доходить до крайньої межі глупоти, то тим більше це очікує і на його учнів 
та послідовників, які хоча й вигадують тисячі підступів, проте, називаючи себе мудрими, вони 
стали нерозумними (Рим. 1, 22). Фараон замишляв різні хитрощі, щоб погубити Ізраїль, але 
його підступний задум був викритий так, як він і не очікував. Бо немовля, яке за його наказом 
мало бути страчене, таємно виховувалося при його ж дворі, щоб знищити його царство і 
здолати силу його народів та врятувати Ізраїль. А людиновбивця Авімелех, позашлюбний син 
Гедеона, убивши сімдесят законних синів, гадав, що для зміцнення своєї влади вчинив дуже 
мудро. Але в тій різанині він повбивав і своїх прибічників, більше того - і сам загинув від їхніх 
рук, бо одна жінка поцілила в нього каменюкою (Суд. 9). Так само і всі юдеї виношували хитрі 
плани, щоб згубити Господа, міркуючи так: Якщо залишимо Його, - то всі увірують у Нього, 
прийдуть римляни і віднімуть у нас і храм, і народ (Йо. 11, 48). З цими думками дійшли аж до 
того, що вбили Христа, виправдовуючись тим, що зробили це задля спасіння народу і держави. 
А насправді самі себе цим занапастили, бо з рідної землі їх вигнали, скасували їхні закони і 
заборонили їхніх богів. Зрештою, можна навести тисячі прикладів, з яких кожен може 
зрозуміти, що користь від людської мудрости радше мала і незначна, ніж велика і значуща. 
3. Тому розсудлива людина не пишатиметься ні розумом, ні иншими вищезгаданими 
якостями. Навпаки, вона прислухатиметься до пересторог блаженної Анни і пророка Єремії: 
Нехай мудрий не хвалиться своїм розумом, і могутній не хвалиться своєю силою, і багатий 
нехай не хвалиться своїми статками (Єр. 9, 23). 
Але що насправді заслуговує на похвалу і в чому полягає істинна велич людини? Пророк 
повчає нас: Нехай той, хто похваляється, хвалиться тим, щоб розуміти і знати, що Я - 
Господь (Єр. 9, 24). Справжня гордість людини, істинна слава її і велич у тому, щоб розуміти 
це і шукати слави у Господа слави. Апостол каже: Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться 
(1 Кор. 1, 31), пояснюючи нам, що Христос став нам мудрістю 235 від Бога, оправданням, 
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освяченням і відкупленням, щоб було, як написано: "Хто хвалиться, нехай у Господі 
хвалиться" (1 Кор. 1, І. 30-31). Це - досконала і повноцінна похвала в Бога, коли а людина не 
звеличується власною праведністю, а знає, що хоча я їй і бракує істинної праведности, вона 
виправдана вже одною & вірою в Христа. Тому Павло хвалиться тим, що погордив влас-  „ 
ною праведністю, прагнучи праведности через Христа, і шукає праведности, яка від Бога, і є у 
вірі, щоб пізнати Його, силу Його воскресіння, розділити спільність Його страждань і, 
прийнявши подобу Його смерти, отримати воскресіння з мертвих. 
Це знищує будь-які гордощі. Жодного приводу не залишається тобі, людино, для вихвалянь, 
бо твоя слава і надія полягають у тому, щоб умертвити усе своє, і шукати майбутнього життя у 
Христі. Тож коли ми матимемо зачатки цього життя, то повністю перебуватимемо у стані 
благодаті й матимемо Божі милості. Саме Бог є тим, Хто за своєю Доброю волею і викликає у 
вас бажання, і спонукає до дії (Флп. 2, 13). Бог виявляє свою мудрість, яку призначив для 
нашого прославлення, через Святого Духа (1 Кор. 2, 7-Ю), і дає нам сили у трудах. Павло 
каже: я трудився найбільше з усіх, та не я, а благодать Божа, яка є зі мною (1 Кор. 15. 10). 
Бог рятує нас із небезпек усупереч усякій людській надії. Ми, дійсно, мали самі в собі присуд 
смерти, - каже апостол, - смерть, щоб не покладатися нам на самих себе, а на Бога, Який 
воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерти і визволяє далі. Маємо надію, що Він 
ще визволить нас (2 Кор. 1, 9-10).                            
4. Отож скажи мені, чому ти надимаєшся та вихваляєшся, і неначе власними благами, тим, що 
отримав від щедрого Благодійника, замість того щоб виявити Йому свою вдячність? Що 
такого маєш, що отримав не від Нього? Бо що ти маєш, чого,                                                                                                                          
б ти не отримав. А якщо отримав, то чому хвалишся, наче б не одержав? (1 Кор. 4, 7). Не ти 
пізнав Бога завдяки своїй праведності, а Бог пізнав тебе завдяки Своїй доброті. Сказано: Ви, 
що пізнали Бога, чи краще сказати, яких Бог пізнав (Гал. 4, 9). 
Не ти прийняв Христа завдяки своїй доброчесності, а Христос прийняв тебе завдяки своєму 
приходові. Прагну, - каже апостол, - щоб її осягнути; саме на це Христос і здобув мене (Флп. 
З, 12). І Господь каже: Не ви Мене вибрали, але Я вас вибрав (Йо. 15, 16). 
Може, ти похваляєшся тому, що маєш почесті від инших, а милосердя приймаєш за привід для 
гордощів? Тоді пізнай себе, зрозумій, ким ти є, - як Адам, вигнаний з раю (Буг. З, 24), як Саул, 
покинутий Духом Божим (1 Сам. 16, 14), як Ізраїль, відтятий від святого коріння. Вірою 
тримаєшся, - каже апостол, - то ж не надимайся, але бійся (Рим. 11, 20). Бо за милістю йде 
суд, а Суддя пильнує, як ти скористався тією благодаттю. А якщо ти не усвідомлюєш, що 
отримав ласку, а благодать Божу вважаєш власними досягненнями, то не більше тобі належить 
шани, ніж блаженному апостолові Петрові. І твоя любов до Бога не зможе перевищити силу 
любови апостола, який так гаряче полюбив Христа, що бажав навіть умерти за Нього. Але за 
самовпевнені слова Петра: Якби й усі спокусилися в Тобі, то я не спокушуся ніколи (Мт. 26, 33) 
- піддано його було випробуванню страхом, і він відрікся. Це падіння навчило Петра 
розсудливости та обережности, милосердя до слабкодухих, а через пізнання власної слабкости 
Петро зрозумів, що так само, як потопаючий на морі був врятований правицею Христовою, 
так і він, потрапивши у вир спокус, був урятований силою Христа, Який передбачив те, що 
сталося, і передрік Петрові: Симоне, Симоне, ось сатана наставав на вас, щоб пересіяти, мов 
ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. А ти, коли навернешся, 
утверджуй своїх братів (Лк. 22, 31-32). І Петро, таким чином викритий Господом, отримав від 
Нього допомогу, завдяки якій зумів позбутися гордости і став милосердним до слабких. 
Згадаймо того фарисея, зухвалого й надміру гордовитого, який не лише вихваляв себе понад 
міру, а й у присутності Бога насміхався з митника і через цю зарозумілість і гордість втратив 
похвалу за праведність. Митник, навпаки, вийшов з храму виправданий більше за нього, бо 
прославляв святого Бога, не сміючи й очей звести вгору. Він смиренно звинувачував себе, бив 
у груди і не прагнув нічого, окрім милосердя (Лк. 18, 11 - 14). Отож пильнуй і остерігайся, 
маючи перед очима той прикрий приклад покарання за гордощі. Пихатий фарисей через свою 
зарозумілість втратив нагороду за праведність. Через те, що він себе звеличував і, не чекаючи 
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на присуд Божий, сам виносив рішення, перевагу було надано не йому, а покірному 
грішникові. 
Тому ніколи не вивищуйся ні над ким, навіть і над великими грішниками. Покора часто 
звільняє того, хто чимало згрішив. Не вважай себе праведним, порівнюючи себе з кимось, 
щоб, виправданий власним сумлінням, ти не був осуджений судом Божим. Святий Павло 
каже: Не беруся сам себе судити, бо хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але це не 
виправдовує мене. Той, Хто мене судить, -  це Господь (1 Кор. 4, 4). 
5. Вважаєш, що вчинив щось доброго? Дякуй за це Богові і не виносься над ближнім. Апостол 
каже: Нехай кожний випробовує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед 
іншими (Гал. 6, 4). Яка користь для ближнього в тому, що ти визнав віру, пішов у вигнання в 
ім'я Христове чи зніс труднощі посту? Це - не чужий зиск, а твій власний. 
Остерігайся, щоб ти не зазнав падіння, подібного до того, що його зазнав диявол, який занісся 
над людиною, впав через людину і став підніжжям тому, кого топтав. Таким було і падіння 
Ізраїля. Коли ізраїльтяни вивищувалися над иншими народами, бо вважали їх нечистими, то 
вони самі стали нечистими, а народи отримали істинне очищення. Праведність ізраїльтян 
заплямувалася, немов брудна одіж (Іс. 64, 6), а беззаконня і нечестивість инших народів були 
очищені їхньою вірою. Зрештою, пам'ятай про правдивість вислову: Бог, гордим противиться, 
а покірним дає благодать (Прип. З, 34; Як. 4, 6; 1 Пт. 5, 5). Май напоготові і такі слова 
Господа: Той, хто принижується, буде вивищений, а той, хто виноситься, буде понижений 
(Лк. 14, 11). 
Не будь для себе упередженим суддею, не порівнюй свою милість з чужою. Бо якщо тобі 
видаватиметься, що в тобі є щось добре, то, приписуючи собі добро, ти охоче випустиш з 
уваги вади. Величаючись сьогоднішніми добрими вчинками, хоча раніше ти завжди чинив зло, 
ідеш собі на поступки. Тож коли ти надимаєшся через сьогоднішнє, то напруж пам'ять і 
пригадай минуле, і твоя пиха одразу спаде, як лускає пухир. Коли побачиш, що ближній твій 
грішить, то дивися не лише на його гріхи, а зваж, скільки доброго він робив і робить. Так 
міркуючи й оцінюючи всі його вчинки, а не лише їх частину, ти часто переконаєшся, що він 
кращий за тебе. Бо Бог досліджує всі людські справи, а не їх частину. Я бо йду, - каже Святе 
Письмо, - зібрати ваші справи і думки (Іс. 66, 18). І коли Він пригрозив Йосафатові 
теперішнім проступком, то пригадав і попередні його добрі вчинки, кажучи: Окрім іншого 
знайшов Я в тобі і добрі слова (2 Хр. 19, 3). 
6. Ці й инші подібні слова Господа пригадуймо собі для подолання гордині, бо, понижуючи 
себе, будемо вивищені. Наслідуймо в цьому Господа, Який зійшов з небес і понизив Себе до 
крайньої межі упокорення, і з тієї покори був піднесений на призначену для Нього висоту. Усі 
вчинки Господа навчають нас покірности. Коли Він був ще немовлям, то лежав у вертепі, не 
на ліжку, а в яслах. Коли жив у бідній людській оселі, слухався матері і її законного чоловіка. 
Коли Він навчався, то слухав те, в чому не мав потреби, і водночас ставив запитання, які 
викликали подив своєю мудрістю. Господь упокорився перед Йоаном, і від раба Свого 
прийняв хрещення. Він не чинив спротиву тим, котрі повставали проти Нього, не застосовував 
своєї безмежної влади, а впокорявся їм, немов сильнішим, і сьогочасним правителям дозволив 
мати владу над Собою. Приведений правителем і відданий до суду, Він був поставлений перед 
архиєреями, і стояв, як злочинець, перед суддями. Маючи змогу заперечити зведені на Нього 
наклепи, Він мовчки зносив наругу. Його було засуджено до найганебнішої смерти для 
людини, раби і найнікчемніші служки обпльовували Його. І так у покорі провів Він усе Своє 
людське життя - від народження до смерти. А після такого упокорення Він засяяв славою, 
прославивши разом зі Собою і Своїх знеславлених товаришів. Першими з них були Його учні, 
що бідними і нагими йшли по світу, не в мудрості промов, не в кількості послідовників, а як 
самітники, блукачі, що самотньо подорожують сушею і морем, яких б'ють батогами, 
каменують, переслідують і врешті-решт убивають. Такі отцівські і божественні науки. Ідімо й 
ми їхніми слідами, щоб завдяки своїй покорі отримати частку вічної слави - досконалий і 
правдивий Христовий дар. 
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7. Отож, якими мають бути наші вчинки, щоб ми навчилися спасительної покори і відкинули 
згубну бундючність? Вправляймося в цій покорі при кожній нагоді й нічого не занедбуймо - і 
не зазнаємо тоді ніякої шкоди. Душа звикає до наших щоденних занять, вона пристосовується 
до нашої поведінки, її формують наші вчинки. Отож, нехай твій зовнішній вигляд, одяг, хода, 
те, як ти сидиш, твоя трапеза, твоє ліжко, посуд, облаштованість домівки і все оточення будуть 
прості й невибагливі. Так само твоя мова, твій спів, поводження з ближнім нехай будуть 
радше скромні, ніж чванливі. 
У розмові не вдавайся до софістичних викрутасів, уникай солодкої пишномовности, не будь 
зверхній і не поводься гордовито зі співрозмовником. І взагалі в усьому уникай зверхности і 
самозвеличення. Будь добрий до друга, лагідний до слуг, незлопам'ятний до гнівливих, 
людинолюбний до покірних, не зважай на зловмисників, будь співчутливий до чужих 
страждань, в жодному разі нікого не зневажай, прихильно запитуй, доброзичливо відповідай. 
Будь рівний з усіма, сам себе не хвали і не спонукай до цього инших, не вживай негожих слів, 
не виставляй напоказ, наскільки це можливо, своїх здібностей і обдарувань. Скоївши гріх, 
картай себе сам (Прип. 18, 17), а не чекай, допоки инші почнуть тобі дорікати, наслідуй того 
праведника, який з перших слів сам себе звинувачує. 
Намагайся чинити, як Іов, що не посоромився привселюдно визнати своє падіння (Іов. 31, 34). 
Не поспішай осуджувати инших, ані не картай їх дошкульно чи з великим обуренням (бо це 
схоже на зарозумілість), не прискіпуйся до дрібниць, неначе ти сам досяг досконалосте в 
праведності. Допомагай піднятися тим, що впали в переступ, духовно скеровуй їх і, як 
закликає апостол, зважай на себе самого, щоб і ти не впав у спокусу (Гал. 6, 1). 
Стільки докладай зусиль, щоб не здобути слави у людей, скільки инші докладають, щоб її 
отримати. Пам'ятай слова Христа, Який каже, що втратить винагороду від Бога той, хто сам 
себе виставляє напоказ людям і чинить добро заради того, щоб вони це побачили. Господь 
говорить: Вони вже мають свою нагороду (Мт. 6, 2). Не обділяй себе сам, бажаючи отримати 
славу в людей. Оскільки Бог усе бачить, то намагайся мати добру славу в Бога, - і Він 
достойно винагородить тебе. А коли тебе призначили на керівну посаду і люди кланяються 
тобі, вихваляють тебе повсюди, то не звеличуйся перед своїми підданими, а стань їм рівнею. 
Не будь, як радить Святе Письмо, як ті, що панують над клиром, і як світські володарі (1 Пт. 
5, 3). Бо тому, хто хоче бути першим, Господь наказав бути слугою для всіх (Мр. 10, 44). Одне 
слово, прагни до покори, як її улюбленець. Полюби її, а вона прославить тебе. Таким шляхом 
дійдеш до істинної слави, що її мають ангели в Бога. Отож, коли наслідуватимеш покору 
Господа, тоді Христос визнає перед ангелами тебе Своїм учнем (Лк. 12, 8) і прославить, 
кажучи: Навчіться від Мене, бо Я лагідний і покірний серцем,  - і знайдете спокій душам своїм 
(Мт. 11, 29). Йому ж слава і влада на віки віків. Амінь. 
 
ПРО ТЕ, ЩО НЕ СЛІД  
ПРИВЯЗУВАТИСЯ ДО ЖИТТЕВИХ БЛАГ  
І ПРО ПОЖЕЖУ БІЛЯ ЦЕРКВИ 
1. Улюблені, я думав, що, звертаючись до вас з кожним разом все прискіпливіше, стану 
докучливим і настирливим, як балакун, що дозволяє собі забагато говорити, а це не личить ані 
гостеві, ані людині, яку звинувачують у багатослів'ї. Але мої докори ви сприйняли 
доброзичливо, а дошкульні удари моїх промов спонукали вас до ревности. Проте в цьому 
немає нічого дивного, бо ви мудрі в духовних справах: Картай мудрого, і він полюбить тебе, 
- каже мудрий Соломон (Прип. 9, 8). Тому, браття, і сьогодні звертаюся до вас з тим самим 
закликом, бо прагну, наскільки це в моїх силах, допомогти вам уникнути диявольських сітей. 
Ми змушенні щоденно провадити запеклу боротьбу з ворогом істини. А бореться він з нами 
зброєю, що викувана, як ви самі добре знаєте, з наших же пристрастей, і в нас самих постійно 
черпає сили, щоб зашкодити нам. Але оскільки Господь зв'язав незворушними законами 
значну частину його могутности і не дозволив одним нападом стерти із землі людський рід, то 
диявол-облудник викрадає перемогу над нами в нас, користуючись нашою нерозсудливістю. 
Він робить це у спосіб, яким послуговуються лихі та захланні людці, що прагнуть 
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збагачуватися чужим коштом. Коли їм забракне сил на відверте насильство, вони зазвичай 
роблять засідки на дорогах, вибираючи місцини, порослі гущавиною чи перерізані глибокими 
ярами, там ховаються і підстерігають подорожніх. Захищені природними заслонами так, що їх 
не помітити з дороги, вони раптово, усім гуртом, нападають на подорожніх, які до цієї миті й 
не підозрювали про небезпеку. До подібних методів вдається і наш одвічний ворог і 
неприятель. Він знаходить схованку в тіні світових насолод, що розкидані на дорозі нашого 
життя і дають цьому розбійникові змогу влаштовувати таємні засідки, звідки він несподівано 
нападає і затягує нас у згубні сіті. 
Тому треба, щоб ми, якщо хочемо безпечно пройти дорогою життя, постати перед Христом з 
душею і тілом, вільними від ганебних ран, й отримати вінці перемоги, пильно вглядалися 
душевним поглядом в усе, що нас оточує, і з підозрою ставилися до всіх утіх, які, на перший 
погляд, видаються безневинними. Треба їх обминати, не зволікаючи й не зупиняючись біля 
жодної навіть на мить, хоча б там і лежали брили золота, що так і просяться до рук. Бо Святе 
Письмо каже: Не прикладайте серця до багатства, коли воно притікає (Пс. 61, 11). Не 
спокушайтеся багатством, навіть коли земля постачала вам усілякі розкоші й пропонувала 
пишні палаци. Бо ж наша спільність - на небесах, звідки і очікуємо Христа-Спасителя (Флп. 
З, 20). Не прислухайтеся до звабливого голосу спокус, коли вас манитимуть танці, веселі 
товариства, бенкети під звуки флейт. Мудрий Соломон каже: Суєта суєт, і все -  суєта (Проп. 
1, 2). Не торкайтеся прекрасних тіл, у яких криються лихі душі, бо мудрець радить нам: Від 
обличчя жінки тікай, неначе від вигляду змії (Проп. 21, 2). Не піддавайтеся спокусі отримати 
владу чи царський вінець, поклоніння підданих і запопадливість підлабузників, не 
засліплюйтеся високим і блискучим престолом, що бере в добровільний полон цілі народи й 
держави. Кожне тіло -  це полова, а вся слава людська, як цвіт польовий, бо трава всохла і 
цвіт опав (Іс. 40, 6-7). 
У всіх тих речах, таких спокусливих і приємних, причаївся наш неприятель, що тільки й чигає, 
аби ми, зваблені їхнім виглядом, звернули з правдивого шляху й потрапили в його засідки. 
Тому слід остерігатися, щоб через власну необережність, думаючи, що в насолодах немає 
нічого шкідливого (адже, скуштувавши вперше, неможливо відчути все приховане в них), ми 
не впіймалися на гачок обману. І, свідомо чи несвідомо прив'язавшись до них, ми потрапимо 
до рук розбійників, які затягують нас до своєї країни - смерти. 
2. Отож, браття, для всіх нас необхідним і корисним є споряджатися, наслідуючи приклад 
подорожніх чи бігунів, щоб ми могли, полегшивши своїм душам рух до мети, без перешкод 
подолати цей шлях. Ніхто не закине мені, що я перший вигадав образну назву для нашого 
життя і порівняв його з дорогого. І Давид-пророк так само називає життя: Блаженні непорочні 
в дорозі, що ходять у законі Господньому (Пс. 118, 1). Із такими ж словами він звертається до 
Господа: Дорогу неправди відверни від мене, і за законом Своїм помилуй мене (Пс. 118, 29). Ще 
в иншому місці, прославляючи те, як швидко надає Господь допомогу в боротьбі проти 
ворожих підступів, пророк, настроївши струни своєї ліри, радісно співає: Хто Бог окрім Бога 
нашого? Бог, що підперізує мене силою і чинить непорочний шлях мій (Пс. 17, 32-33). Пророк 
вважав, що людське життя, чи було воно гідним подиву, чи пустим, слід називати життєвою 
дорогою. 
Закінчуючи свій земний шлях, призначений кожному (Богом), і наближаючись до мети, люди 
пришвидшують свої кроки, неначе бігуни перед фінішем. Однією ногою вони відштовхуються 
від землі, а иншою уже роблять наступний крок - і таким чином швидко досягають кінця 
дистанції. Так само відбувається й з тими, кого Творець привів у життя: вони від самого 
народження, крок за кроком полишаючи пройдений шмат дороги, невпинно наближаються до 
межі свого земного  життя. А чи не видається вам це життя якоюсь дорогою, яка поступово 
розгортається перед кожним, немов захоплююча й мандрівка, поділена віковими періодами на 
певні зупинки? Ця мандрівка розпочинається з муками породіллі і з першим криком 
новонародженого, а своєю метою має надгробні стели, до яких вона приводить кожного, - кого 
раніше, кого пізніше, і тих, хто пройшов усі часові проміжки, і тих, хто не побував і на перших 
зупинках життя. Дороги, що сполучають міста, мандрівник може обминути, але навіть коли ми 
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хочемо зійти з цього шляху, він невмолимо тягне нас до призначеної Господом межі. Тому, 
улюблені, неможливо, увійшовши раз у ворота, що вводять у життя, і ступивши на цей шлях, 
не дійти до кінця. Кожного з нас одразу з лона матері підхоплює потік часу, і, хай би як нам 
хотілося, неможливо повернути жоден з прожитих днів і повернутися назад у вчора. 
Ми з радістю прямуємо вперед і, змінюючись з віком, радіємо, неначе отримуємо щось: 
вважаємо щастям, коли хлопчик, яким ми були, перетворюється на юнака, юнак стає 
чоловіком, чоловік - старцем. Ми не замислюємося, що вичерпуємо той час, який уже 
прожили, і не відчуваємо, що життя щохвилини зменшується, хоча постійно його відмірюємо 
пройденими етапами. Ми не розуміємо, наскільки непевним є той шлях, що його накреслив 
для нас Творець, і не відаємо, коли надійде його кінець. А Він кожному з нас – мандрівників - 
відчинить ворота для виходу з життя, тому треба щомиті бути готовим до переходу звідси, 
пильнувати й очікувати знаку від Господа. Нехай, - каже Святе Письмо, - стегна ваші будуть 
підперезані, а світильники засвічені: будьте подібними до людей, що очікують свого пана, 
коли він повернеться з весілля, щоб як прийде і постукає, негайно йому відчинити (Лк. 12, 35-
36). 
3. Ми не хочемо уважно задуматися, чи досить легкою для такої подорожі є наша ноша, чи 
зможуть збирачі її підняти і чи зробить цей вантаж наше прийдешнє життя радісним. А може, 
ця ноша заважка й обтяжлива та настільки прив'язана до землі, що вже за своєю природою раз 
і назавжди перестала бути людською власністю, а навантажені нею не можуть пронести її 
крізь вузькі ворота. Ми часто відкидаємо вартісне, а нагромаджуємо те, чим слід знехтувати. 
На те, що нам слід прийняти до себе і що може прикрасити душу й тіло, не зважаємо, а те, що 
для нас постійно залишатиметься чужим і приноситиме лише сором, старанно примножуємо і 
задля марнотного невтомно трудимося й виснажливо працюємо, немов дурень, що обманює 
себе сам, намагаючись наповнити діряву бочку. 
Вважаю, що й дитині зрозуміло, що жодна з життєвих утіх, до яких прагне більшість, не є 
нашою власністю, та й не може бути такою за своєю природою. Вони видаються однаково 
чужими для всіх нас - і для тих, які вважають, що їх скуштували, і для тих, які ще й не 
наблизилися до них. Так само й золото, скільки б його хто не нагромадив, може ще за життя 
власника перейти до инших, сильніших, рук і ще до його смерти полишить його або після 
смерти не захоче супроводжувати свого господаря в потойбіччя. А коли багатство переходить 
від багатіїв до їхніх слуг, то колишні пани плачуть від розпуки, бо ті, що з юних літ в поті чола 
трудилися для них, тепер самі стали багатими. 
Але навіть якщо ти набудеш тисячі гектарів землі чи розкішні палаци або незліченні стада 
худоби, станеш наймогутнішим серед людей правителем, то користуватися цим зможеш лише 
до певного часу. Невдовзі все те, що робило тебе знатним, залишиш иншим, а собі матимеш 
лише невеликий шмат землі, що тебе вкриє. Але часто може трапитися, що ще до смерти і до 
відходу звідси ти побачиш, як твої статки перейдуть до твоїх ворогів. Чи ми не знаємо, 
скільки-то землі, скільки-то маєтків, скільки народів і країн ще за життя їхніх власників 
діставалися иншим господарям? Чи ми не бачили, як колись підкорені сходили на престол 
влади, а попередні я володарі і правителі з радістю схилялися перед своїми колишніми 
підданими? Доля людей раптово змінюється, це - як гра в кості. 
4. А чи можуть насправді стати нашими розкішні наїдки и і напої, що ми їх винайшли, - усе, 
чим зухвале багатство я запопадливо прислуговується невдячному й бездонному череву, яке 
безперервно наповнюється і ніколи не насичується їжа, проходячи крізь наші уста, полишає 
незначні приємні відчуття, проте невдовзі насолода змінюється важкістю і неприємними 
відчуттями в переобтяженому шлунку. Ми намагаємося звільнитися від залишків їжі, 
відчуваючи, що довше перебування їх у наших нутрощах неначе таїть найбільшу небезпеку 
для нашого життя. Переїдання вже багатьох довело до могили і стало причиною того, що вони 
більше вже нічого не зможуть скуштувати. 
А ті нечисті ложа, безсоромні обійми і всі безумства розбещеної душі! Чи не є все це 
покаранням, що його сама природа передбачила для нас, і явною шкодою, втратою і 
зменшенням власних сил, оскільки тіло виснажується в обіймах, а насолоди забирають 
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вроджені і призначені природою для инших цілей сили. Тому-то кожен, хто досхочу 
навертівся на тих розпусних ложах, відчував себе по завершенню утіх, коли запал тіла згас, а 
розум отямився від тієї погані, так, неначе після пиятики чи якоїсь бурі, коли людина, потроху 
приходячи до тями, почне міркувати, де ж то вона перебуває. А пригадавши все, почне гостро 
жалкувати за свою нестриманість, бо тіло стає безвольне й непридатне виконувати звичну 
роботу, оскільки воно спустошене і слабке. Це добре розуміли вчителі юнаків і постановили, 
щоб ті в палестрах займалися фізичними вправами, які забезпечуватимуть їхні тілесні сили від 
спокус. А спортсменам заборонено навіть поглянути на миловидну дівочу голівку, 
прикрашену вінком, бо нестриманість зробить атлета посміховиськом і закриє йому шлях до 
перемоги. 
5. Отож, цих надмірностей, чужих для нас, що їх ніхто ніколи не зможе собі привласнити, слід 
уникати і проходити повз них із заплющеними очима. Дбати ми маємо про ті речі, які 
насправді нам належать! А що насправді є нашим? Душа, що нею живемо, яка за своєю 
сутністю ніжна й мисляча і не потребує нічого, що б її обтяжувало. І тіло, яке Творець дав для 
неї, немов корабель для плавання в морі життя (немов колісницю для дороги життя). Людина - 
це розум, вміщений у відповідне і пристосоване для нього тіло. 
Премудрий Майстер світу формує людину ще в лоні матері, а час пологових мук виводить її з 
того темного сховку на світло. Людині призначено панувати на світі. Усі створіння 
перебувають під її владою, щоб вона могла виявляти свої чесноти. Людині дано право своїми 
силами наслідувати Творця й упорядковувати землю, беручи за взірець небесні закони. 
Відкликана ж із цього світу, людина постає перед судом Бога, Який дарував їй це земне життя. 
Там отримує вона присуд і відплату за всі свої вчинки на землі. 
Можна сказати, що нашою власністю, певною мірою, стають і чесноти: якщо ми дбайливо 
плекаємо їх, тоді вони так міцно вкорінюються в нас, що стають нашою другою натурою. Тоді 
у всіх життєвих труднощах вони не покинуть нас, хіба що ми самі насильно їх позбудемося, 
промінявши на щось неварте. Коли ж ми переселяємося на той світ, то чесноти, які 
випереджують нас, знаходять нам місце серед ангелів і вічно сяють перед очима Творця. 
А багатство, слава, влада, блиск та инший непотріб, що його примножує щодня наша глупота, 
- усе це не увійде з нами ані ні з ким иншим до того життя. Нехай кожен з нас добре запам'ятає 
слова праведника: Нагим вийшов я з лона матері своєї, нагим і відійду звідси (Іов. 1, 11). 
6. Отож, той, хто прагне до найкращого, найбільше дбатиме про душу і намагатиметься за 
всяку ціну дотримуватися сказаного в чистоті й гідності. А турботами про тіло Він не 
перейматиметься: чи пухне воно з голоду, чи потерпає від холоду або спеки, чи страждає від 
хвороб, чи зазнає якогось насильства. Така людина в будь-якій скрутній ситуації 
повторюватиме слова апостола: Хоча зовнішня наша людина занепадає, зате внутрішня 
оновлюється з кожним днем (2 Кор. 4, 16). А коли побачить, що її життю загрожує небезпека, 
вона ані є трохи не злякається, а відважно скаже: Бо ми знаємо, що коли наш земний будинок 
тіла розпадеться, то маємо будівлю від в Бога: будинок нерукотворний, вічний, на небесах (2 
Кор. 5, 1). 
Коли людина захоче щадити тіло як необхідне вмістилище душі, її помічника для життя на 
землі, то нехай не опікується ним занадто, а зберігає в ньому лад і помірно турбується про 
тілесне здоров'я, яке є слугою душі. Не слід потурати йому, щоб від пестощів воно не почало 
брати над нами верх. А якщо ти запримітиш, що воно запалилося надмірними бажаннями, то 
прикрикни на нього словами апостола: Бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо 
винести. Маючи їжу та одяг,- цим будемо задоволені (1 Тим. 6, 7-8). Про це постійно собі 
нагадуй і спонукуй себе до того, щоб упокорити його і зробити так, щоб воно завжди було 
готове до подорожі на небеса, тоді отримаєш ще кращого помічника, який допоможе тобі у 
виконанні життєвих справ. А коли піддамося йому і будемо щодень напихати його всім, 
неначе тварину, то згодом воно своїм тягарем притисне нас до землі, і будемо лежати, даремно 
стогнучи. І коли таку людину приведуть до Господа і спитають про те, як вона прожила земне 
життя, то вона нічого не зможе показати. Тому за це її чекатимуть тривалі страждання у вічній 
темряві, і тоді вона пошкодує про те, що прагнула до земних статків і розкошів, задля яких 
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блукала по життю і згаяла час для спасіння. Але ті сльози вже мало чим їй допоможуть. Давид 
бо каже: Бо в пеклі кому ти розкаєшся (Пс. 6, 6)? 
7.Отож, не зволікаючи, тікаймо від життєвих марнот, щоб не осудити самих же себе на вічне 
покарання. Навіть якщо хтось уже здавна обплутаний сітями розкошів, нагромадив порох 
неправедного багатства і поневолив свій розум клопотами про нього, чи то нечистоту 
розпусти, яку нічим не відмити, зробив своєю другою натурою, чи ж иншими прогріхами 
переповнив чашу своїх провин, то така людина, поки ще має час і ще не загинула остаточно, 
нехай відкине цю частину свого гидкого вантажу. І поки ще тягар не потягнув його на дно, 
нехай відмовиться від усього, набутого нечесним шляхом, а прикладом нехай для нього 
стануть моряки. Вони, хоча й везуть на кораблі дещо з необхідних речей, але коли море 
спіниться хвилями, що загрожують потопити перевантажений корабель, тоді чимдуж 
скидають у воду зайвий вантаж. Вони без жалю викидають навіть цінні речі, тільки щоб 
втримати корабель на плаву. А коли можна було б, то вони й самі притьмом повтікали б із 
нього від такої грізної небезпеки. 
А нам слід приймати такі рішення і чинити так набагато рішучіше, ніж мореплавцям, бо вони, 
викинувши вантаж, втрачають його, і потім змушені потерпати від злиднів. А ми, чим більше 
скинемо з себе того вантажу, тим більше залишиться місця в наших душах для безцінного 
багатства, яке є вічним. Бо розпуста і подібні їй гріхи, відкинуті й омиті слізьми, прощаються. 
Згодом на їхньому місці оселяється святість і праведність - таких речей не змиє жодна хвиля. 
Так само й гроші, витрачені на добрі справи, не пропадуть для тих, хто їх дає. Навпаки, вони, 
насичуючи шлунки бідняків, неначе переносяться на безпечні вантажні кораблі. Там вони в 
безпеці швидко дістаються до гаваней, де зберігаються для тих, які їх дали. Так використані 
гроші стають окрасою і не несуть небезпеки. 
8. Отож, любі мої, оберімо для себе шлях людинолюбства, і якщо ми бажаємо, щоб тягар 
багатств приніс нам користь, розділімо його з багатьма, які радо візьмуть ту ношу і принесуть 
її на лоно Господа - до тієї надійної скарбниці, де ні міль, ні іржа не нищить, і де злодії не 
підкопуються та не крадуть (Мт. 6, 20). Дозвольмо ж нашому багатству служити нужденним! 
Не цураймося Лазарів, що ще й тепер лежать (на дорогах), не шкодуймо для инших крихт, що 
спадають з нашого столу, яких досить, щоб вони наситилися (Лк. 16, 20). Не уподібнюймося 
до того безжального багатія, щоб і нам не горіти разом з ним у вогні геєнни. Тоді ми намарно 
будемо прохати Авраама або тих, що гідно провели своє життя, але нічого не зарадить нам те 
волання. Бо брат не викупляє чи ж відкупить людина (Пс. 48, 8). Тоді кожен з них відізветься 
до нас і скаже з докором: "Не чекай від когось людинолюбства, якщо ти сам не виявив його 
для инших. Не вимагай великих дарів, якщо н ти й значно менших шкодував для инших. 
Споживай тепер те, що ти назбирав за життя. Плач тепер, бо колись ти «не змилосердився над 
слізьми брата». Ось яку відповідь вони дадуть тобі, і цілком справедливо. 
Я навіть побоююся, чи не закинуть нам ще дошкульніше, й оскільки наше лукавство, як 
бачите, перевершує неправедність згаданого багача. Бо ми, прагнучи заощадити своє 
багатство, з байдуже проходимо повз братів, які лежать на землі, або, щоб зберегти своє майно 
для дітей і родичів, затикаємо вуха, щоб не чути прохань жебраків. Та навіть гірше того: 
витрачаючи гроші на недостойне, своєю щедрістю спонукаємо до лукавства тих, що з неї 
користаються. 
Скільки-то людей стоїть сьогодні довкола стола багатіїв! Одні з них розважають господаря 
сороміцькими розмовами, инші нескромними поглядами і непристойними жестами збуджують 
їхню нестриманість, ще инші жартами звеселяють тих, хто їх запросив на бенкет, а ще инші 
улещують господаря облудними похвалами. Вони мають користь зі свого гостювання не лише 
в тому, що досита наїдяться і нап'ються, а й отримають ще повні пригорщі дорогих дарунків. 
А вчаться цього вони від нас, бо бачать, що більше користи їм приносить саме така поведінка, 
а не життя в доброчесності. 
У буденності, коли бачимо жебрака, який ледве животіє від голоду і так ослаб, що говорить 
ледь чутно, ми відвертаємося від такої ж, як і ми, людини, гидуємо ним, чимдуж відходимо від 
нього, немов боїмося, що коли затримаємося біля нього, то заразимося від нього злиднями. 
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Коли той нещасний, соромлячись свого становища, опустить очі донизу, ми кажемо, що він 
вдає страдника, а коли від нестерпного голоду він погляне нам прямо у вічі, то називаємо його 
безсоромним і нахабним. Коли він доволі пристойно вбраний в одіж, що хтось йому 
подарував, то женемо його від себе як ненаситного й готові присягнути, що він лише вдає з 
себе бідного, а коли той жебрак загорнутий у зітліле лахміття, ми теж його проганяємо, бо від 
нього разить неприємним запахом. Навіть якщо він благатиме нас в ім'я Творця, безупинно 
молитиме, закликаючи Господом, просячи допомогти, щоб і нас не спіткало подібне нещастя, - 
нічого не може похитнути нашої немилосердної волі. Тому боюся, щоб не потрапили ми у 
вогонь ще безжальніший, ніж той, що пожирає багача (Лк. 16, 24). 
Якщо б випала мені нагода і вистачило сил, то я виклав би вам усе, як оповідає Святе Письмо. 
А зараз час розійтися, бо ви потомлені. А якщо я щось забув згадати через кульгавість думки 
чи слова, то ви самі долучіть це до сказаного і, немов цілющі ліки, прикладіть до душевних 
ран. Святе Письмо каже: Дай мудрому пораду, і він стане ще мудрішим (Прип. 9, 9). Бог 
спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди у всьому мали повний 
достаток і збагачувалися всяким добрим ділом (2 Кор. 9, 8). 
9. Тож коли ми довели наше повчання, як бачите, до логічного кінця, то дехто з братів радить, 
щоб далі перейти до порад. Вони бажають, щоб ми згадали те чудо, яке вчинив Господь учора, 
щоб не промовчали про пам'ятник звитяги, що його звів Спаситель на честь перемоги над 
люттю пекла. Вони хочуть дати нам нагоду насолоджуватися співами гимнів. 
Як ви знаєте, диявол знову напав на нас з усією властивою йому несамовитістю і, озброївшись 
у вогненні обладунки, вирушив у наступ на церковні споруди. Але наша спільна матір Церква 
здобула перемогу й обернула задуми ворога проти нього самого. Тож не залишалося йому 
нічого иншого, як привселюдно визнати свою ворожість. Подув Господньої благодаті загасив 
ворожий запал, і храм залишився неушкоджений. Буря, яку зчинив ворог, була безсила і не 
змогла зрушити скелю, на якій Христос звів прихисток для своєї отари (Мт. 16, 18). З нами був 
той, хто загасив палаючу піч у Вавилоні (Дан. З, 49). 
Як виє сьогодні диявол, якому не вдалося здійснити свого задуму! По сусідству з нашою 
церквою він роздмухав пожежу, щоб спопелити плоди наших трудів. Щоб здійснити свої 
пекельні задуми, він розбурхав довкола вогонь, який почав перекидатися на сусідні будинки. 
Полум'я, посилене вітром, уже дійшло до Божого храму, щоб у вирі спільного лиха загинули й 
ми. Та Спаситель звільнив нас від нападника і повернув його безумство проти нього самого. 
Ворог напнув лук із засідки, але перешкодили йому пустити стрілу, точніше сказати, він і 
випустив її, але поцілив собі ж у голову. Тепер він сам ковтає гіркі сльози, які приготував був 
для нас. 
Браття, зробімо рану ворога ще тяжчою, додаймо йому смутку! Як це здійснити - скажу вам, а 
ви виконуйте! Ті, кого Спаситель врятував із полум'я пожежі, залишилися без засобів для 
прожиття, бо вирвалися з небезпеки, врятувавши лише душу й тіло. Тому ми, яких обминуло 
це нещастя, запропонуймо їм наше майно як спільну з ними власність. Обнімімо чудом 
урятованих братів і скажімо один одному: Бо він був мертвий, і ожив, пропав був, і знайшовся 
(Лк. 15, 24). Прикриймо їхні тіла, бо вони рідні нам. Протиставимо ворожим ділам свої 
утішання, щоб лихо, яке ворог заподіяв, видавалося незначним, щоб війна, яку він розпочав, 
не принесла йому й натяку на перемогу, щоб він, знищивши майно наших братів, був 
переможений нашим людинолюбством. 
10. Ви ж, браття, що пройшли крізь випробування, не побивайтеся за втраченим майном, не 
журіться, а скиньте з себе заціпеніння смутку. Зміцніть свої душі хоробрими думками і в тому, 
що трапилося, віднайдіть привід отримати нагороди. Бо якщо виявите непохитність у 
випробуваннях, то тим доведете силу своєї віри, яка, неначе щире золото, засяє з вогню і 
збільшить ганьбу ворога, що своїми злими намірами не спромігся змусити вас зронити бодай 
сльозинку. Пригадаймо терпеливого Іова й кажімо собі так, як він казав: Господь дав, Господь 
і взяв, як Господу видається за краще, так і сталося (Іов. 1, 21). 
Нехай ніхто не дозволить стражданням зламати себе і не говорить, що провидіння не керує 
нашими справами. Нехай не звинувачує світоустрій Господа і його присуд. Краще нехай він 
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погляне на подвижника Това і зробить його своїм порадником у справах зміцнення віри. Нехай 
пригадає собі всі попередні випробування, через які він пройшов, усі випущені дияволом 
стріли, що не завдали йому жодних ран, хоч підступний ворог знищив його майно, намагався 
зламати його звістками про нещастя, що навалювалися на нього одне за одним: коли ще один 
вісник повідомляв про лихо, прибував инший із ще гіршою звісткою. Удари долі сипалися 
один за одним, нещастя накочувалися, немов хвилі. Ще не просохли одні сльози, а вже 
з'являвся привід для наступних. Але праведник, немов скеля, розбиваючи хвилі на піну, 
витримав натиск бурі, звертаючи до Господа ці слова: Господь дав, Господь і взяв як Господу 
видається за краще, так і сталося (Іов. 1, 21). 
Він вважав, що ніщо з того, що його спіткало, не заслуговує бути оплаканим. Коли прибув 
вісник і розповів, що сильний вихор зруйнував дім, де бенкетували його сини й доньки, то 
нещасний роздер на собі одяг і лише цим виявив своє горе і природне співчуття, показав себе 
батьком, що любить своїх дітей. Але він одразу поклав межу своєму смуткові й угамував свій 
біль словами: Господь дав, Господь і взяв як Господу видається за краще, так і сталося. Він 
висловився так: "Я називався батьком так довго, як хотів Той, Хто зробив мене ним. А як 
захотів Він відібрати від мене щастя батьківства, то не буду сперечатися з Ним за Його 
власність. Нехай буде так, як вважає за потрібне Господь: Він є творцем людського роду, а я 
лише знаряддя в Його руках. Навіщо мені, рабові Господа, даремно бідкатися й нарікати на 
присуд, який змінити не в моїх силах". Цими словами праведник боляче зранив диявола. 
11. Коли ж ворог побачив, що його переможено і що жодне з нещасть неспроможне похитнути 
волю праведника, вирішив піддати мукам його тіло. Тому наслав він на Іова жахливі хвороби, 
перетворив його тіло на гніздо для хробаків. 
Скинув його з висот царського трону на купу гною. Але Іов, незважаючи на нестерпні муки, не 
здався і залишився несхитний. І хоча його тіло було знесилене, та в глибині душі сяяв 
непорочний скарб побожности. 
Коли ж, зрештою, ворогові вже нічого не залишалося, як відступити, то згадав він про свій 
давній випробуваний спосіб, вклав у розум його дружини нечестиві й лихі задуми, 
намагаючись таким чином похитнути стійкість подвижника. Дружина ж праведника довго 
мовчала, але терпець їй урвався, і постала вона перед ним, опустивши очі долу і, заламуючи 
руки, оплакувала побачене. Вона докоряла йому, вказуючи на плоди, що і їх принесла йому 
побожність, згадувала, як добре їм колись велося, і те, як тепер вони потерпають від нещасть. 
Дорікала: мовляв, за всі твої чесноти якої лихої долі ти зазнав і яку відплату отримав від 
Господа за стільки жертв? Вона безперестанно ганила його словами, породженими жіночою 
малодушністі. Ці слова вивели б з рівноваги кожного чоловіка і захитали б навіть безстрашну 
душу. Вона шпурляла в нього докорами: "Я блукаю без пристановища, я, колись цариця, тепер 
стала служницею. Тепер я змушена заглядати до рота а своїм колишнім невільникам. Я, що 
колись щедро роздавала иншим, тепер з радістю мушу приймати подачки з чужих рук. Було б 
краще, щоб ти полишив земне життя, скерувавши на себе меч Господнього гніву, ніж ми 
маємо зносити ці лиха й будемо терпіти безкінечні страждання. 
Ці слова вразили Іова дошкульніше, ніж будь-яке з попередніх нещасть. Він гнівно поглянув 
на дружину, мов на ворога, і промовив: "Чому ти волаєш, як одна з тих ошалілих жінок? 
Відкинь, жінко, ці думки. Чому ти зневажаєш наше подружнє життя? Ти очорнила (нехай Бог 
не прийме твого прохання і не прислухається до твої слів) мою поведінку і все моє життя. 
Тепер мені видається, що я наполовину грішник, бо шлюб зробив нас обох одним тілом, і ти 
впала у богохульство. Коли ж ми добрі речі приймали з рук Господа, то чи не приймемо і злі? 
(Іов. 2, 10). Пригадай хутчіш наші минулі блага і стійкіше зноситимеш теперішні лиха. Жодна 
людина не може бути щаслива протягом усього життя. Постійно бути щасливим здатен лише 
Бог. Якщо тепер ти страждаєш, то потіш себе згадкою про попередні щасливі дні. Сьогодні ти 
плачеш, але вчора усміхалася! Сьогодні ти бідна, але вчора була багатою. Ти пила з 
кришталевого джерела життя, то опануй себе і випий з каламутного. Річкові потоки не завжди 
прозорі й чисті. А наше життя, як ти знаєш, є саме такою рікою, яка безперервно котить хвилі, 
одну за одною. Частина потоку життя вже протекла, частина ще протікає, частина вже далеко 
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відлинула від джерел, частина ще випливе з них  - і так ми всі йдемо до спільного моря 
смерти. Коли ж ми добрі речі приймали з рук Господа, то чи не приймемо і злі? Чому ж ми 
очікуємо, що Суддя постійно буде наділяти нас тільки благами? Хіба можемо навчати нашого 
Володаря, як Він має розпоряджатися нашим життям? Це в Його владі - приймати рішення. Як 
Він хоче, так і порядкує нашими справами. Він мудрий і Сам відмірює своїм слугам те, що для 
них є кращим. 
12. Тому не прискіпуйся до Божого суду. З любов'ю приймай Його мудрі рішення. Що б Він не 
дав тобі, приймай це з радістю. Стійко переносячи страждання, доведи, що ти гідна попередніх 
радощів. 
Цими словами відбив Іов напад диявола і зганьбив його, завдавши остаточної поразки. І що 
сталося далі? Від нього одразу відійшла недуга, не залишивши жодного сліду, немовби нічого 
й не було. Його тіло ожило й розквітло новими силами. До його дому звідусіль стікалося 
вдвічі більше багатство: одна частина відновила попередні статки, а инша частина майна стала 
нагородою за терпіння. Чому ж коней, мулів, верблюдів, иншої худоби, земельних угідь і всіх 
життєвих статків Іов отримав удвічі більше, а дітей у нього народилося рівно стільки, скільки 
померло? А тому, що нерозумні істоти і все тлінне багатство цілковито нищаться, а діти й 
після смерти живуть і стають кращою частиною природи. Отож, Творець оздобив праведника 
ще иншими синами й дочками, тому й це багатство його подвоїлося. Ці діти приносили 
батькам утіху в теперішньому житті, а ті, що відійшли, чекали на батька, щоб стати навколо 
нього, коли Суддя людського життя скличе збір всенародної Церкви. Коли гучна сурма, 
сповіщаючи про прихід Царя, підніме всіх з гробів, вимагаючи тіл, що в них покояться, тоді ті, 
які нам зараз видаються померлими, раніше за живих постануть перед Творцем всесвіту. Тому 
я вважаю, що Господь, відмірявши Іовові вдвічі більше багатства, визнав слушним число дітей 
залишити тим самим. 
Бачиш, які великі блага отримав праведний Іов завдяки своєму терпінню? Отож і ти терпляче 
знось наслідки учорашньої пожежі, яку вчинили підступні демони, а смуток від заподіяної 
шкоди розвій словами зі Святого Письма: Поклади на Господа свою турботу, і Він тебе 
підтримує (Пс. 54, 23). Йому ж належить слава на віки віків. Амінь. 
 
 ПОРАДИ МОЛОДІ ПРО ТЕ, 
ЯК З КОРИСТЮ ЧИТАТИ СВІТСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ                                                                                                                                                                                            
1. Люба молоде, багато обставин спонукають мене до того, щоб подати деякі поради, які 
вважаю дуже корисними, бо вірю, що вони, якщо скористатися з них, стануть молодим у 
пригоді. Мій вік, життєвий досвід і те, що я досить спізнав змін примхливої долі, - усе це 
спонукає мене вказати найбезпечніший життєвий шлях тим, хто лишень ступив на нього. До 
того ж ви так близькі моїй душі, що ставлюся до вас з не меншою прихильністю, ніж ваші 
природні батьки. Сподіваюся, що ви будете уважно прислухатися до мене, замість того щоб 
тужити за своїми батьками. 
Отож, якщо приймете мої поради, то станете у другому ряді між тими, яких прославляє Гесіод. 
Якщо ж поставитеся до них недбало, то (не хочу образити вас) пригадайте його поему, де він 
говорить:"Мудрий є той, хто сам знає, що найкраще; розумний є той, хто приймає 
напоумлення від инших; а той, хто не здатний ні до першого, ні до другого, - нездара в 
усьому". 
2. Ви щодня ходите до вчителів, вивчаєте твори давніх авторів, що їх вони залишили нам у 
спадок. У цих книгах я віднайшов багато корисного і саме заради цього я прийшов сюди. 
Пораджу вам ніколи не передавати керма свого розуму иншим, неначе стерно корабля, і 
бездумно прямувати за тими, що вас провадять. Навпаки, слід відбирати корисне і знати, що 
потрібно відкинути. Отож, навчатиму вас, як відрізнити корисне від шкідливого, а розпочну з 
такого. 
Діти мої, ми, християни, взагалі не вважаємо людське життя якимось надбанням чи благом, і 
те, що приносить нам користь лише в цьому житті, не є для нас справжньою цінністю. Отож 
ані слава предків, ані здоров'я чи красиве тіло, ані почесті чи навіть царська влада, ні що инше 
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з людського нехай не буде для нас чимось величним чи бодай гідним хвали, і не звертаймо 
жодної уваги на тих, що володіють усім цим. Ми ж у своїх сподіваннях піднімаємося вище за 
инших і робимо все тільки для того, щоб придбати собі інше життя. Тому все, що я зараз 
скажу, може стати нам у пригоді для здобуття справжнього життя, яке слід любити й 
намагатися всіма силами його отримати. А все те, що не веде нас до цієї мети, слід знехтувати 
як непотріб. 
Отож, яким має бути життя і як слід його провадити? Про це говоритиму дещо довше, ніж у 
попередній проповіді, та й слухачів треба б було мені дещо старших, ніж ви. Я лише скажу 
вам (і, можливо, цього для вас виявиться досить), що коли б і хтось зібрав докупи всі блага, які 
людство нагромадило за час свого існування, то він переконався б, що всі ті багатства не 
зрівняються і з найменшою часточкою вічних благ. Загалом усі я земні блага не співмірні з 
вічними й суттєво різняться від них, як тінь чи сон від дійсности. Більше того, можна навести 
влучніший приклад: наскільки душа цінніша за тіло, настільки вічне життя вартнісніше від 
земного. 
До вічного життя нас провадить Святе Письмо, яке відкриває нам свої таїнства. Але оскільки 
ви ще молоді, вам важко збагнути глибину їхньої мудрости, тому зупинімо свій духовний 
погляд на инших творах, які не суперечать Святому Письму, - а є немов його тінню чи 
дзеркальним відображенням. У цьому візьмемо приклад з тих, що готуються до змагань, бо, 
займаючись фізичними вправами, вони зміцнюють м'язи рук і ніг і набираються сили для 
боротьби. Пам'ятаймо, що й нас очікує боротьба, найзапекліша з усіх видів борні, і тому, щоб 
підготувати себе до неї належним чином, слід докласти всіх зусиль. 
Можна отримати велику користь із творів поетів, прозаїків та ораторів. Спілкування з 
мудрими людьми благотворно впливає на нашу душу. Малярі попередньо готують грунт для 
фарбування, а потім на нього накладають різні фарби - так само чинімо й ми: щоб наша слава 
назавжди залишилася незнищенною, спочатку прислухаймося до творів світської літератури, а 
вже потім звернімося до святої і таїнственної науки. І коли звикнемо дивитися на сонячне 
відображення у воді, тоді зможемо звернути погляд і на саме світило. Отож, оскільки існує 
деяка спорідненість і зв'язок між світською і духовною літературою, то нам буде корисно 
пізнати її, а якщо ж ні, то, порівнявши ці твори, побачимо різницю між ними, що теж немало 
прислужиться нам, бо закріпить у нас те, що краще. 
Та з чим можна порівняти ці дві науки, щоб отримати переконливий образ першої і другої? 
Найкраще порівняти їх із плодовим деревом: хоча природне його призначення - рясніти 
плодами, але й розкішне зелене листя, що тріпоче на гіллі, теж додає йому чарівности. 
Розповідають, що і славетний Мойсей здобув собі величну славу серед людей завдяки 
мудрості, бо натренував розум у вивченні наук єгиптян, а потім приступив до споглядання 
Сущого (Ді. 7, 22). Подібне кажуть і про мудрого Даниїла, що жив пізніше і спершу осягнув 
халдейську мудрість у Вавилоні, а вже потім взявся до Божої науки (Дан. 1, 4). 
Отож, ми досить уже сказали про те, що світська наука може бути корисною для душі, а тепер 
належало б нам пояснити, як слід брати з неї пожиток. 
Розпочну з того, що варто прислухатися не до всього, про що пишуть поети, оскільки вони 
суттєво різняться між собою. Але коли вони почнуть оповідати нам про діла чи слова хороших 
людей, то треба їх приймати і прагнути, наскільки це можливо, наслідувати приклад цих 
людей. Коли поети переходять до зображення лихих людей, то треба втікати від тих описів, 
затуливши вуха, як, розповідають, утікав Одіссей від співу сирен. Бо звичка прислухатися до 
пустих слів - це неначе шлях до самих учинків. Тому слід всіляко оберігати душу, щоб, 
насолоджуючись приємними словами, ми неусвідомлено не набралися поганого, як ті, що 
приймають мед, змішаний з отрутою. І не будемо хвалити поетів, коли вони описують людей, 
які лихословлять чи кепкують з инших, кохаються чи пиячать або коли людське щастя 
вимірюють розкішними бенкетами чи непристойними піснями. А найменше звертаймо увагу 
на їхні розповіді про численних богів і постійні чвари між ними. Серед їхніх богів брат 
повстає проти брата, батьки проти дітей, а діти воюють з батьками. А розповіді про їхню 
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розпусту, перелюби та безсоромність (коли хтось розповідав би таке про худобу, то паленів би 
з сорому), а особливо їхнього верховного бога – Зевса - усе це залишімо комедіянтам на сцені. 
3. Це ж саме можу сказати і про письменників, а найдужче про їхні вигадування різних 
небилиць, щоб причарувати душу  слухачів. І не будемо наслідувати вміння ораторів 
переконливо говорити неправду. Бо не личить нам обманювати ні в судах, ні в инших справах, 
бо ми обрали в житті прямий і чесний шлях, та й закон нам забороняє судитися. 
Зате ще з більшою охотою сприймаймо ті світські твори, у яких автори прославляють чесноти 
й осуджують пороки. Подібно до того, як більшість істот тільки милуються красою квітів або 
сприймають їх приємний запах, і лише бджоли збирають з них мед, так само й люди, що 
гортають ці твори не тільки задля отримання насолоди і радости, зможуть віднайти в них і 
дещо корисне для душі. Тому слід нам скористатися цими творами за прикладом бджіл. Вони 
не прилітають навмання до всіх квітів ані не намагаються вибрати геть усе з тих квіток, на які 
сідають, а беруть з них лише поживне, а решту залишають. 
І ми також, коли хочемо вчинити мудро, берімо з тих творів те, що нам личить і насправді 
близьке (по духу), а на все инше не зважаймо. Коли ми зриваємо троянди з куща, то 
намагаємося не торкатися колючок, - так само збираймо корисне з тих творів й уникаймо 
шкідливого. Тому одразу ж слід докладно розглянути кожну науку і по можливості її 
застосувати для нашої мети, як говорить дорійське прислів'я, "укладати камінь за мірилом". 
Оскільки нам треба досягти вічного життя за допомогою доброчесности, що її чимало 
прославили поети і письменники, а ще більше - філософи, то творам, у яких її оспівано, треба 
приділити пильну увагу. Бо корисним є розвиток в юнацьких душах звички до доброчесноти. 
Завдяки вразливості юної душі і здатності до сприйняття ці настанови, що глибоко западають 
у душу, залишаються незмінними протягом життя. 
Чи думаємо, що Гесіод, коли писав поезії, якими всі захоплюються, мав шо инше на меті, ніж 
те, щоб заохотити молодь до доброчесности? Спочатку, каже він, дорога, що веде до 
доброчесности, скеляста, стрімка та неприступна, сповнена безперервних трудів і поту. Тому 
не кожен може здолати її крутизну ступивши на неї, нелегко досягає вершини. А коли 
опиниться на вершині, то зможе побачити, яка ця дорога гладенька й рівна, яка легка і зручна і 
наскільки вона приємніша від тієї, що провадить до гріха. А на дорозі до гріха, що пролягає 
поряд, юрмиться народ, як оповідає поет. Мені здається, що написав він це саме для того, щоб 
навернути нас до чеснот, заохотити нас усіх бути добрими, йти дорогою доброчесности і, 
незважаючи на труднощі, не зупинятися, а прямувати до мети. І, зрозуміло, якщо ще хтось 
також прославляв доброчесність, то і його твори приймаймо як такі, що ведуть нас до нашої 
мети. 
4. Я чув від одного чоловіка, досвідченого в коментуванні славетного Гомера, що вся його 
поезія - це в суціль похвала чеснотам, і все в нього, за винятком незначних речей, спрямоване 
до цього. Описуючи, наприклад, вождя кефалленпів Одіссея, який, врятувавшись після 
загибелі корабля, голим був викинутий на берег, показує, як він засоромився, коли з'явився 
перед царівною. Однак те, що він був нагий, не заслуговує на осуд, бо одягом йому служила 
доброчесність. Потім він настільки уславився серед феакійців, що вони відмовилися від 
розкошів, звичних для них, усі прагнули його наслідувати, і не було серед них жодного, хто б 
не хотів бути схожим на Одіссея. 
У своїх поемах, як пояснює знавець творчости поета, Гомер немов гукає на повен голос: "Нам, 
людям, слід дбати про доброчесність, бо вона випливає разом з тим, що врятувалося на морі, і 
чинить так, що викинутий на берег, навіть голий, заслуговує на більшу пошану, ніж 
безтурботні феакійці". Воно так і є, бо все, окрім доброчесности, належить людині не більше, 
ніж будь-кому иншому, і переходить із рук в руки, кому перепаде, неначе та іграшка в дитячих 
забавах. Лише доброчесність є єдиним нашим здобутком, що його неможливо в нас відняти ні 
за життя, ні після смерти. 
Тому й Солон, як я пригадую, казав до багатіїв: "Але ми не проміняємо доброчесності на їхнє 
багатство, бо вона незмінна, а багатство людське сьогодні належить одному, а завтра - 
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иншому". Схожі слова є й у віршах Теогніда, де він пише, що бог (кого б він так не називав) 
схиляє ваги людської долі то в один, то в инший бік, то дарує багатство, то кидає у злидні. 
Софіст Продик з Хіосу в одному зі своїх творів таким самим чином розмірковував про 
доброчесність і порок. А до його думки слід прислухатися, бо він є людиною, яка заслуговує 
на повагу. Головна думка його повчання (дослівно зараз 8 не процитую, але, наскільки 
пам'ятаю, висловив він це прозою, а не віршем) така: коли Геракл досяг юнацького віку і був ь 
приблизно вашим однолітком, роздумував він, який шлях обрати в житті: той, що через труди 
веде до доброчесности, чи инший, надзвичайно легкий. Тоді з'явилися перед ним дві жінки: 
Чеснота і Вада. І хоча вони не проронили і слова, з одного їх вигляду можна було зрозуміти 
різницю між ними. Одна була пишнотіла, ошатно вбрана, у дорогих оздобах, потопала в 
розкошах, оточена роями насолод; усе це вона демонструвала Гераклові, неначе обіцяючи ще 
більше і зваблюючи його йти за нею. Друга, струнка і без прикрас, дивилася поважно і 
виглядала зовсім по-иншому. Вона не обіцяла нічого легкодоступного і приємного, лише 
солоний піт, труди та небезпеки на суші й на морі, але нагородою за це мало бути, як 
розповідає ця історія, стати богом. І Геракл зважився і вирушив за Чеснотою. 
Тому нам слід їм вірити і намагатися керуватися в житті мудрими словами тих, хто менше, а 
хто більше (кожен у міру своїх талантів) прославили у своїх творах доброчесність. Бо хто 
своїми ділами утверджує свої переконання, ''той справді є мудрим, а інші блукають мов тіні''. 
І мені видається, що це подібне до роботи талановитого художника, якому вдалося зобразити 
красиву людину такого, якого вона є насправді в житті. 
А ті, хто на словах вихваляє чесноти і виголошує про них розлогі промови, а на ділі надає 
перевагу розкошам, а не поміркованості і більше дбає про зиск, ніж про справедливість, схожі 
на акторів, що, розігруючи п'єси, грають ролі царів і можновладців, хоча вони не є ні царями, 
ні можновладцями, а часто і взагалі прості раби. Так само й музикант не дозволить, щоб його 
ліра звучала ненастроєною, і диригент хору не допустить, щоб його хор співав фальшиво. 
Так само і той, хто живе не так, як повчає инших, суперечить сам собі, неначе говорить слідом 
за Еврипідом:"Язик присягнув, але думки не зв'язані присягою". Така людина прагнутиме 
видаватися доброю, замість того щоб справді бути такого. Якщо прислухатися до слів 
Платона, то вдавати зі себе справедливого, насправді не будучи таким, - це є крайній ступінь 
несправедливосте. 
Отож, саме таким чином нам слід користати з творів, що містять чимало доброго. Пам'ять про 
діла славетних мужів збереглася й донині у словах поетів та письменників, тому не 
полишаймо поза увагою користь від читання їхніх творів. Наприклад, Плутарх описує, як один 
чолов'яга на ярмарку ганив і картав Перикла, а той не звертав на це жодної уваги, і так тривало 
цілий день: один лаявся безугавно, а инший не зважав на це. Лише надвечір, коли вже 
смерклося, злоріка втихомирився, і Перикл наказав слугам із факелами відпровадити того 
додому, щоб він йому не перешкоджав займатися філософією. 
А один розлючений негідник погрожував Евклідові з Мегар і присягнув, що вб'є його. Евклід і 
собі заприсягнув убити його і тим одразу втихомирив гнів свого супротивника. 
Отож, наскільки корисно пригадати собі ці випадки саме в ту хвилину, коли людину охоплює 
гнів! Не треба прислухатися до слів трагіка, який нерозважливо каже: "Гнів озброює руку 
проти ворогів". Навпаки, найкраще не дати навіть за родитися гніву. Хоча це й нелегка справа, 
стримуймо його здоровим глуздом, неначе вуздечкою, і не даваймо йому розпалюватися далі. 
5. Але повернімося знову до розмови про гарні приклади. Одного разу накинувся якийсь 
п'яниця на Сократа, сина Софроніска, і почав бити його по обличчю, але той і не боронився ні 
словами, ні руками дозволив п'яниці вилити свій гнів, аж обличчя від ударів спухло й 
закривавилося. Коли ж волоцюга втихомирився, Сократ нічого йому не зробив, тільки, як 
кажуть, написав на своєму чолі, як пишуть на статуях про їх творця: "Це зробив такий-то", і в 
такий спосіб відплатив кривдникові. 
Отож, я кажу, що такі приклади, які навчають чеснот, подібних до християнських, варто 
наслідувати. Вчинок Сократа неначе брат-близнюк наказові: коли хто вдарить тебе по правій 
щоці, підстав йому й другу (Мт. 5, 39). Ось наскільки ми маємо бути далекі від помсти. А 
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приклади Перикла чи Евкліда нагадують нам місце з Євангелія, де сказано, щоб не 
противитися тим, що нас переслідують, і терпляче зносити їх гнів, і про те, що треба молитися 
за ворогів, а не проклинати їх (Мт. 5, 44). І той, хто змалку був вихований на таких прикладах, 
не нарікатиме, що євангельські приписи неможливо виконати. 
Не хочу обминути і вчинок Олександра, який, взявши у полон доньок Дарія (а про них ходили 
чутки, що вони напрочуд гарні), не дозволив собі навіть поглянути на них, бо вважав ганьбою, 
щоб переможець мужів дав перемогти себе жінці. А це якраз відповідає євангельському 
вислову про те, що хто погляне на жінку з насолодою, уже не вільний від гріха, бо прийняв у 
душу пожадання, хоча б і не вчинив на ділі перелюбу (Мт. 5, 28). 
Відомим є і вчинок Клінія, одного з учнів Пітагора. Важко й повірити, але його поведінка була 
настільки близька до християнських приписів, неначе він чинив так не самохіть, а наслідуючи 
Євангеліє. Що ж такого він робив? Він міг уникнути штрафу у три таланти, якщо б присягнув. 
Та він волів радше заплатити накладене на нього стягнення, але не присягнув, хоча міг скласти 
чесну присягу. Він так вчинив, неначе чув про наказ, який забороняє нам присягати (Мт. 5, 
33). 
Але вернімося знову до того, з чого я розпочав, а саме: не слід приймати все впереміш, а лише 
корисне. Чи було б логічно з їжі вилучати те, що шкідливе, а в науках, що живлять нашу душу, 
бути нерозбірливим і, немов бурхливий потік, підхоплювати все, що трапиться на шляху, і 
вкидати до неї? Ні, здоровий глузд ось у чому. Керманич не дає вітрам збити його з курсу і 
веде човен до пристані, лучник влучає у свою  ціль, коваль чи тесля працює над своїм 
виробом, маючи перед собою певну мету. А чи ми маємо бути гірші за ремісників, коли 
цілком спроможні бачити власну мету й усвідомлювати ті завдання, що стоять на шляху до її 
досягнення? Як би то виглядало, коли реміснича праця мала б якесь логічне завершення і свою 
мету, а людське життя не мало б такої мети, згідно з якою треба все робити й говорити, якщо 
людина не хоче стати схожою на нерозумних тварин? Невже уподібнимося до хитких і нічим 
не утримуваних суден, що віддані на волю хвиль, які то підіймають їх на гребені, то скидають 
у морську безодню? Невже не матимемо й крихти розуму, щоб керувати своєю душею? 
Ні, робімо так, як чинять атлети на змаганнях або музиканти. Вони беруть участь лише в тих 
видах боротьби, за перемогу в яких можуть отримати нагороду, і ніхто з них, виступивши в 
кулачному бою чи боротьбі, не береться до змагань у грі на кіфарі чи флейті. Так чинив 
уславлений Полідам, який, готуючись до Олімпійських ігор, зупиняв колісниці на повному 
ходу і так зміцнював свої сили. Силач Мілон чинив не инакше, тому й не зміг суперник 
зіштовхнути його з намащеного олією щита, бо він так міцно тримався на ногах, немов статуя, 
прикріплена оловом до постаменту. Та й зрозуміло, що їхні вправи були відповідною 
підготовкою до боротьби. А якби вони вигравали пісні фригійця Марсія чи Олімпія, якби 
покинули порох і піт гімнастичних вправ, то чи вдалося б їм здобути перемогу? А чи не 
покинули б вони стадіон засвистані й висміяні, бо глядачі глузували б з неповороткости їхніх 
тіл? 
Так само чинив і Тимотей: він не проводив часу в палестрі, а займався музикою, инакше не 
перевершив би инших своєю грою. Він досяг такої досконалости у грі на флейті, що міг, коли 
хотів, розбурхати слухачів і грізними звуками викликати в них гнів або ж, навпаки, тихою 
мелодією заспокоїти їх і зняти напругу. Розповідають, що одного разу він так майстерно 
заграв перед Олександром фригійську бойову мелодію, що той скочив і кинувся до зброї, - 
опісля ж із флейти полилися лагідні звуки, і Тимотей повернув царя до бенкетного настрою. 
Ось таку силу для досягнення мети в музиці чи в атлетичних змаганнях дають відповідні 
вправи. 
6. Коли я вже заговорив про змагання і переможців, то годилося б додати ось що. Атлети 
втомлюються під час вправ, не один піт з них сходить, не раз в палестрах отримують травми та 
й їдять не те, що смачне, а те, що їм припишуть наставники і що необхідне для підтримання 
фізичних сил. Одне слово, вони віддають кожну хвилину свого життя, щоб добре 
приготуватися до боротьби. Лише потім виходять на стадіон, зносять усі труднощі й 
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небезпеки, щоб отримати маслинового чи селерового вінка або инші відзнаки і щоб вісник 
проголосив їх переможцями. 
Нас також очікує за подвижницьке життя нагорода, така неймовірно велика й дивовижно 
прекрасна, що годі й описати. То чи будемо, дрімаючи, безтурботно жити, щоб ця нагорода 
дісталася в инші руки? Якщо ледарство мало б у житті якусь ціну, тоді ми вважали б 
найщасливішим Сарданапала, а то й Маргіта, про якого Гомер писав (якщо вірити його 
словам), що той не орав, не копав і взагалі не займався жодною працею. 
А чи не правдивішою є мова Піттака, який говорить, що важко бути достойною людиною, бо 
треба докласти чималих зусиль, щоб досягти тих вічних благ, які, як ми вже вище згадували, 
незрівнянно вищі за будь-які земні набутки. Тому не годиться нам бути недбалими і проміняти 
великі надії на дочасну вигоду, якщо не хочемо заслужити осуд, а то й вічну кару, - і не тут, у 
земному житті (хоча й це, коли вдуматися, немало важить), а там, на місці суду, під землею чи 
деінде у всесвіті. 
Якщо хто згрішить мимоволі, то має шанс отримати прощення від Бога, але той, хто 
добровільно обирає гірше, не матиме вибачення і буде покараний значно суворіше. 
Ви можете запитати в мене: "Тоді що ж нам робити?" А хіба не що инше, як дбати про душу, 
полишивши всі инші турботи? 
7. Тому не треба прислужувати тілу, хіба що в міру необхідносте, а от душу пильнуймо 
якнайкраще, щоб завдяки філософії звільняти її, немов із в'язниці, від тієї спільносте з 
тілесними бажаннями, тоді й тіло подужає перемогти ці нахили. 
Шлункові треба служити лише в міру, а не годувати його найсмачнішими стравами, що їх 
вигадують спритні розпорядники трапези чи вправні кухарі, що задля цього обшукують землю 
і море, неначе сплачуючи данини жорстокому тиранові. Вони справді заслуговують на 
співчуття, бо не знають і хвилини спокою, не можуть відірватися від киплячих казанів, немов 
уже терплять пекельні муки. їхня праця однаково марна, як і праця тих, що хотіли б чесати 
вогонь, ситом черпати воду чи наповнити діряву бочку, бо вона не має кінця-краго. 
А надмірно дбати про зачіску та одіж - це, за словами Діогена, звичка нещасних або 
негідників. Тому раджу вам усвідомити, що отримати прізвисько модника так само ганебно, як 
бути підозрюваним у розпусті чи зазіханнях на чужу дружину. Бо яка різниця для розумної 
людини: чи носити розкішний одяг чи зодягатися у простий? Головне, щоб він захищав від 
холоду чи спеки. Так само й в усьому иншому не слід ганятися за тим, що перевищує розумні 
потреби, ані не опікуватися тілом більше, ніж того вимагає благо душі. Це не менша зневага 
для людини, яка насправді гідна так називатися, чепуритися і випещувати своє тіло, ніж мати 
якусь ганебну схильність. Хто докладає усіх своїх сил лише для того, щоб тіло почувалося 
якнайкраще, той не знає своєї вартости як людини і не розуміє значення вислову: людина - це 
не те, що бачимо назовні, але кожному з нас потрібно великої мудросте, щоб пізнати самого 
себе. А таке самопізнання для засміченого розуму ще більш недосяжне, ніж запаленими очима 
поглянути на сонце. 
Кажучи коротко, але для вас цілком достатньо, очищенням для душі є зневага до розкошів. 
Чистоті душі шкодить споглядання непристойних вистав (чародіїв) чи тіл, оскільки це 
встромлює в душу жало насолод. Не варто також прислухатися до мелодій, що псують душу, 
бо зазвичай така музика зманіжує людину і породжує в ній погані звички й ниці пристрасті. 
Ми ж, навпаки, маємо сприяти розвиткові иншого роду музики - достойної, що удосконалює 
нас, - такої, якою користувався Давид, творець святих пісень, завдяки яким, як розповідають, 
він зцілив царя від душевного розладу (1 Сам. 16, 23). 
Розповідають, що Пітагорові якось трапилося перестріти п'яних гуляк. Коли він наказав 
флейтистові, який супроводжував процесію, змінити мелодію і заграти дорійської, то п'яниці 
одразу протверезіли і від сорому кинулися врозтіч. Инші ж під звуки флейти шаліють і 
скачуть, немов корибанти чи вакханки. Такий сильний вплив має як гарна, так і погана музика! 
А оскільки нині ці шкідливі співи так поширилися, то слід якнайменше слухати їх і уникати як 
чогось дуже ганебного. 
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А наповнювати повітря різними пахощами, що насолоджують нюх, або натиратися 
ароматними оліями - про це навіть соромно говорити. Я вже не кажу про те, що не годиться 
ганятися за приємностями для дотику чи смаку. Чи цього одного не досить, щоб змусити 
людину жити, немов тварина, задля шлунку і того, що нижче? 
Отже, підсумовуючи, скажу вам: не маніжте тіла, якщо не хочете потрапити в пастку насолод, 
які засмоктують, немов те болото. Платон радить дбати про тіло в міру потреб і настільки, 
наскільки це необхідно, щоб займатися філософією. Його думка схожа до тієї, яку висловив 
апостол Павло: щоб не перетворювати догоджання тілу на пожадання (Рим. 13, 14). 
Чим же люди, які прагнуть всіляко догодити тілу, а душу занедбують, немов щось безвартісне, 
відрізняються від ремісників, котрі докладають чималих зусиль для того, щоб придбати 
інструменти, а самого ремесла не опановують. Отож, ми маємо чинити навпаки: приборкувати 
і стримувати тіло, неначе дику тварину, що нападає на нас. Слід усмиряти розумом, немов 
батогом, збурення, які з тіла переходять у душу, стримувати розум від захоплення насолодами, 
як вправний візник поводом стримує шал неприборканих коней, щоб вони не схарапудилися. 
Пам'ятаймо й Пітагорові настанови, котрий, довідавшись, що один з його учнів надміру тренує 
тіло і переймається харчами, сказав: "Коли вже припиниш зводити для себе ще неприступнішу 
в'язницю?" 
Тому-то Платон, кажуть, передбачивши ту шкоду для душі, якої може завдати тіло, вибрав для 
своєї Академії нездорову місцевість Аттики. Цим він хотів усунути комфортні умови для тіла, 
так само, як обтинають пагони винограду, надмірно обтяжені гронами. Я ж не раз чув від 
лікарів, що надміру леліяти тіло навіть шкідливо для здоров'я. 
8. Отож, коли надмірна турбота про тіло не приносить користи навіть самому тілу, а для 
розвитку духа є перешкодою, то потрапляти в залежність від тіла - явне безглуздя. Тож якщо 
не будемо потурати примхам тіла, то навряд чи нас захопить щось земне. І навіщо знадобиться 
нам тоді багатство, якщо будемо зневажати насолоди? Я ж не бачу жодної користи з цього, 
хіба що кому видасться приємним стерегти закопані скарби, як роблять це в казках дракони. 
Кого виховали поважати справжні цінності, той не вчинить нічого низького чи ганебного. Така 
людина, чим більше зневажає надмірності, тим менше їх потребує, нехай це буде навіть 
золотий пісок з Лідії чи скарби в золотоносних мурах. Власні потреби тоді узгоджуються з 
природною необхідністю, а не з насолодами. 
Людина, виходячи за межі природної потреби, подібна до того, хто летить сторчма донизу і не 
має за що вхопитися, щоб зупинити своє падіння. Пожадання вічно переповнюють його і, як 
говорить Солон, син Ексикестида: "Людина не знає межі для багатства". Наслідуймо краще 
вірші Теогніда:"Не прагну багатіти, ані не бажаю бути багатим, вистачить для мене в 
житті небагато, лише б не зазнати зла". Солон. Елегія 2, 71. 
Мене захоплює приклад Діогена, який зневажав усі людські достатки. Мудрець довів, що він 
багатший за великого царя (Олександра), бо потребував для прожиття менше, ніж цар. "Нам 
же всього замало, - говорять користолюбці, - бо не маємо стільки талантів, як місієць Пітій, 
або ланів без міри чи незліченних стад". 
Нам же, вважаю, не личить прагнути багатства, якщо його не маємо, а коли й володіємо ним, 
то не слід пишатися ним більше, ніж тим, що вміємо ним розумно розпоряджатися. Слушними 
є слова Сократа, з якими він звернувся до чоловіка, зарозумілого від багатства: "Я здивуюся 
твоїми статками не раніше, ніж побачу, що ти знаєш, як ними розумно скористатися". 
А коли б Фідій чи Поліклет пишалися лише золотом чи слоновою кісткою, з яких один 
вирізьбив елейцям Зевса, а а инший - аргівцям Геру, то їх би неодмінно висміяли за те, що 
чваняться чужим багатством, забувши про мистецтво, завдяки якому навіть золото стає 
цінніше і прекрасніше. А чи ж не меншого осуду заслуговуємо ми, коли вважаємо, що людська 
доброчесніть не здатна сама по собі бути окрасою? Зневаживши багатство і знехтувавши 
принадами для тіла, чи будемо вдаватися до лестощів, підлабузництва, хитрощів і підступів 
Архілохової лисиці? Любі, розсудлива людина нічого не мусить так уникати, як життя заради 
примарної слави та хвилювань через те, що скажуть люди! Кожен у своєму житті мусить 
стерегтися йти всупереч здоровому глуздові, і навіть якщо б довелося протиставити себе всім 
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людям, зазнати ганьби, захищаючи власні чесноти, навіть тоді не можна відступати від 
власних переконань. 
А той, хто чинить инакше, чи не подібний до єгипетського мага, який за бажанням 
перетворювався то на рослину, то на тварину, то на вогонь, то на воду, то перекидався у щось 
инше? Сьогодні такий підлесник понад міру вихвалятиме доброчесність перед тими, що її 
цінують, а завтра казатиме цілком протилежне, коли побачить, що комусь до вподоби 
несправедливість. Як поліп, кажуть, змінює своє забарвлення залежно від кольору землі, що 
під ним, так само така людина змінює свою думку на догоду тим, з ким спілкується. 
Хоча найкраще навчає Святе Письмо, проте і зі світської літератури зробимо для себе якийсь 
обрис доброчесности, бо ті, хто старанно використовує кожну нагоду, отримують користь з 
усього, як великі ріки від своїх приток. Поет сказав:"треба мале додавати до малого", - і цей 
вислів більше стосується примноження знань, ніж якогось грошового прибутку. 
Коли під час виходу з Єгипту син запитав у Біянта, чим він може найбільше потішити батька, 
той відповів: "Якщо дбатимеш про пожиток на старість". А під цим пожитком він мав на увазі 
доброчесність, хоча визначив її обмежено, маючи на увазі її користь лише для людського 
життя. Щодо мене, то розмови про довголіття Титона, чи Аргантія, чи навіть приклад 
біблійного Матусаїла, який, кажуть, прожив 970 років, або коли підсумовують земний вік усіх 
людей, - дивні, мені смішно з цих балачок, немов з дитячого белькотіння, - бо вважати, що 
весь цей вік у сумі років, яку годі собі й уявити, більший, ніж вічне життя, це те саме, що 
вірити у смерть нашої безсмертної душі. 
Закликаю вас готувати собі пожиток для вічности, збираючи, як каже прислів'я, кожен 
камінець і використовувати кожну сприятливу нагоду, яка здатна допомогти нам досягнути 
мети. Хоча це й важко і вимагає праці, не лякаймося малодушно, а пригадаймо собі вислів про 
те, що кожен мусить намагатися обрати для себе найкращий шлях у житті і сподіватися, що 
він, перетворившись у звичку, виявиться приємним. Бо, ганебно згайнувавши свій час, людина 
вже не спроможна повернути минуле, скільки б вона не плакала й не тужила. 
Я ж вам раджу найліпше: і те, що вже сказав, і те, що говоритиму й надалі впродовж усього 
життя. А ви ж остерігайтеся, щоб не стати схожими на безнадійно хворих. Пильнуйте, щоб 
хвороба вашої душі не виявилася такою, якими бувають тілесні немочі. Знаю їх три різновиди: 
перша - коли людина просто погано себе почуває і сама йде до лікаря; друга - коли хвороба 
справді серйозна, і лікаря запрошують додому, але найгірше, коли людина цілковито впадає в 
меланхолію від невиліковної недуги й відмовляється приймати будь-яких відвідувачів. Отож і 
ви, щоб не зазнати лиха від цього, прислухайтеся до порад розумних людей. 
 
НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО 
МУЧЕНИКА МАМАНТА    
 1. Мені добре відомо, наскільки важливо під час урочистих зібрань виголошувати похвальні 
промови, і чим більше я це усвідомлюю, тим сильніше відчуваю власне безсилля. Бо привід 
вимагає, щоб сказане було вартим уваги присутніх і гідним тих сподівань, що їх покладають 
слухачі на оратора і на тему я його промови. 
Оскільки ми сьогодні зібралися, щоб урочисто вшанувати пам'ять мучеників, то думка 
кожного напружено працює й увага кожного слухача прикута до промови. Присутні 
сподіваються, що промовець скаже щось достойне на честь мученика, любов до якого зібрала 
нас разом. Так вдячні діти очікують, щоб були складені похвальні промови на честь їхніх 
батьків, і н не вибачать нам, якщо наша невправність в ораторському мистецтві применшить 
велич їхніх діянь. Бо чим щирішим є д наше прагнення, тим більшою є і відповідальність. 
Отож, як мусимо вчинити, щоб і ваше бажання виконати і самим не залишитися 
невдоволеними тим, що не використали цієї нагоди? Прагнемо підтримати запал душі кожного 
з присутніх і подбаємо, щоб ви відходили звідси, наситивши її відповідною поживою і 
наповнивши радістю. Тому згадайте про мученика всі ті, кого він підбадьорював під час 
нічних снів, а тим, що йшли на це святе місце, був помічником у молитві! Пригадайте його й 
ви, які зверталися до нього по допомогу й отримали її: він підтримував вас під час подорожі, 
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зцілив від важкої недуги, повернув дітей, що були вже при смерті, і продовжив їм життя! 
Об'єднавши всі ці подяки, складемо з них похвальну промову! 
Кожен з нас нехай поділиться з иншими тим, що знає про чуда святого, а той, що не знає, 
нехай довідається про них від спільними приношеннями, ви полегшите моє завдання і 
вибачите мені мою невправність. 
2. Ці похвали - для мученика, таким є скарб наших духовних дарунків. Ми не будемо 
прославляти його на догоду канонам світської риторики. Ми не маємо потреби згадувати його 
славних батьків і знаменитих предків, бо не личить осяяному власними чеснотами 
прикрашатися чужими оздобами. Згідно із правилами риторики, ми мусили б і це ввести до 
своєї промови, але закон правди вимагає, щоб кожен отримував лише ту похвалу, на яку сам 
заслуговує. Бо ні коня не робить прудкішим те, що він випереджує в бігу свого батька, ані пса 
не хвалять за те, що він походить із родоводу прудконогих псів. Але як достоїнства кожної 
живої істоти шукаємо в ній самій, так і людину належить хвалити за її власні заслуги. 
Яка користь синові зі слави його батька? І слава мученика не є віддзеркаленням чужої слави, 
бо він сам, провадячи праведне життя, запалив її світильник. Нехай инші гріються у променях 
слави Маманта, а не він у їхніх! Діти, навчаючись від нього побожности, нехай нею і 
прославляються, бо він сам сяє чеснотою. Це не повноводна ріка, що пишається багатством 
своїх приток, це - джерело, що живить инших своєю внутрішньою красою. 
Подивуймося величі цього чоловіка, прикрашеного не чужими оздобами, але гідного хвали за 
власні достоїнства! Чи бачили ви уславлених коневодів? Чи звертали увагу на їхні пишні 
надгробки з білосніжного мармуру? А чи помічали, як байдуже люди проходять повз ці 
камені? Тим часом пам'ять про мученика зібрала тут усе довкілля, усе місто зійшлося на це 
свято. І родичі з такою ревністю не відвідують могил своїх предків, як усі поспішають на це 
місце благочестя. Цього провісника правди називають батьком, але рідних батьків не 
називають провісниками. То чи не є це найпереконливішим доказом того, що ми шануємо 
чесноти більше за будь-яке матеріяльне багатство? Свята Церква, вшановуючи тих, що жили 
раніше, робить їх прикладом для теперішнього покоління. Вона немов каже: "Не прагніть до 
багатства, не женіться за мудрістю цього світу (1 Кор. 2, 6), що минає, ні за славою, яка 
примарна, - це все зникає разом із життям. Дбайте про чесноти! Вони піднімуть вас хоч до 
небес, забезпечать безсмертну пам'ять і невмирущу славу серед людей". 
3. Тому той, хто збирається вшановувати пам'ять пастуха, нехай не очікує розмов про 
багатство. Ми зібралися тут не для того, щоб прославляти багатія, тому підете звідси вражені 
не багатством, а бідністю і благочестям. 
Бути пастухом - немає в цьому нічого великого чи премудрого. Чи, бува, розгнівані, ми не 
кидаємо зневажливо тому, хто нас розізлив: "Ти, пастух!"? Пастух не має нічого, крім 
щоденного харчу, що кладе собі в торбину, і, завдавши її собі на плечі та взявши палицю, 
вирушає зі світанком, не переймаючись турботами про завтрашній день. Він відганяє диких 
звірів, зате захищає сумирних звірят. Пастух не вештається по міських площах і велелюдних 
базарах, уникає судових зібрань, не знається з донощиками, не займається торгівлею, не знає 
багатства, не має власного пристановища, а живе просто неба, що спільне для всіх. Уночі він 
дивиться на небо і, спостерігаючи за зірками, осягає чудеса Творця. 
Пастух! Не будемо соромитися правди, не наслідуймо, світських підлесників, що 
прикрашають правду красивими словами. Правда проста, вона не потребує захисників, вона 
сама себе утверджує! Говорити більше, ніж невигадливі слова правди - означає принижувати 
істину. Тому справді подивуймося мученикові. 
Пастух і бідний - ось прикраси християнина! Бо коли звернемо свій погляд на проводирів у 
науці благочестя, то побачимо, що це - рибалки і митники, а коли поглянемо на учнів, то 
довідаємося, що це - бідні чоботарі. Немає серед них ані багатіїв, ані знаменитостей. Бо 
багатство і слава минають разом зі світом. Отож зважте, чий день ми сьогодні відзначаємо, 
через кого ми всі радіємо, завдяки кому змінилося життя. 
А оскільки ми згадали про працю пастуха, то не маємо зневажати це нехитре звання. Хіба ти 
не чув, що першим, хто догодив Богові, був пастух Авель? А хто пішов його слідами? Мойсей 
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- той великий законодавець, той, що врятувався від гніву фараона і зненавидів лукаві думки 
його приспішників, - він був пастухом на горі Хорив і саме тоді розмовляв з Богом. Він бачив 
ангела на тернині не тоді, коли став суддею, а удостоївся розмовляти з небесами, будучи 
простим пастухом! 
А хто був після Мойсея? Патріярх Яків, що терпляче був усе життя пастухом і служив істині: 
цим самим він ніби створив образ цілого життя простого пастуха. А кому він передав, як 
послідовникові, свою ревність? Давидові. 
Давид був простим пастухом, але піднявся до царського сану. Пастуше і царське звання - це 
ніби посади-близнюки, з тією лише різницею, що одному доручено провадити безсловесні 
створіння, а иншому довірено керувати розумними істотами. Тому й досвід пастуха стає у 
пригоді на цій, вищій, посаді. Тому й Господь поєднує в Собі ці два звання і є одночасно 
пастирем і царем. Він є пастухом для нерозумних і вводить розумних у Своє Царство. Отож, 
коли хочеш довідатися, наскільки є значущим звання пастуха, то послухай: Господь пасе мене 
(Пс. 22, І). 
Як же це так, що пастуше ремесло є посестрою царської влади? Хто той цар слави? (Пс. 23, 
8). Той, хто тут є пастухом, а там стає царем! І не думайте, що то инші так свідчили про Нього, 
а Він сам цурався цієї назви. Навпаки. Він, наказавши змовкнути фальшивим пастирям, взяв 
на Себе Самого свідчення про справжнє пастирство. Я - Пастир добрий (Йо. 10, 11). Я є і не 
міняюся (Мал. З, 6). Ще Він говорив: Я Своєю рукою утвердив землю, і Я сам розпростер 
небеса (Іс. 44, 24). Так само, коли Він розповідає і про инші величні та достойні Господа речі, 
то каже: Пастир добрий/ Він розвінчує фальшивих пастирів, залишаючи за Собою право 
свідчити про істину: Я - Пастир добрий. 
Тож пізнавай, хто є пастирем, а хто є добрим пастирем. Господь сам це пояснює таким чином: 
Я - Пастир добрий. Добрий Пастир душу Свою кладе за овець. Наймит же, що не є пастир, 
якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, покидає овець і біжить геть (Йо. 10, 
11-13). 
4. Тому свята Церква запитує: якщо пастир - це Господь, то хто є наймитом? Чи не диявол, 
бува? Але якщо наймит - це диявол, то хто тоді вовк? Без сумніву, диявол у цій притчі - це 
вовк, дикий хижак, злодій і зловмисник - наш спільний ворог. Тому наймити - це ті, що 
такими, власне, і є і до яких Господь звертається з цими словами. І сьогодні є чимало тих, що 
заслуговують називатися наймитами. За часів Ісуса такими були архиєреї, фарисеї і вся 
юдейська спільнота. Христос називає наймитами тих, які привласнили собі пастирське звання 
не заради служіння істині, а взялися за пастирське заняття заради особистої вигоди. Також і ті, 
що лицемірно моляться і в той же час віднімають хліб у вдів і сиріт, є наймитами. Ними є й ті, 
що служать власній вигоді, переймаються сьогочасним замість того, щоб дбати про майбутнє. 
Такі люди - наймити, не пастирі. 
І в нинішній час таких розвелося чимало. Вони все життя а ганяються за примарною славою і 
ще вносять суперечки в я розуміння здорової науки Христової. Бо як тільки зачують "як сказав 
Ісус Христос", то постає між ними поділ. Одні кажуть:"Він демона має в собі", инші: "Демон 
спроможний очі сліпим робити зрячими" (Йо. 10, 20-21). Бачите, яка давня то звичка и до 
суперечок і незгоди? Лопата легко відділяє полову від шлениці, лушпиння від поживного: 
легке і нестійке відділяється від корисного, а для землеробів залишається духовна пожива. Ось 
через що постала незгода, ось звідкіля ті чвари: хтось твердить одне, инші протилежне - для 
юдеїв характерно жити в розбраті. 
Божа Церква зодягнула одяг не шитий руками, а тканий на висотах, його й захопили воїни, не 
подерши на частини. Тому, зодягнувши Христа, не розривайте Його одіж на частини! Я знаю 
своїх, і мої знають Мене (Йо. 10, 14). Дехто із відступників ухопився за ці слова, щоб чинити 
богозневагу. Ось Він же ясно сказав: Я знаю своїх, і мої знають Мене. 
Що ж то означає - "знати"? Збагнути суть? Виміряти величину? Чи розуміти божественне так, 
як ти твердиш своїми зухвалими вустами? Чи не вимірюєш ти його мірою свого попереднього 
досвіду? Що ми знаємо про Бога? Мої вівці слухають мого голосу. Ось яким чином пізнаємо 
Бога: слухаючи Його заповіді і виконуючи їх. Пізнавати Бога - це виконувати Його заповіді. 
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Але чому не варто прискіпливо дошукуватися до пізнання Божої сутности? Бо це те саме, що 
досліджувати речі, які перебувають за межами нашого всесвіту, або намагатися роздивитися 
невидиме. Я знаю своїх, і мої знають Мене. Досить тобі знати, що пастир є добрий, що Він 
поклав Своє життя за вівці. Ось межа богопізнання. 
А наскільки величним є Бог? Яка Його величина і якою є Його сутність? Такі запитання 
приховують небезпеку для того, хто їх ставить, й ускладнюють становище того, хто мусить на 
них відповідати. Ліками від хвороби зайвої допитливости є мовчання. Мої вівці слухають мого 
голосу і не сперечаються, тобто не суперечать мені і не сперечаються між собою. 
Знаєте ви про Сина Божого? Не вникайте в тонкощі Його народження, міркуваннями про 
причини не обмежуйте Того, Хто незалежний від людського розуміння причин, і не 
намагайтеся розділити єдність. Євангелист одразу передбачливо застеріг вас, тому раніше ви 
чули і тепер чуєте: На початку було Слово (Йо. 1, 1). Це для того, щоб ви не вважали Сина 
Божого людським створінням і щоб розуміли, що Він бере Свій початок від того, чого не 
існувало. "Слово" означає народження без пристрасти. Далі сказано: "було". Це слово не має 
часового обмеження. "На початку" сказано для того, щоб поєднати Народженого з Отцем. 
Тепер ви розумієте, як покірна овечка має слухати голосу Божого? На початку було Слово. 
Отож, не питай: "Як було?" - бо воно не є народжене. Бо якби було народжене, то колись би 
його не існувало. Хто отак допитується і таке говорить, той не є овечкою, - це озивається вовк, 
зодягнутий в овечу шкуру. Розпізнавайте таких підступників! Мої вівці слухають мого голосу. 
Коли чуєте про Сина, розмірковуйте про Його подібність з Отцем. Кажу про подібність, 
оскільки не можу підібрати точнішого слова. Оскільки це відповідає дійсності (а я не боюся 
наблизитися до істини), то я не схильний до вигадок. Я маю на увазі повну тотожність, яка при 
тому зберігає власні якості Сина і Отця. В іпостасі Сина слід вбачати і образ Отця щоб точно 
дотриматися визначення і не відступати від побожности: Я в Отці, а Отець - у Мені (Йо. 14, 
10). Тут не йдеться про те, що сутності їхні немов злилися воєдино, але під цим розуміється 
тотожність їхніх характерних рис. 
Любі мої, цей факт, який, на нашу думку, викликає найбільше суперечок, і, природно, те, з 
якою готовністю ви прислухаєтеся до моїх слів, змусили мене забути про власну немічність і 
здійняти свій голос, щоб сказати вам дещо й довести, що сила Божа діяла через мене, 
слабосилого, зробивши мене Його знаряддям. А радше моя немічність перетворилася на силу, 
щоб я міг ще більше прославити Того, Хто зміцнює нас. 
Той, Хто допоміг нам зібратися на це свято, Хто кладе межу торішнім молитвам і 
започатковує новий рік (бо той з самий день завершує попередній цикл і починає відлік 
нового), Хто дарує нам сили для майбутньої праці, - Той нехай збереже нас неушкодженими і 
порятує від кривди і ран, що їх здатні нам завдати хижі вовки. Нехай він збереже непорушною 
і цю Церкву, яку оберігають її великі підмурки - мученики. "Нехай відверне від неї всі лукаві 
задуми і захистить від нападу н відступників. Нехай дозволить нам у спокої прийняти науку Й 
Божих слів та навчати про благодать, даровану нам Святим Духом. Йому ж слава і влада разом 
зі Святом Духом нині, і Г завжди, і на віки віків. Амінь. 
 
 
Г0МІЛІЯ ПРОТИ САВЕЛІЯН, 
АРІЯ ТА АНОМІЇВ 
1. Юдеї ворогують з поганами, а ті й инші ворогують християнами, так, як колись ворогували 
між собою єгиптяни й ассирійці, а об'єднавшись - з Ізраїлем. Так само, спостерігаючи за 
людськими якостями, можемо помітити, що боязкість і зухвалість - риси, які протистоять одна 
одній, але обидві вони несумісні з мужністю. Таким же чином й істинне віросповідання 
піддається нападам з двох боків: з одного боку - савеліян, з іншого - тих, що проповідують 
хибне вчення аноміїв. 
Але ми уникли як поган з "їх лукавим ідолослужінням і багатобожжям, яке вважаємо 
безбожництвом, так і хули юдеїв, котрі заперечують, що Христос є Сином Божим, злякавшись 
цієї погрози: А хто зречеться Мене перед людьми, того і Я зречуся перед Отцем Моїм 
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небесним (Мт. 10, 33). Отож остерігаймося, як і годиться робити, тих, що намагаються 
вигадати якусь суміш християнства і хибного вчення. Оскільки диявол, майстер на всілякі 
підступи, спостеріг, що християни цураються юдеїв та поган і що вже навіть сама згадка про 
них викликає в нас до них ворожість, то, намовивши їх назватися християнами, намагається 
таким чином знову ввести юдейське відступництво і язичницьке багатобожжя. 
Одні з них (цих єретиків) стверджують, що Єдинородний - творіння рук Божих, тому, 
поклоняючись Йому і служачи творінню, а не Творцеві, відкрито проповідують язичницькі 
вчення. Инші, заперечуючи божественність Христа і визнаючи за Ним лише на словах право 
називатися Сином Божим, насправді заперечують Його існування і, таким чином, 
відновлюють юдейство. А коли погоджуються, що Він є Словом, то ототожнюють це з 
поняттям людського слова і, називаючи премудрістю, стверджують, що вона подібна до 
знання освіченої людини. Тому, коли вони говорять, що Отець і Син є одним цілим, то 
уявляють, що ця єдність подібна до тої, яка існує між словом і думкою в людській душі. 
На початку Євангелія і справді сказано: Слово було Бог (Йо. 1, 1), і ці слова підтверджують, що 
Син має власне існування. Бо якби це Слово перебувало лише в серці, то як можна було б 
пізнати Бога? І яким чином Слово було б у Бога? Слово, що його вимовляє людина, не є нею, і 
всі розуміють, що воно не при людині, а існує в її думках, оскільки воно не є ані живою 
істотою, ані чимось самостійним. Слово ж Боже є істиною і життям! Вимовили ми слово, й 
одразу воно зникає, а про Слово Боже що говорить нам псалом? Повіки, Господи, Слово Твоє 
перебуває на небесах (Пс. 118, 89). 
2. Ось так полемізують з нами одні. Що ж намагаються н протиставити істині инші? Вони 
погоджуються з тим, що Отець і Син існують як окремі особи, але говорять, що вони мають 
сутності різної природи. На словах називають Христа Сином, але насправді вважають Його 
творінням, відкидаючи слова Господа, Який тим, котрі хотіли побачити Отця, вказав на и 
Себе, промовивши: Хто бачив Мене, той бачив Отця (Йо. 14, 9). 
Ці слова, зрозумілі кожній розумній людині, змушують замовкнути і перших, і других. 
Оскільки не Себе називає Отцем Той, Хто чітко розрізняє Особи Божі, і тому, коли говорить: 
Хто бачив Мене, вказує на власну Особу, а слова бачив Отця, - відносить до Особи Отця і в 
такий спосіб чітко відмежовує Його від Себе. Також Він говорить: Якби ви Мене пізнали, то й 
Отця Мого пізнали б (Йо. 14, 7), - і цими словами підтверджує не злитість Божої сутности, а 
вказує на її роздільність. 
Нехай поміркують над цими словами наші супротивники та збагнуть, що той, хто удостоєний 
спілкування з Сином, водночас спілкується і з Отцем, оскільки Отець народив не инакшого, а 
подібного до Себе. Послухай, аномію: Я і Отець - одне (Йо. 10, З0). Послухай і ти, 
савеліянине: Я вийшов від Отця і до Нього іду (Йо. 16, 28). І нехай ученням Євангелія кожен з 
вас зцілить свої виразки! Аномію, зрозумій єдність із повної нероздільности Його єства, а ти, 
савеліянине, завдяки словам Я вийшов від Отця і до Нього іду повір у роздільність Його Осіб. 
Отже, зійдімося на цьому і примирімося! Тоді нарешті припините тривалу війну з благочестям 
і, відкинувши вигострену зброю безбожжя, перекуєте списи на орала й мечі на серпи! Не кажи, 
що Бог має одну Особу, але прислухайся до Того, Хто говорить: Бо Я не один, а Я і Отець, 
Який послав Мене (Йо. 8, 16). Тому однією Особою є Отець, Який послав Мене, а іншого 
посланий Ним Син. Ще Він говорить так: Я свідчу про Себе і свідчить про Мене Отець, що 
послав Мене (Йо. 8, 18) та: У законі вашому написано, що свідчення двох людей є правдивим 
(Йо. 8, 17). Полічи, якщо тобі завгодно, Особи. Сказано: Я свідчу - це одна Особа, і свідчить 
про Мене Отець, що послав Мене, - це друга. Я не на власний розсуд рахую так зухвало, але 
навчив мене цього Сам Господь, Який сказав: У законі вашому написано, що свідчення двох 
людей є правдивим. 
А ти, нечестивцю, що борешся з Богом в инший спосіб, заявляючи, що Син не є подібний до 
Бога за єством, ти, який не хочеш визнати їхньої рівности і тим самим руйнуєш природний хід 
життя, - нехай тебе присоромить Павло, котрий говорить: Він є образом невидимого Бога (Кол. 
1, 15). Погодься прийняти нероздільність живого Образу і Прообразу життя. Сповідуй Отця і 
Сина, а не Творця і творіння. Прийми істинну віру і вшануй Народженого, як шануєш Отця, 
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пригадавши свідчення євангелиста: Бога називав своїм отцем, тим роблячи себе рівним Богові 
(Йо. 5, 18). Тут говориться не про тілесну тотожність з Отцем, а про рівність єства. Яким би 
чином Він вважав за захват бути рівним Богові (Флп. 2, 6), якщо, як ти по-блюзнірськи 
стверджуєш, що Він ніколи не був рівним Богові? Як міг перебувати в образі Божому Той, 
Хто, за твоїми словами, навіть не є подібний до Нього! 
3. Але саме від людей, які сповідують такі ідеї, ми зазнаємо нападів. На чиєму ж боці істина? 
Не бійся визнати Особи Божі, але віруй в Отця і віруй у Сина, при цьому не вважаючи їх 
тотожними, але пізнай Кожного з Них як окрему сутність. Бо є страшним невіглаством 
відкидати повчання Бога, Який чітко говорить нам про те, що Його Особи є окремими. Він 
говорить: благатиму я Отця, і Він пошле вам иншого Утішителя (Йо. 14, 16). Отже, Син 
благає, Отець є Тим, Кого благають, а Утішителя посилають. Хіба не викривають безглуздости 
твоїх аргументів ці слова: про Сина говориться - Я про Отця - Він, а про Святого Духа - 
Инший, а ти все змішуєш і всі Його імена відносиш до однієї Особи? І, навпаки розділення 
Осіб не перетворюй на єресь, бо навіть якщо Вони й мають два єства, то сутність мають одну. 
Отже, і савеліянин переможений, і аномій подоланий! 
4. Коли говориш про одну сутність, то не уявляй собі, що одне розділилося на дві частини, але 
зрозумій, що Син походить від Отця як від начала, а не Отець і Син походять з однієї спільної 
сутности. Ми ж віруємо не у братів, а в Отця і Сина! А тотожність їхньої сутности полягає в 
тому, що Син, Який походить від Отця, не був створений зусиллям Його волі, а к був 
народжений з Його єства, не відділився від Його єства,  але досконалий засяяв від Того, Який 
уже був досконалим. 
А ви, котрі або погано зрозуміли сказане, або прийшли сюди з наміром висміяти нас, а не 
задля того, щоб навчитися н в нас чогось корисного, лиш вишукувати, до чого б причепитися, 
не поспішайте говорити: "Він проповідує двох богів, проголошує багатобожжя". Богів не два, 
оскільки не два Отці. А в проповідує двох богів той, хто вчить про два начала, як робить це 
Маркіон і подібні до нього нечестивці. Проповідує двох богів і вводить багатобожжя також 
той, хто стверджує, що Народжений має иншу сутність, аніж Той, Хто Його народив, оскільки 
він визнає неподібність сутности. Бо якщо ти кажеш, що одне божество є ненароджене, а інше 
- народжене, то проповідуєш багатобожжя, стверджуючи таким чином, що ненароджене 
протилежне народженому, і відверто сповідуєш, що сутності є протилежними, оскільки 
сутність Отця - бути ненародженим, а сутність Сина - народженим. Тому ти віриш не тільки у 
двох богів, але у богів, що ворогують один з одним і, що найгірше, стверджуєш, що ворогують 
вони не з власної волі, а завдяки власній природі, а якщо це так, то вони ніколи не зможуть 
примиритися. 
Але істинне вчення змогло уникнути всіх цих протиріч. Бо коли існує першопочаток і те, що 
походить із цього початку, тобто - першообраз і образ, то поняття про єдність не порушується. 
Тому Син, Який був народжений від Отця і, за природним станом речей відобразивши в собі 
образ Отця, не відрізняється від Нього, а, як народжений, має з Ним єдину сутність. Коли 
людина, побачивши на базарі зображення царя, говорить, що на картині вона бачить царя, то 
визнає не двох царів, а лише існування образу і того, чий це образ. І якщо ця людина покаже 
на картину і скаже: "Це - цар!" - то не позбавить царя його титулу, а, навпаки, віддасть шану, 
належну цареві. ї якщо зображення можна назвати царем, то наскільки більше має прав 
називатися царем той, кого зображує ця картина. Але в наведеному прикладі йдеться про 
тлінний образ, створений майстерністю живописця за допомогою воску та дерева, образ, який 
є твором мистецтва і наслідуванням того, що вже було створене. 
А коли ти чуєш у Євангелії слово "образ", то розумій "сяйво слави". Що ж це за сяйво? І що за 
слава? Апостол сам поспішив витлумачити це, додаючи: образ Його іпостасі (Пор. Євр, 1, 3). 
Тому славі тотожна іпостась, а сяйву - образ. Оскільки слава є досконалою і не зменшується, 
то і сяйво її є досконалим. А в такому разі поняття образу, якщо його віднести до Бога, 
приведе нас до розуміння єдности Божества. Бо Отець перебуває у Сині, а Син у Отці, тому 
Син є таким, як Отець, а Отець таким, як Син. Таким чином вони перебувають у єдності, тому 
не слід їх роз'єднувати але розуміти, що Син має такий самий вигляд і образ, як Отець. 
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Повторюю, отож: Один і Один, але єство має неподільне та вповні досконале. Бог - один, 
оскільки ми бачимо, що Отець і Син мають один вигляд, який цілісно відкривається в обох. 
Але здавна відомо, що вас не вдовольняють лише самі слова, і мені здається, що я вже чую 
ваші заперечення: мовляв, чому, докладно зупиняючись на тому, що всі сповідують, я не 
заторкую питань, які в усіх на слуху, оскільки зарач усі сперечаються про природу Святого 
Духа. Але я найбільше прагнув би передати слухачам учення про Духа так, як я сам прийняв і 
повірив, - просто й невибагливо, не повторюючи безкінечно одного й того самого, і мати 
учнів, яких здатна була б переконати лише сама віра. Оскільки ж ви ставитеся до мене радше 
як до судді, аніж як учні і прагнете випробувати мене, замість того щоб навчитися чогось 
корисного, то відчуваю потребу продовжити захист, наче під допитом на суді, і викласти те у 
що сам вірю. А вам раджу докласти всіх можливих зусиль, щоб почути не те, що вам хочеться 
почути, а те, що є справді приємне Богові, не суперечить Святому Письму і вченню Отців 
Церкви. 
Тому те, що я сказав відносно Сина, а саме: треба вірити у власну Особу Сина, - те ж саме 
треба віднести до Святого ц Духа. Оскільки Дух не є тим самим, що й Отець, хоча й написано: 
Бог є Духом (Йо. 4, 24), крім того, не є одною Особою Син і Дух, хоча й сказано: Хто не має 
Духа Христового, той не Його. Христос же у вас перебуває (Рим. 8, 9-10). Ці слова деякі 
хибно витлумачили і зробили висновок, що Дух і Христос є однією особою. Що ж ми 
відповімо на це? А те, що ці слова говорять про спорідненість єства, а не про злитість Божих 
Осіб. Отже, існує Отець, Який має досконале в усьому буття і є коренем і джерелом Сина і 
Святого Духа. Але є і Син - у повному Божестві живе Слово й повноцінне Породження Отця. 
Але повним є і Дух, Який не є частиною чогось иншого, а розглядається як досконалий і 
цілісний Сам у Собі. І як Син нерозривно з'єднаний з Отцем, так і Син з'єднаний з Духом. І не 
існує нічого, що розмежовувало б чи розсікало б цей вічний зв'язок. Жодна вічність не 
роз'єднує їх, і наша душа навіть думки не припускає про їх розподіл чи про те, що 
Єдинородний не перебував завжди з Отцем або Святий Дух не існував разом із Сином. 
5. Тому, коли поєднуємо Тройцю, не уявляй собі, начебто існує три частини одного 
неподільного цілого (бо це нечестиві думки), але затям, що Тройця - нероздільне перебування 
разом трьох безтілесних досконалих Осіб. Бо там, де перебуває Святий Дух, там і пришестя 
Христове, а там, де Христос, - там, безперечно, присутній і Отець. Хіба ви не знаєте, що ваші 
тіла - то храм Святого Духа (1 Кор. в, 15)? Якщо хтось нищить Божий храм, того знищить 
Бог (1 Кор. З, 17). Тому, освячені Духом, приймаємо Христа, Який живе в нас, а з Христом - 
Отця, Який спільно перебуває при достойних. Цю єдність підтверджують і передання 
хрещення, і визнання віри. 
Якщо Дух мав би иншу природу, то чому б прилучали Його до Отця і Сина? І якщо пізніше 
був би приєднаний до Них, то чому б вважали, що Він має вічне єство? А ті, котрі відділяють 
Отця від Сина і відносять Духа до творінь Божих, позбавляють досконалосте хрещення і віру, 
оскільки, якщо відділити Духа, Тройці вже не є Тройцею. Якщо ж додати до Тройці щось із 
створеного, то й усе творіння дорівняється до Отця і Сина. Що ж нам у такому разі заважає 
сказати: віруємо в Отця і Сина і в усе створене? І якщо благочестиво віриш у частину 
творіння, то набагато благочестивіше буде увірувати в усе створене. А віруючи в усе створене, 
будеш вірити не тільки в ангелів і в духів-служників, але й в усі, які лишень існують, ворожі 
сили, оскільки й вони є частиною творіння, - тому і в них будеш вірити. Так хула на Духа 
приводить тебе до думок грішних і недозволених: лишень сказав ти про Духа щось негоже і 
нечестиве, уже відчувається, що Дух залишив тебе. Як людина, заплющивши очі, перебуває в 
темряві, так і той, хто віддалився від Духа, Який просвітлював його, занурюється в душевну 
сліпоту. 
6. Але нехай присоромить тебе передання, щоб надалі не відділяв ти Святого Духа від Отця і 
Сина. Так навчив нас Господь, так проповідували апостоли, дотримувалися Отці, утвердили 
мученики. Годі мені розповідати про те, як тебе навчили, годі з мене цих софізмів: "Чи Він 
народжений, чи ненароджений: якщо ненароджений, то Він - Отець, а якщо народжений, то - 
Син, а якщо ані те, ані инше, то - творіння. Я знаю і Отця, і Духа, проте Духа - не як Отця. Я 
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прийняв і Духа, і Сина, проте Духа, якого не називають Сином. Розумію і Його спорідненість з 
Отцем, оскільки Він виходить від Отця, і Його спорідненість із Сином, оскільки чую: а хто 
Духа Христового не приймає, той не Його (Рим. 8, 9). Якщо Дух не є Христовим, то як же він 
може зробити нас близькими Христові? Чую також про Духа істини (Йо. 14, 17), а істина –це 
Господь. Коли ж чуто про Духа синівства (Рим. 8, 15), то з'являється в мене думка про те, що 
Він є одним цілим з Отцем і Сином за природою. Бо хіба можливо вважати своїм сином 
чужого? Як можна чужорідне приймати за своє власне? 
Отже, я не вигадую чогось нового ані не заперечую величі Духа, але оплакую і жалкую за 
тими, які насмілюються називати Духа творінням, бо вони хибними думками і логічними 
вивертами самі себе штовхають до прірви. Вони ж бо міркують так: "Оскільки розумом ми 
осягнули цю троїстість, то серед усього існуючого немає нічого, що б не входило до цього 
розподілу істот. Таким чином, усе, що існує, є або ненародженим, або народженим, або 
створеним. Дух же не належить м ані до перших, ані до других, отже, Він, безсумнівно, - третє 
і із переліченого". Це ваше безсумнівно зв'яже вас вічною клятвою. Але чи все ти дослідив? Чи 
все розподілив логічно і розумно? Невже нічого не залишив недослідженим? Усе твій розум 
осягнув? Усе ти збагнув? Знаєш, що під землею? Знаєш, що в глибинах морських? Так 
вихваляються демони: "Перерахував я і кількість піщинок, і зміряв моря. Якщо ж ти багато 
чого ще не знаєш, і непізнаного в тисячу разів більше, ніж того, що ти пізнав, то хіба разом з 
усіма не зізнаєшся із соромом у власному незнанні, хіба тобі не образливо не розуміти того, 
яким чином існує Святий Дух? 
Але мені бракує часу викривати безглуздість твоїх міркувань і доводити, як багато ти ще не 
усвідомив. Та я охочіше запитав би про це у ваших наставників і певен, що в цій безбожній 
мудрості розкаєшся одного дня колись і ти, що називаєш Святого Духа творінням. Невже не 
боїшся смертного гріха, за який немає прощення? Невже думаєш, що може бути щось 
нечестивіше, ніж ця хула? Таке твердження породжує жахливі умовиводи: відлучення від Бога 
за самим єством, приниження до рабського стану, обов'язки служіння, позбавлення святости, 
оскільки, якщо вона не належить Духові за природою, то Він мусить причащатися святости за 
розподілом милости, як причащається до неї все те, що освячується. І так, як нам дається: 
виявлення Духа на спільну користь (І Кор. 12, 7), і кожному з нас вділяється відповідно до його 
віри, то і Дух Святий, якщо і справді Він є творінням, як думають духоборці (пневмстомахи), у 
такий самий спосіб буде причасником святости. 
7. Але ми не залишимо невикритим невігластво тих, котрі думають, що все осягнули своїм 
розумом. Нехай дадуть нам чітку відповідь: "Чим є сонце, яке бачать геть усі? Чи воно є 
однією із чотирьох стихій, чи їх поєднанням?" Але його сутність не є ані землею, ані повітрям, 
ані водою, ані вогнем, бо все це рухається по прямій і одне поривається вгору, а инше тяжіє 
донизу: землю і воду, через їх вагу, тягне донизу, а повітря і вогонь, завдяки своїй легкості, 
піднімаються вгору. А сонце рухається по колу, тому й сутність його не є однією із чотирьох 
стихій, оскільки те, що складається з протилежних стихій, зазвичай виснажується від того, що 
протилежні за напрямом руху стихії скеровуються урізнобіч. Сонце ж не знає втоми, тому й 
рух його не припиняється, отже, сонце не є складним утворенням. Кожне ж матеріяльне тіло є 
або складним утворенням, або простим, але сонце не є ані простим тілом (оскільки рухається 
не по прямій), ані складним (оскільки рух його безперервний). Отож, сонця не існує. Такі ваші 
софістичні виверти! Будь-яка людина, якщо вона має очі, посміється з вас. 
Наведу ще один приклад. Як влаштований наш зір? Чи приймаємо в себе образи видимих 
предметів, чи з себе випускаємо певні промені? Але ми і в себе не приймаємо зображень того, 
що бачимо (бо як півкуля неба може вміститися в маленькій зіниці?), ані з себе не випускаємо 
ніяких силових хвиль (бо, знову ж таки, чи вистачить того, що вийшло з ока, щоб 
розвернутися по всьому небесному простору?). А якщо око не приймає в себе зображення 
того, що бачить, ані з нього не випромінюється ніякої сили, то це означає, що ми очима нічого 
не бачимо! І після цього я ще маю спростовувати ваші умовиводи? Чи, може, мені бажати, 
щоб ваші висновки були істинні? Чим же відрізняються ваші хитромудрі міркування стосовно 
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Святого Духа від тих, що я навів щойно, і які ви виголошуєте перед пересічними жінками або 
перед схожими на них євнухами? 
Вислухай мене без неприязні! Якщо Дух - від Бога, то як можеш Його відносити до творіння? 
То чи не хочеш ти цим заперечити, що все від Бога? Як Христос називається Божим, а втім 
Він - не творіння, яким є ми, бо ми: Христові, Христос же Божий (1 Кор. З, 23), ми 
називаємося Христовими у значенні Божих рабів, але у зовсім иншому розумінні Христос 
називається Божим - як Син Отця, так і Дух - від Отця; і це не тому, що все походить від Бога, 
і Він від Бога, як і всі. Існують духи-служники, Святий Дух же не є точно таким, як вони, 
тільки тому, що має схожу назву, - Він єдиний є істинно Духом, бо, подібно до того, як є 
багато синів, але істинний Син - один, так само, хоча про все і говориться, що воно від и Бога, 
але лише Син є власне від Бога, і Дух від Бога, бо і Син і вийшов від Отця, і Дух від Отця 
виходить, але Син від Отця - я через народження, а Дух від Отця - у спосіб, що його 
неможливо передати словами. 
Отже, усвідом, наскільки небезпечно применшувати славу Утішителя. Син не прийме і шани, 
якщо відкидають Духа. Він-бо говорить: Той Мене прославить (Йо. 16, 14), і говорить я це не 
як раб, разом з иншими творіннями, бо, коли б прославлявся разом з усіма, то не було б 
сказано: Той. А оскільки це слово стосується до чогось одного, то показує, що в отриманні 
слави Він має перевагу перед иншими і вшановується не як ті,  о котрі говорять: Слава Богові 
на висотах (Лк. 2, 14), але як Той,  я що сказав; Отче, Я прославив Тебе, завершив справу, яку 
Ти доручив мені виконати (Йо. 17, 4), - і як Отець прославляє Сина, кажучи: І прославив, і 
знову прославлю (Йо. 12, 28), - так і Син приймає Духа у спільність зі Собою і з Отцем. Нехай 
хтось покаже мені славу, більшу за цю, і тоді, безперечно, погоджуся, що наші супротивники 
мають рацію. 
Хто гордує вами, той гордує Мною (Лк. 10, 16). А чому? Очевидячки, завдяки Духові, Який 
перебуває в них. Тому той, хто не шанує Духа, той не шанує Сина, а той, хто не шанує Сина, 
той не шанує Отця (Йо. 5, 23). Таким чином зрозуміло, що хибне тлумачення одного з 
положень віри є запереченням усієї сутности божества. Якщо Дух - творіння, то Він не є 
Божим. Але сказано: Дух Божий, Який створив мене (Іов. 33, 4), і ще: / наповнив Бог Бецалела 
Духом Божим, мудрістю і розумінням (Вих. 35, 31). То як ти вважаєш: означення Божий 
ближче за змістом до поняття творіння чи до поняття божества? Якщо ж до творіння, то ти і 
Отця Господа нашого Ісуса Христа можеш назвати творінням, бо про Нього написано: Його 
вічна сила і божество (Рим. 1, 20), а якщо означення Божий стосується до божества, то 
покинь хулу і визнай велич Духа. Наскільки ж ти пересічний, якщо навіть ці очевидні речі не 
приводять тебе до гідного розуміння Духа! 
 
ГОМІЛІЯ НА ПСАЛОМ 14   
Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй і хто оселиться на Твоїй святій горі (Пс. 14, 1)? 
1. Святе Письмо, розповідаючи про досконалу людину, яка всіма силами прагне досягнути 
блаженства, радить нам, яким шляхом іти та в якому напрямку слід рухатися і з чого належить 
розпочати. Там написано: Господи, хто перебуватиме у оселі Твоїй? Наше теперішнє життя 
дочасне, скороминуче перебування на цій землі, що дає нам надію на переселення до життя 
вічного й досконалого. Святу людину між іншими вирізняє те, що вона, живучи цим 
швидкоплинним земним життям, стремить до иншого, небесного. Саме тому пророк Давид 
говорить про себе: Мандрівник я був у Тебе, і приходень, як і батьки мої (Пс. 39, 13). 
Мандрівником був і Авраам, який не посідав і клаптика землі, і коли потребував місця для 
кладовища (і поховання Сарри), то мусив придбати його за гроші. Отож, Святе Письмо вчить 
нас, що впродовж земного життя ми мусимо вважати себе мандрівниками, які врешті-решт 
мають переселитися на вічний спочинок у свої справжні володіння. Саме тому в цьому житті 
людина є мандрівником серед чужинців, і тільки ту землю, де лежатиме її тіло, зможе вважати 
власною. 
Блаженною є людина, яка здатна, живучи на цьому світі, замість того щоб чіплятися за 
земельні статки і примарне багатство та вважати цей світ своєю справжньою батьківщиною, 
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усвідомити, що вона вилучена з числа кращих, засуджена бути на землі вигнанцем, який 
поневіряється, бо за злочини вигнано його з батьківщини. 
Лише зрідка можна зустріти людину, яка розуміє, що багатство дається нам у тимчасове 
користування, і вважає, що те, чим вона володіє сьогодні, насправді не належить їй. Зате 
людина, яка збагнула це, усвідомлює, як недовго насолоджуватиметься земним життям і що 
людська слава - то цвіт, який швидко опадає. 
Хто ж, отже, перебуватиме в оселі Твоїй? Оселею Божою тут названо тіло, яке Господь дав 
нам для того, щоб воно стало вмістилищем нашої душі. Але чи багато хто з нас ставиться до 
свого тіла як до чужої власности, яку отримав у тимчасове користування? Насправді ж нам 
слід турбуватися про своє тіло так, як піклуються орендарі про землю, яку винаймають і 
обробляють за наказом господарів, щоб, дбаючи про тіло належним чином, могли віддавати 
добрий плід Господареві. 
Якщо людина саме так піклується про тіло, яке отримала (бо тіло є гідним свого Творця), то 
воно стане для неї оселею Божою, в якій вона зможе провадити життя подібно до святих. 
Таким є тіло людини, яка мусить відчувати себе мандрівником на землі. Тому поставлено 
запитання: Господи, хто пере буватиме в оселі Твоїй? А далі сказано про поступ і рух до 
досконалости: І хто оселиться на Твоїй святій горі? Ревний юдей, коли читає у Святому 
Письмі про гору, розуміє, що йдеться про Сіон. Хто оселиться на Твоїй святій горі? Хто живе 
в тілі, той оселиться на святій горі. Гора та - це піднебесна місцина, світла і славна, про яку 
апостол каже: Ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалиму, в 
якому слава ангелів, і Церква первородних, записаних на небесах (Євр. 12, 22-23). 
2. Отже, лише людина, яка сприймає своє тіло без зайвих емоцій (як орендар, який не 
прив'язується до чужої землі, як до власної) і умертвлює його, вправляючись у святості, гідна 
оселитися на святій горі. Прагнучи досягти душевного спокою, притаманного такій людині, 
псалмоспівець каже: Перейду до місць чудового поселення (Пс. 42, 5), а також додає: Які милі 
оселі Твої, Господи сил (Пс. 83, 2). Привести нас до Божих осель, згідно з цими словами, і 
поселити нас на горі здатна лише любов до ближнього, яка породжується ненавистю до 
мамони неправди. Набувайте собі друзів мамоною неправою, щоб, коли вона зникне, прийняли 
вас до вічних осель (Лк. 16, 9). Саме про таке життя говорив Господь, коли молився, говорячи: 
Отче святий, дай, щоб, де Я, і вони були (Йо. 14, 3). 
Майже неможливо для людини, яка живе тілесним життям, оселитися на святій горі. Саме 
тому Святе Письмо із сумнівом запитує: Хто перебуватиме? Хто оселиться? Подібними є 
запитання: Хто збагне розум Господній? (Іс. 40, 13). Хто сповістить вам, що вогонь 
палає?Хто сповістить вам про місце вічне? (Іс. 33, 14). Хто, отож, є вірним і розсудливим 
управителем? (Лк. 12, 42). 
Найчастіше, запитуючи "Хто",  - звертаються до святого Бога, і божественний голос 
відповідає: Той, хто ходить бездоганним і чинить правду (Пс. 14, 2). 
Якщо бездоганною ми вважаємо людину, яка має багато чудових рис і провадить безгрішне 
життя, то чим така людина і відрізняється від иншої, яка живе праведно? Яка ж потреба 
повторювати одне й те ж саме двічі: Той, хто ходить бездоганним і чинить правду? Чи ж 
обидві частини виражають одну й ту ж саму думку? Аж ніяк! Цю думку висловлено в такий 
спосіб для того, щоб людина, яка є бездоганною, у потаємних схованках єства вдосконалювала 
всі можливі чесноти, а та, що живе праведно, стала бездоганною в усіх своїх вчинках. 
Оскільки потрібно не лише жити праведно, але треба, щоб і думки були праведні, бо сказано: 
Ти мусиш чинити по щирій правді (Втор. 16, 20), - тобто мусиш звершувати праведні діла, 
маючи праведні думки. Якщо ж вчинки твої праведні, а думки ні, то чиниш подібно до 
людини, яка прагне допомогти хворому, але, не володіючи лікарським мистецтвом, робить це 
непрофесійно і здатна лише зашкодити. Бездоганна людина досконала і в думках, тому-то 
того, хто чинить праведно, апостол називає достойним працівником. 
3. Зрозумій ці слова добре! Апостол не сказав: який став бездоганним, але сказав: той, хто 
ходить бездоганним, не сказав: який вчинив правду, але сказав: той, хто чинить правду. Бо 
мусимо прагнути впродовж усього життя чинити доброчесно, замість того щоб обмежитись 
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тим, щоб інколи робити гарні вчинки. Промовляючи істину у серці, не обманув і у словах своїх 
(Пс. 14, 3). І в цьому вірші Святе Письмо вчить нас, що слід бути чистим у серці своєму і 
правдивим на словах, - це так само, як бути бездоганним і чинити праведно, бо в 
попередньому випадку Святе Письмо говорить про людину, досконалу в помислах і вчинках. 
Коли ми говоримо від чистого серця, то з нього, неначе з джерела душі, випливає слово, 
оскільки спочатку істина народжується в серці, а вже потім, втілюючись у нелукавому слові, 
набуває сили. Існує дві ознаки істини: одна - вчинки, які провадять до блаженного життя; інша 
- правильне розуміння будь-яких житейських справ. Істину, що живе в серці досконалої 
людини й допомагає отримати спасіння, слід без обману і у всій повноті передавати 
ближньому. Якщо у вирі життєвих турбот чесна людина навіть і відступиться на крок від 
правди, то жодної перешкоди не постане між нею і спасінням. Якщо ми не виміряємо ширини 
землі і глибини моря, не перерахуємо зірок і не встановимо різниці між речами, якщо навіть в 
усіх земних науках не віднайдемо істини, то це нам не перешкодить отримати обіцяного 
Євангелією блаженства. 
Більше того, Святе Письмо вказує нам, що речі, які стосуються істини, є таємницею, і їх 
належить сповіщати не кожному, а лише ближньому і відкривати не першому зустрічному, а 
лише сопричасникам таїнств. Якщо ж істина - це наш Господь, то кожен з нас володіє цією 
істиною, яка викарбувана і запечатана в серці. Ми не перекручуємо слів Євангелія, коли 
говоримо про істину у своїх серцях і коли сповіщаємо ближньому повеління Божі. 
Який не обманув словами своїми. Скрізь у Святому Письмі обман називають ворогом Бога. 
Винищить Господь усі уста обманливі (Пс. 12, 3). Шахрайство в серці тих, що замишляють 
лихо (Прип. 12, 20). Будь-що хороше, якщо його змішати з поганим, прирівняється до обману. 
Подібно до того, як добре вино псується, якщо його змішати з гіршим або з водою, і золото з 
домішками срібла чи міді стає менш вартісне, так і істина спотворюється, коли святі слова 
поєднуються зі злослів'ям. 
4. І не вчинив ближньому своєму ніякого зла. Жодна людина, котра слухає Євангеліє, не може 
мати сумнівів щодо того, кого Святе Письмо називає ближнім, про кого йдеться і до кого 
звернено запитання: А хто є моїм ближнім? (Лк. 10, 29). Роз'яснення щодо того, кого маємо 
вважати ближнім, дав нам Господь у притчі про чоловіка, що вертався з Єрусалиму до 
Єрихону. Коли Господь запитав у свого співбесідника: Кого з цих трьох ти вважаєш 
ближнім? (Лк. 10. 36, 34), той, не задумуючись, відповів: Того, хто вчинив милосердя. Ця 
притча навчає нас, що кожна людина є нашим ближнім. Але зазвичай людині, яка живе 
земним життям, сповненим турбот, важко утриматися від того, щоб не завдати ближньому 
кривди (малої чи великої), не образити його словами, не відняти в нього найнеобхіднішого, не 
замислити проти нього нічого лихого і не обмовити його.  
/ не допустив зневаги на ближніх своїх. Цей вираз можна я витлумачити подвійно: або він сам 
не вчинив щодо ближніх нічого такого, що заслуговувало б на ганьбу, і з цієї причини його 
ніхто не зневажав, або, навпаки, він сам до нікого з ближніх не поставився зневажливо, навіть 
коли хтось припускався помилки (що взагалі притаманно людині) чи піддався тілесним 
пристрастям або иншим спокусам подібного роду. Неприпустимо ж виявляти зневагу до 
грішника, бо написано: Не зневажай людину, яка навертається від гріха (Сир. 8, 6). Досвід же 
підказує нам, що зневажливе ставлення до людини, яка завинила, зазвичай не приносить їй 
жодної користи. Отож апостол, прагнучи настановити свого учня Тимотея, послуговується 
закликами, пересторогами й погрозами, але ніколи не виявляє до нього зневаги. Уже саме 
викриття поганих вчинків, як правило, кладе їм край і допомагає грішникові виправитися, 
тимчасом як зневага його лише присоромить. Більше того, я вважаю, що є речі, за які взагалі 
неприпустимо зневажати людину: це - бідність, нешляхетне походження, неосвіченість, 
тілесні недуги. Порядна людина ніколи не стане через це зневажливо ставитися до инших, бо 
все вищеперелічене не є плодом нашого вибору, а породжене волею випадку; усе це є 
нещастям, і обділеним долею слід співчувати, а не зневажати їх. 
5. Він понижує того, хто замишляє лихе перед ним, а тих, що Господа бояться, прославляє 
(Пс. 14, 4). Величчю душі, відсутністю звичних для людини недоліків, прагненням 
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вдосконалюватись і досягти вершин праведности - усім цим кожного обдаровано відповідно 
до його заслуг. Саме тому понижені будуть ті, що замишляють лихе. Навіть якщо доля захоче 
наділити таких людей великою владою, безмірним багатством, знатним походженням чи 
гучною славою, все одно їхні лихі наміри будуть викриті, а самих їх понизять і будуть вважати 
нікчемами. І навпаки, тих, що бояться Господа, навіть якщо вони бідні, безрідні, не вміють 
гарно говорити, не відзначаються тілесною красою, слід прославляти, підносити і вважати 
блаженними. Святий Дух вчить нас вшановувати таких людей як блаженних: Блаженні всі, що 
бояться Господа (Пс. 127, 1). Отже, не слід вважати кимось значним навіть знаменитих, а 
треба прославляти тих, котрі не прагнуть порожніх похвал і нічого не вартих марнот цього 
світу, навіть якщо ці люди непримітні, бідні і нам здається, що вони заслуговують тільки на 
співчуття. 
Той, хто присягає ближньому своєму і не відрікається (Пс. 14, 5). Чому ж Євангеліє 
категорично забороняє присягу, яку зазвичай вважають річчю цілком достойною? Хто мешкає 
і хто оселиться} - Той, хто присягає ближньому своєму і не відрікається. Але ж істинними є і 
ці слова: Я ж кажу вам зовсім не присягати (Мт. 5, 34). Як же це розуміти? В обох випадках 
Господь говорить про одне й те саме, попереджуючи про сумні наслідки гріхів і закликаючи 
відкинути зло ще в зародку. 
Старий закон наказував: Не чини перелюбу (Вих. 20, 14), і Господь каже: Не пожадай (Мт. 5, 
28). Сказано: Не вбий (Вих. 20, 13), Господь удосконалює цей наказ: Не гнівайся (Мт. 5, 22). 
Таким чином у першому випадку Він дозволяє чесну і незламну присягу, а в другому - 
забороняє присягатися за будь-яких обставин. Бо людина, що присягається, може не 
дотриматися клятви і через не залежні від неї обставини порушити її, людина ж, яка не дає 
клятв, взагалі уникає такої небезпеки. А присягою може вважатися також непорушність і 
незмінність у кожній справі, як от: Я поклявся і постановив пильнувати Твої присуди 
справедливі (Пс. 118, 106), клявся Господь, і не розкається (Пс. 109, 4). Бог вчинив це не тому, 
що мав потребу засвідчити Свої слова клятвою, позбавивши нас таким чином жодних сумнівів 
і переконавши в їх істинності, але хотів у такий спосіб підтвердити незмінність і непорушність 
благодатної обітниці, даної Давидові. Отож, у цьому випадку чітко сказано: Той, хто присягає 
ближньому своєму -  з тим, щоб запевнити в непорушності своїх слів і щоб вони були 
співзвучні сказаному Господом: Хай буде ваше слово так - "так", ні - "ні" (Мт. 5, 37). А свою 
згоду чи незгоду досить підтвердити й кивком голови. Не дай себе переконати в тому, що 
суперечить істині, навіть якщо всі намагатимуться запевнити тебе в протилежному. Не здатен 
щось виконати - скажи: "ні", зможеш - підтвердь: "так". Намагайся, не змішуючи понять, 
доводити істину, спираючись на перевірені аргументи. Невірний нехай буде покараний за 
свою нечесність, але недостойно засуджувати в нечесності нерозважливого, поклавшись на 
його ненадійні клятви. Існують деякі слова, що їх можна вжити замість присяги, а щоб 
запевнити когось у правдивості своїх слів. Йосиф, живучи я в Єгипті, присягнув здоров'ям 
фараона - "так". І апостол, виявляючи свою любов до коринтян, сказав: Така ваша похвала, яку 
маю у Христі Ісусі, Господі нашім (1 Кор. 15, 31). Він, вірячи в Євангеліє, не вчинив всупереч 
її науці і підтвердив похвалу не присягою, а простим словом - як найбільш вагомим доказом з-
поміж усіх можливих. 
6. Тому, хто просить у тебе, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся (Мт. 5, 
42). Ці слова нагадують нам про те, що ми від природи є людинолюбними. Людина народжена 
жити у спільноті з иншими. Отже, маємо завжди виявляти щедрість до нужденного: Тому, хто 
просить у тебе, дай. Живучи у простоті і виявляючи любов до тих, хто в нас просить про 
допомогу, ми стаємо кращими, тому ми мусимо, виявляючи мудрість, наділяти кожного 
залежно від його потреб. Книга Діянь апостолів навчає нас, у який спосіб маємо, виявляючи 
благочестя, розумно наділяти нужденних: Ті, що мали поле або дім, продавали їх та приносили 
кошти від проданого і клали в ноги апостолів. І роздавалося кожному те, в чому хто мав 
потребу (Ді. 4, 34; 35). Але деякі люди, перебільшуючи свої необхідні потреби, звертаються 
до нас з проханням про допомогу, щоб випросити щось зайве або отримати гроші для 
розгульних насолод, тому слід продумано організовувати збір коштів на потреби нужденних і 
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мудро розподіляти їх: кожного годиться наділяти в розумних межах і залежно від його 
реальних потреб. Часто сили недужих підтримують вином, але робить це лікар і призначає 
його прийняття у відповідний час, визначивши міру і кількість. Так само і турботу про 
нужденних нерозумно доручати будь-кому. Тим же, котрі співають жалібних пісень, щоб 
розчулити співчутливих жінок, і, видуривши в них гроші, шкодять власному тілу або просять 
милостиню, щоб нажитися, щедрість подаянь і матеріяльна підтримка не тільки не принесе 
користи, але стане для них приводом до падіння. У подібних випадках слід чинити так: 
незначним подаянням спростовувати їхні нарікання, зате повною мірою виявляти співчуття і 
братолюбство, терпляче зносити утиски разом з тими, про яких сказано: Я був голодний, і ви 
нагодували Мене (Мт. 24, 35). Від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся (Мт. 5, 42) - 
цей наказ співвідноситься з попереднім. Той бідак, що просить у тебе, на землі бере в тебе в 
борг, що його сплатить, пропонуючи тобі Царство Небесне, Бо сказано: Хто милосердиться 
над бідним, той Богові позичає (Прип. 19, 17), - а порукою повернення цього боргу є Царство 
Небесне. Отож нехай усі ми удостоїмося благодаті і людинолюбства Господа нашого, Ісуса 
Христа, разом з Яким Отцю і Святому Духу слава і влада на віки віків. Амінь. 
 
ГОМІЛІЯ НА ПСАЛОМ 115 
1. Увірував я, тому й сказав: "Я ж вельми упокорився". І сказав я у нестямі моїй: "Кожна 
людина - неправдива"(Пс. 115, 1). Віра доказів не потребує, бо спирається на Слово Боже. Віра 
краще за будь-які логічні доведення переконує душу, вона не и потребує жодних наукових 
доказів, а народжується діянням  Святого Духа. В їм 'я Ісуса Христа Назарянина встань та й 
ходи  (Ці. З, 6), - і завдяки Святому Духові сталося згідно з цими  словами. Сталося чудо, і ті, 
що стали його свідками, увірували в божественність Єдинородного. Скажи-но мені, що більше 
здатне переконати людину: нагромадження силогізмів, з яких випливають якісь висновки, чи 
гідне подиву чудо, яке перевершує усі людські можливості. І чи не свідчить це й сьогодні про 
те, що віра народжується через дію Духа та згідно з Божим словом. її не здатні викликати 
штучні докази тих, хто довіряє цьогосвітній мудрості, замість того щоб покладатися на міць і 
силу об'явлення Святого Духа, котрі виявляються нам задля спасіння багатьох через прості 
серця щиро віруючих у Бога. Як я прагну заслужити вашу довіру, щоб мати виголосити 
сьогодні в Божій Церкві п'ять проповідей! Нехай ніхто не поставиться легковажно до 
проповіді і не закине, що ми змушуємо слухачів прийняти наші слова на віру, не навівши на їх 
підтвердження жодних доказів. Основи кожної науки необхідно докладно й логічно викласти 
для початківців, щоб завдяки цьому ті, що піддають сумніву основні принципи цієї науки, 
мали можливість певним чином і за встановленим порядком досягти мети свого навчання - 
дійти до істини. Цього ти міг би навчитися, спостерігаючи за системою навчання світських 
наук. Так, наприклад, якщо ти не погоджуєшся з основними законами геометрії, то 
заперечуватимеш  та вважатимеш хибними і висновки, які з них випливають. Так само й той, 
хто відкидає засади та основні поняття математики, закриває собі шлях до пізнання 
складніших математичних теорій. І лікарі не здатні вилікувати складних хвороб, не засвоївши 
основ медицини. І взагалі, у будь-якій науці, яка послідовно і певним шляхом веде нас до своїх 
висот, безглуздо вимагати доведення первинних аксіоматичних положень. Основні принципи 
мусимо приймати на віру, беззастережно, як самоочевидні речі, а вже те, що грунтується на 
них, розглядати 2а8 як логічні умовиводи. Отож і таїнства науки про Бога приймай  як 
постулати віри, не піддаючи їх сумнівам. 
Треба вірити, що Бог існує, - вчить нас Євангеліє (Євр. 11, б), тож припинімо прискіпуватися і 
покиньмо заперечувати те, що є об'єктивною істиною. А оскільки віра для тих, які 
покладаються на неї, є основою усіх справ і підтвердженням того, що для инших не є 
настільки очевидним, то не варто намагатися побачити приховане і довірятися хитким надіям, 
бо вони неспроможні привести нас до істинного знання. 
2. Ось якої я думки про віру тих людей, котрі безплідно сперечаються і марно покладають 
надію на пустопорожні слова. Мені видається, що псалом, до якого ми зараз звернемося, 
допоможе краще усвідомити те, про що я веду мову. У ньому сказано: Уподобає мене Господь 



 
 

  
 

140

на землі живих (Пс. 94, 9). Оскільки про землю, якої ми не здатні побачити за допомогою 
очей, йдеться як про щось добре відоме, то далі пояснено і принцип сприйняття неосяжних 
речей: Я увірував, що існує земля живих, тому сказав, що уподобає мене на ній Господь. І 
взагалі, людина, яка не має віри, бажаючи висловити свої думки, не здатна сказати чогось 
розумного, оскільки розум її позбавлений наставника. 
Отож, мова розумної людини грунтується на вірі і переконаності в істинності власних слів, яка 
міцно закорінена в серці. Таким чином ми можемо досягти досконалосте у вірі і маємо право 
сказати: Я ж вельми упокорився. Бо людина, яка високо ставить власні думки і не здатна 
сказати, наслідуючи апостола: Брати, я не вважаю, що досягнув багато-чого (Флп. З, ІЗ), - 
піддає сумнівам факт існування Бога, судить про недосяжне, тільки спираючись на власні 
умовиводи, і настільки впевнено твердить, що Бог існує, наскільки це їй дозволяє власна 
логіка. Взагалі, людина, яка власним розумом намагається осягнути буття, не усвідомлюючи, 
що легше горнятком вичерпати море, ніж за допомогою людського розуму охопити невимовну 
велич Бога, зазвичай пишається марнотою власного розуму й не здатна сказати: Увірував я, 
тому й сказав. А коли людина не здатна сказати: Я ж вельми упокорився, - то зрозуміло, що 
вона буде поводитися зухвало й гордовито і самовпевнено молотиме пусте, оскільки не 
наділена силою  віри. Така людина не лише себе принижує, а й увесь людський рід. Я сказав у 
нестямі моїй: Кожна людина - неправдива. Той,   хто відмовляється увірувати, але прагне за 
допомогою людських знань пізнати істину, обманює себе та инших, оскільки  насправді 
віддаляється від істини.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Сказано, що ці слова промовлено у нестямі. А яка ж в природа цього емоційного стану? 
Спостерігаючи за людською  натурою, розмірковуючи, що ж люди вважають істиною, і без 
Божої допомоги не спромігшись знайти відповіді, збентежений незвичністю цієї справи, я 
вигукнув: Кожна людина - неправдива. Скрикнув у нестямі, схожій на те безумство чи 
божевілля, що охопило Анха. Скрикнув, бо збагнув, що обманюю себе й уявляю неіснуюче, 
щоб уникнути небезпечних ворожих підступів, і тоді сказав: Колена людина - неправдива. 
Хоча зробив це не для того, щоб зашкодити ближньому, а для того, щоб уникнути 
самообману. 
Ні, не суперечить собі пророк. Він каже, що деякі софісти намагаються його спростувати і 
твердять, що він потрапив у замкнуте коло силогізмів. Якщо кожна людина обманює, а Давид 
був людиною, то виходить, що і він обманював. Якщо ж він неправдомовець, то його слова не 
варті довіри. Якщо ж це твердження хибне і не кожна людина обманює, то ми і Давида 
звільнимо від звинувачення у неправдомовності. Якщо ж він не обманює, то нам слід вірити 
його словам, а повіривши їм, ми знову приходимо до необхідности не вірити йому. Таким 
чином, якщо Давид говорить правду, то сам собі заперечує, бо і людиною є, і правду говорить. 
Якщо ж обманює, то таким чином стає неправдивим, а хто ж віритиме неправдомовцеві? 
Оскільки він раз і назавжди ствердив, що кожна людина - брехун, то нехай Давид буде 
брехуном, щоб підтвердилися його слова. Або припустимо, що він говорить правду і тим 
самим спростовує це твердження. Але це все гра слів, якою ті, що вміють їх перекручувати, 
хизуються перед недосвідченими. Істину неможливо довести у такий спосіб! 
Зазвичай люди підвладні почуттям, але людина, що піднялася над тілесними бажаннями і 
завдяки своїй досконалості  перейшла до стану ангелів, коли говорить про людське, 
відмежовує себе від решти людей. І вона говорить правдиво: Я сказав: "Ви - боги, і сини 
Всевишнього, ви, однак помираєте, як і всі люди" (Пс. 82, 6-7). Ви - боги. До кого ж иншого, як 
не до Давида, можна віднести ці слова? Бо він - і син Всевишнього, і завдяки доброчесності 
оселився з Богом, але не помирає, як людина, бо має в собі Бога живого. 
4. Я сказав у нестямі моїй: Кожна людина - неправдива. Прислухайтеся до цих слів ви, 
прикуті пожаданнями до тіла, і спрямуйте думки до небесного, яке очистить їх і прожене 
гордість із ваших сердець, що повстали проти Бога, Котрий судитиме тих, що чинять супротив 
благочестю. Чим віддячу Господеві за все, що Він вчинив мені? Чашу спасіння прийму (Пс. 115, 
3-4). 
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Давид збагнув, як щедро Бог обдарував нас: ми із небуття постали до буття, ми із землі 
створені, отримали розум, завдяки якому здатні осягати небесне. А коли ж він став за 
керманича для людського роду (дав-бо йому Господь відкуплення за всіх нас), то потрапив у 
складне становище, шукаючи серед усього існуючого те, шо було б гідним даром Господеві. І 
каже: "Отож, ним віддячу Господеві? Не жертвами, не цілоспаленнями, не служінням закону, 
але усім своїм життям". Тому й сказав: Чашу спасіння прийму. А чашею спасіння він назвав 
ось що: прийняти страждання в боротьбі за благочестя і аж до смерти бути стійким проти 
гріха. 
Це та чаша, про яку говорить Спаситель у Євангеліях: Отче, якщо це можливо, нехай помине 
чаша ця (Мт. 26, 39). А також каже, звертаючись до учнів: Чи можете пити з чаші, яку Я маю 
випити? (Мт. 20, 22). Чашею Він називав смерть, яку прийняв заради спасіння світу. Тому й 
Давид каже: Чашу спасіння прийму, розуміючи під цим прагнення вдосконалити світ, 
відпочинок і для душі й тіла. І досягти цього можна, не накладаючи болісних покарань на тих, 
що повстають проти благочестя, а приносячи в жертву самого себе як підношення Господеві, 
оскільки все инше він не вважає гідним Благодійника. І Давид готовий дати таку обітницю в 
подяку Господеві, взявши у свідки весь народ: Усі обітниці мої Господеві сповню перед усім 
народом Його 301 (Пс. 115, 5).                                                                                                                                  
Звертаючись до слухачів, він закликає їх не боятися смерти: Дорогоцінна перед Господом 
смерть преподобних Його (Пс. 115, 6).  Він неначе промовляє: "Не страшіться цієї прекрасної 
боротьби, люди, не лякайтеся смерти, бо вона - не загибель, а  нова форма життя. Смерть - це 
не зникнення, а перехід до  слави. Люди, що прагнуть багатства, зазвичай називають 
коштовними якісь блискучі камінці. Справжньою ж коштовністю є смерть преподобних Його. 
Коли людина живе праведно, її душа, якої не заторкнула тілесна скверна, яка не має жодної 
плями або зморшки, прославлена звитягами боротьби за благочестя, увінчана вінцем 
праведности і сяє понад усім красою доброчесности. Душа такої людини перебуває біля 
Господа, нашого Судді, осяяна благодаттю, яскравішою від будь-якого коштовного каміння. 
То хіба не дорогоцінною є смерть такої людини в очах Господа? Отже, припинімо ридати над 
відходом звідси блаженних мужів, а оплакуймо наше народження і прихід у це життя. Прихід 
у цей світ повязаний із безчестям, нечистотами і смородом, що їх легко міг би посоромитися 
той, хто ввів нас у життя. Такий прихід шляхом тілесного народження викликаний природною 
необхідністю, а відхід і вихід звідси, навпаки, є цінним і славним, проте не для всіх людей, а 
для тих, які прожили життя у святості і праведності. Отож, цінністю є смерть, народження ж 
людське нічого не варте. Сіється в неславі, встає у славі, сіється у тлінні, встає у нетлінні (1 
Кор. 15, 43. 42).  
Оскільки смерть рівноцінна народженню, перестаньмо ридати над переходом від безчестя до 
слави. Коли помирали по-юдейськи, це було ганебно і тлінно, коли ж приймаємо смерть за 
Христа, останки блаженних стають дорогоцінними. Про це сказали священики і назареям: Не 
зітлієте нічим смертним (Лев. 11, 39-40), Якщо хтось торкнеться мертвого, стане 
нечистим до вечора і Він випере свій одяг. Але тепер той, хто торкнувся святих мощей, 
отримує частку святости із благодаті, що перебуває в цьому тілі. Дорогоцінна перед Господом 
смерть  преподобних Його. 
Не нехтуйте справді цінним заради безчесного, не погоджуйтеся на нерівноцінний обмін, 
обираючи тлінне життя замість стану вічного блаженства. Окрім ганебних пристрастей, що 
ними поневолені більшість шанувальників насолод, навіть просте вдоволення життєвих 
потреб може спотворити природну велич душі та підкорити її, якщо вона опуститься до 
служіння тілу. А де рабство, там і безчестя. Слід, отож, уникати життя, якому самою 
природою судилося безчестя. 
5. "Нічого більшого, - каже псалмоспівець, - не можу вчинити, як присвятити своє життя 
Господу. Бо, будучи Твоїм рабом, Тобі приношу Твій статок. Кожне творіння існує як раб 
Творця, оскільки є таким не за своєю волею, а за законами природи. Бо я є сином Твоєї 
служниці, яку несвідомим і малим дитям привів ворог і, звільнивши від служіння Тобі, зробив 
рабою гріха. Але я її навертаю і скеровую до істинного Володаря, бо згадав давнє рабство. Ти 
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розбив мої кайдани (Пс. 115, 7). Оскільки ти мене звільнив з пастки гріха, прийшовши до 
пекла і звільнивши людську природу, яка є оковами смерти і потерпає від невідворотного 
ув'язнення, саме тому пожертвую Тобі не якусь нічого не варту для Тебе тварину, не птаха 
чистого чи випічку із найтоншого борошна, не ясний ладан чи куріння фіміяму (бо це від землі 
підноситься до Господа), але те, що є моїм власним набутком і породженням мого серця. Саме 
таке прославляння піднесу в небеса, неначе з якогось жертовника мого служіння. І принесу 
Тобі жертву хвали (Пс. 115, 8), ціннішу від тисяч цілоспалень, і все це - Тобі, досконалому 
Богові, Який ні в чому не має потреби, Який не вимагає жертвоприношення тварин, що їх 
мають вдосталь лише багатії, але прагне, щоб ми розумом, усіма почуттями і чистим серцем 
визнали Його. Він вимагає від нас цієї жертви, яку здатні принести всі, хто забажає. 
Усі обітниці мої Господеві сповню перед усім народом Його (Пс. 115, 9). Жертвуючи Тобі 
хвалу, зроблю це без фальшивого сорому, не в таємному сховку, злякавшись глуму 
нечестивців. Ні, цю жертву звершу прилюдно, зробивши весь народ спільником свого 
служіння. Місцем жертвоприношення нехай стане  центр славного міста Єрусалиму". 
Почуйте мене ті, що занедбали Церкву, зберіться в домах зібрання ви, частинки безцінного 
тіла, бо слід воздати хвалу  в центрі Єрусалиму і саме тут, у Церкві Божій. Треба, щоб не  за 
звичаєм давнього служіння кожен споруджував власний  жертовник, а щоб усі обрали єдиний. 
Ти ж відроджуєш вівтар  і батьківські жертовники, і запалюєш поганський вогонь на  ньому, і, 
не замислюючись над цим давнім звичаєм, прислухаєшся до порад грішників, опоганюючи 
себе спілкуванням з ними. 
О, коли б ви уникнули цього недостойного наслідування, ви, народ Господній, і не позбавили 
себе частки зі спасенними, але перебували у вірі, виконували заповіді Господні, Якому слава і 
влада на віки віків. Амінь. 
 
ГОМІЛІЯ НА ПСАЛОМ 132 
Прислухайся до слів блаженного Давида, який говорив у псалмі: Чи є що кращого і 
приємнішого, ніж жити братам разом? (Пс. 132, 1). Привід його радості дала не лише власна 
досконалість, а й те, що инші сумлінно виконують закон. Він, коли помічав, що хтось виявляє 
ревність, казав: Я зрадів зі слів тих, що сказали мені: Ходімо у дім Господній. Стояли ноги 
наші у брамах твоїх, Єрусалиме (Пс. 122, 1, 2). І повсякчас, коли пророк бачив братську 
єдність, вельми радів і вигукував: Чи є що кращого і приємнішого, ніж жити братам разом? 
Згідно з божественним задумом братська спільність - річ неймовірно прекрасна, вона несе в 
собі справжню і невіддільну від краси насолоду, оскільки люди, які відчувають любов 
ближнього, отримують невимовну радість. Тому пророк каже далі: Чи є що кращого і 
приємнішого, ніж братам жити разом? Це немов миро, що стікає з голови на бороду, на 
бороду Аарона (Пс. 132, 2). Бо братська єдність немов небесна благодать, яку Спаситель дарує 
Своїй Церкві, і для душ святих вона зазвичай слугує духовним дороговказом. Як роса 
Єрмонська, що стікає на гору Сіонську (3). Бо як роса, яка спадає на гору Єрмон й ошатно сяє, 
так і духовна роса, невидимо вкриваючи гору Сіон, повсюди єднає братів, приносячи велику 
користь їхнім душам. Я гадаю, що про цю ж саму божественну росу, яку він прирівнює до 
діяння Святого Духа, говорить Ісайя: Бо роса, що від Тебе - це роса зцілень для них (Іс. 26, 19). 
Отож, роса Єрмонська, що стікає на гору Сіонську. Там провістив Господь благословення і 
життя (Пс. 132, 3). 
Згідно зі словами Мойсея, Бог давав такі обітниці в багатьох місцях: І збереже Господь завіт і 
милість, як присягнув Він отцям твоїм, і полюбить тебе, і благословить тебе, і помножить 
тебе: поблагословить нащадків лона твого і плід землі твоєї і додає, життя довіку (Втор. 7, 
12-13). Чи є що кращого і приємнішого, ніж жити братам разом? Ось до чого й ви 
покликані! Один Господь, одна віра, одне хрещення: один Бог і Отець, Який над усім, і для 
всього і в усьому (Еф. 4, 5-6). Чи є що кращого і приємнішого, ніж жити братам разом? І не 
лише в тілесному домі, а також у святому і духовному. Бо дім Мій буде названий домом 
молитви (Мт. 21, 13). І ми, просвітлені, удостоїлися цього мира, бо помазав усіх нас 
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праведністю Своєю Христос-Спаситель, Якому, а разом з Ним Отцю і Святому Духу, слава і 
влада на віки віків. Амінь. 
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У серії «Джерела Християнського Сходу»  
побачили світ: 

1. Теодор Студит «Поучення» 
2. «Мистецтво молитви», упорядник єрм. Харитон 

3. Никодим Святогорець «Невидима боротьба» 
4.  Григорій Ниський «Життя Мойсея» 

5.  Авва Доротей «Поучення і послання» 
6. «Щирі розповіді прочанина 

своєму духовному отцеві»  
7. Йоан Золотоустий «Про священство» 

8. «Дідахе» 
9. «Християнське життя за Добротолюбієм»  

10. «Києво-Печерський Патерик» 
11.  Теофан Затворник «Про покаяння» 
12.  Микола Кавасила «Життя у Христі»  

13. Дмитро Туптало «Лік духовний» 
 

Готуються до друку: 
Василій Великий «Морально-аскетичні твори» 

«Древній Патерик»  
«Святі Отці про молитву» 
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