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ДОКУМЕНТ № 4

1900 р., Жовква1. Пастирське послання Єпископа Андрея
 до духовенства та вірних Станиславівської єпархії

 Християнська родина

	 Шукаймо нових іще скарбів!
	 1.	Недавно	тому,	мої	милі	браття,	у	свойому	першому	пастирському	
листі,	представив	я	Вам,	чим	є	наука	Ісуса	Христа	для	нас	і	скільки	сили	та	
добра	вона	нам	приносить,	–	навіть	для	туземного	нашого	життя.
	 Нині	рад	би	я	звернути	Вашу	увагу	ще	й	на	інші	неоціненні скарби, які 
можемо найти у Христовій Євангелії,	–	якщо	тільки	схочемо	живо	перейня-
тися	тією	Божественною	Його	наукою.

	 Христос – реорганізатор цілого життя людства
	 2.	Великим	ділом	Божої	премудрости,	що	його	Ісус	Христос	мав	до-
конати	на	цьому	світі,	було	відновити Божественною Своєю силою цілий 
зіпсований і зі старости підупалий світ.
	 Спаситель	мав,	як	каже	св[ятий]	Павло,	«возглави1ти всsчєскаz, ±же на 
нб7сёхъ и3 ±же на земли2»2.	Отже,	мав	влити	у	ціле	людство	нову силу і нове 
життє.	Мав	передусім	уздоровити	ті	його	недуги,	в	які	воно	попало	через	гріх	
перших	родичів,	всіх	з	роду	«синів гніву»	привернути	до	Божої	ласки	–	людей,	
знеможених	безнастанною	неправдою,	просвітити	 світлом	 істини,	 а	 тих,	що	
впали	вже	на	дно	беззаконня,	піднести	до	чеснот	християнського	життя.
	 Своєю	наукою	обняв	Він	увесь	людський	рід.	І	то	так	всесторонньо,	що	
не	було	й	нема	на	світі	такої	справи	чи	такої	інституції,	якої	би	Він	не	хотів	
був	перестроїти,	утверджуючи	те,	що	добре,	а	усуваючи	все	те,	що	зле.

 а) Запевнює вічне, а й також дочасне щастє
	 Ця	Його	наука	відносилася	і	відноситься	перш	усього	і	безпосередньо	
до	людей,	поставлених	Божою	ласкою	в	надприродний	стан	Божих	синів.	
Відноситься до вічного порядку,	 який	 щойно	 в	 позагробному	 житті	 має	
осягнути	своє	совершенство.
	 Але	сила	Його	Божественної	науки	вплинула	теж	у	немалій	мірі	й	на	
цілий	природний порядок.	І	через	те	принесла	як	поодиноким	людям,	так	і	

1У	першому	виданні	не	подано	дати	написання	чи	підписання	цього	листа.	Є	подана	тільки	
дата	опублікування	–	Жовква,	1900	(прим.	ред.).
2Пор.:	Еф.	1,	10	(прим.	ред.).
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цілому	людству	незміримі	користі.
	 Христос,	мої	милі	браття,	дає людям не лише вічне щастє	 та	 спокій	
сумління,	але	як	Спаситель	людства	подав	дочасній	суспільності	людей	такі	
порядки,	що	можуть	запевнити	–	і	одиницям,	і	цілим	народам	–	найбільшу міру 
сили, щастя і дочасного миру,	оскільки	це	лише	можливе	на	цьому	світі.
	 Христова	наука	не	займається	лише	душею	кожної	людини	зокрема,	але	й	
упорядкуваннєм	–	організацією	цілого	людства.	Вона	не	тільки,	що	впроваджує	
лад	і	порядок	у	сумліннє	одиниці,	але	є	вона	й	наукою загального суспільного 
ладу	–	ладу,	на	основі	якого	можуть	і	повинні	розвивати	всі	народи,	ціле	людство	
всі	свої	природні	сили,	що	їх	в	дарі	одержали	від	Бога.
	 Проповідь	Євангелії	не	обмежується	єдино	до	церкви	та	сповідальни-
ці!	І	не	кінчиться	на	відправі	Служби	Божої!
	 Вона	йде	і	до	хати	кожного	християнина,	питаючи	тут	про	домашні	
порядки	та	відносини;	йде	і	до громади	і	тут	впроваджує	свій	новий	лад.
	 Вона	сягає	й	до	тих	справ,	про	які	дебатують	в соймах і парламентах!
	 Вона	йде	 і	до міністрів та монархів,	щоб	учити	 їх,	як	правити	тай	
дбати	про	загальне	добро;	йде	навіть	і	туди,	де	народи	чи	держави	воюють	
між	собою,	і	там	накладає	на	всіх	обов’язок	справедливости	тай	любови.

	 б) Впорядковує життє в родині
	 Під	 впливом	 Христової	 науки	 влада	 монархів	 стала	 святішою	 та	
справедливішою,	 послух	 для	 влади	 у	 людей	 –	 легшим,	 а	 зв’язок	 поміж	
горожанами	–	сильніший.
	 Словом:	для всіх справ, що їх люди уважають корисними, прибуває з 
Христової науки нова сила.
	 І,	 здається,	 більше	користи	до	цього,	що	добре	на	цьому	 світі,	 і	 не	
могла	б	вона	принести,	навіть	тоді,	коли	метою	її	було	би	тільки	піднесеннє	
та	скріпленнє	дібр	цього	дочасного	життя.
	 А	 благодатний	 вплив	 цей	Христа	 на	 суспільне	 життє	 людства	 пока-
зується	найліпше	на родинному союзі,	що	його	Спаситель	скріпив	і	освятив.

	 Родина як підстава всякого ладу
	 3.	Тому,	що	я	постановив	собі,	мої	дорогі	браття,	представити	Вам	
у	кількох	пастирських	листах	той	порядок,	який	Христос	увів	у	світ,	то	
тут,	у	своєму	другому	листі,	мушу	Вам	представити,	якою повинна бути 
християнська родина.
	 Бо родинний порядок є основою цілого суспільного ладу.
	 Порівняннє.	На	ніщо	не	здасться	одиницям	і	цілому	народови	замож-
ність,	просвіта	та	патріотизм,	коли	не	буде	в	ньому	ладу.	І	так,	як	той,	що	
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хоче	збудувати	собі	хату,	кладе	насамперед	підвалину,	бо	від	тієї	підвалини	
залежить,	чи	хата	буде	сильна,	чи	зараз	розвалиться,	так	само	і	той,	що	дбає	
про	суспільний	лад,	мусить	насамперед	подбати	про	родину.
	 Слабою	буде	хата,	збудована	зі	спорохнявілих	стовпів	і	дилів,	так	само	
й	слаба	тай	нещасна	така	суспільність,	що	зложена	з	нещасливих	родин!
	 Тому	даремним	було	б	зусиллє	хотіти	запевнити	народови	добробут,	
силу	 й	щастє,	 а	 не	 подбати	 перш	 усього	 про	 те,	що	 є	першою умовиною 
щастя й сили кожного зокрема,	кожного	організму,	з	якого	складається	за-
гальний	суспільний	організм.
	 Отже,	щоби	запевнити	йому	будучність,	треба	перш	усього	подбати	
про	те,	від	чого	зачинається	лад	цілої	суспільности.
	 Треба	скоріше	подумати	про	ту	інституцію,	яка	є	основою	дочасного	
щастя	кожної	одиниці,	ніж	про	всі	соймові	чи	парляментарні	справи.
	 Треба,	передусім,	вишукати	й	найти	для	кожного	такий	ґрунт,	на	яко-
му	міг	би	він	почуватися	свобідним і щасливим!	–	на	якому	міг	би	рости	в	
силу	та	свобідно	розвиватися;	на	якому	міг	би заспокоїти потреби	 свого	
розуму	й	серця, тіла й душі.
	 А	тією	основою людського життя є саме родина.

	 Родина – то теж основа нашої майбутности
	 4.	Тому-то	й	Христос	почав	Свій	лад,	який	хотів	завести	поміж	людь-
ми,	якраз	від	родини!	Тому	й	я	зачинаю	представленнє	науки	Христа	як	
суспільної науки	від	мови	про	християнську	родину!
	 Цю	науку	приношу	Вам	якраз	на	початку	року,	який	у	цілому	хрис-
тиянському	світі	зветься	«святим»	і	«ювілейним»	роком.	А	годі	мені	найти	
відповіднішої	науки	на	цей	Святий	рік,	як	саме	ту,	що	не	тільки	сама	в	собі	є	
святою,	але,	що	важніше,	є	основою	святости,	як	для	кожного	християнина	
зокрема,	так	і	для	цілого	народу.
	 Бо	є	запорукою	його	майбутности.
	 А	 коли	 взагалі	 думати	нам	у	 якомусь	 році	 про	 свою	будучність,	 то	
передусім	саме	у	цьому,	Святому	році.	«Святим	і	ювілейним»	зветься	він	
якраз	тому,	бо	ним	кінчимо	старе	століттє,	а	входимо	в	нове.
	 Отже,	зачинаємо нову епоху в своєму житті і в житті цілого народу.
	 Тож	не	диво,	що,	станувши	на	порозі	нової	епохи,	сягаємо	оком	дале-
ко	наперед	і	питаємось	про	свою	майбутність...
	 І	ось	тому	саме	хочу	я,	дорогі	браття,	подати	Вам	Христову	науку.	Бо	
вона	якраз	запевнить	нам	ліпше	майбутнє.
	 А	говорячи	про	християнську	родину,	я	свідомий	саме	того,	що	подаю 
Вам науку, від якої залежить і на якій спирається майбутність цілого народу.
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	 І	я	переконаний,	що,	як	тільки	послухаєте	мого	голосу	і	разом	зі	мною	
візьметеся	до	праці,	до	якої	взиваю,	то	дерево	суспільної	сили	та	суспіль-
ного	щастя	закоріниться	глибоко	у	серці	народу.	А	корінь	його	набере	такої	
тривкости,	що	дерево	це	не	зможуть	уже	звалити	й	не	знати	які	бурі	 і	не	
знать	які	перевороти...
	 Я	свідомий	того,	що	овочі	праці,	до	якої	Вас	взиваю,	й	після	десяти	
віків	триватимуть	непохитно.	І	що	з	роду	в	рід	і	з	віку	в	вік	приноситиме	ця	
праця	й	Богови	хвалу,	а	нам	усім	та	й	цілому	нашому	народови	честь	і	силу.	
І	що	ця	праця	наша	буде	просвічувати	та	освячувати	всі	діла	наші,	що	стяга-
тиме	на	Вас	і	на	Ваших	дітей,	внуків	тай	правнуків	Боже благословеннє.
	 А з цим благословеннєм розростешся, мій рідний народе, в народ 
великий і могутній, багатий і щасливий, у народ віруючий, побожний і 
моральний – у народ святий!

	 До праці над родиною!
	 5.	Отже,	тією	працею,	до	якої	взиваю	Вас	у	цьому	році,	то	праця над 
Вашими родинами.
	 Діло Христа опирається на людській природі.	 І	 тому,	 заки	 Вам	
представлю	Христову	 науку	 про	 родинне,	 подружнє	життє,	 мушу	Вам	
перш	усього	пригадати,	чим є подружжє зі становища закону природи,	
чим	повинно	воно	бути	навіть	для	чесних	поган.
	 А	з	цього	зрозумієте,	як дуже цінити Вам треба святе подружжє 
християнське.	І	якими	то	негідними	християнами	є	ті	люди,	що	хочуть	ска-
сувати	християнську	родину.	(Бо	якраз	настали	такі	часи,	що	вороги	Христа	
раді	би	позносити	все,	що	Ісус	Христос	установив	для	добра	людей).
	 Зрозумієте	теж,	якими	негідними	християнами	є	й	ті,	що	своїми	гріха-
ми	ломлять	і	зловживають	християнське	подружжє!

	 Подружжє як моральне зобов’язаннє
	 6.	Вже	зі	самої	природи	річи	та	конечности	морального	закону,	який	
зобов’язує	людину	в	усіх	її	справах,	мусить	бути	подружжє зобов’язаннєм 
(контрактом) морального закону.
	 Бо	коли	людина	відповідає	за	свої	діла	–	підлягає	моральному	законови,	–	то	
в першій мірі закон цей обов’язує її в домашньому житті тай у подружньому 
зв’язку.	Бо	від	нього	залежить	удержаннє	та	майбутнє	людства.
	 Подружній	зв’язок	мусить	бути	(як	сказано)	моральним зобов’язаннєм.
	 А	то	тому,	що	приносить	спільноту	цілого	життя.	А	кожна	спільнота	
мусить,	прецінь,	полягати	на	взаємних	правах	і	обов’язках!	Отже,	й	мусить	
бути	якийсь	закон	подружого	життя,	який	нормує	взаємні	права	та	обов’язки	
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подругів	і	береже	їх,	одну	і	другу	сторону,	від	взаємної	кривди.
	 Тому	й	сам	зв’язок	і	закон	подружий	накладають	на	обі	сторони	якісь	
моральні обов’язки	та	ставлять	подругів	у	взаємній	залежності	від	себе...

	 Подружа любов
	 7.	а)	Тії то права та обов’язки подругів мусять бути так нормовані 
законом, щоб одна сторона мала вправді провід, але водночас щоб друга 
сторона не була невільником цього проводу.
	 Одна	сторона	мусить	мати	провід,	без цього не буде єдности.	Бо	ж	
немислиме	 є	 рівнорядне,	 солідарне	 поступуваннє	 двох	 людей,	 коли	 одна	
сторона	не	має	в	руках	проводу,	а	друга	–	обов’язку	піддатися	цьому	прово-
дови.	Без	цього	легко	розійдуться	вже	при	першому	непорозумінні!
	 А	провід	цей,	з	природи	річи,	мусить	держати	та	сторона,	яка	до	тако-
го	проводу	спосібніша,	а	саме	яка	з	природи	має	більшу силу.
	 І	так,	уже	зі	самого	природного	закону,	мусить бути жінка у подружжі 
підчинена чоловікови.
	 Одначе те підчиненнє не сміє бути неволею!
	 б)	А	цю	рівновагу	між	владою	та	підчиненнєм	владі	осягається	лише	
через любов.
	 Тому-то	закон	подружжя	мусить	бути	законом	любови.	Але	не	тільки	
тілесної	любови,	а,	передусім,	моральної	любови.

	 Тільки нерозривне подружжє дає щастє
	 8.	 Лише	 так	 поняте	 подружжє	 приносить	 обом	 сторонам	 поміч	 і	
щастє	в	житті.
	 А	щоб	та	поміч	і	те	щастє	було	тривким,	а	що	важніше	–	щоб	можна	
було	осягнути	 спільну	мету	подружжя	–	вихованнє дітей,	 –	 то	подружжє	
повинно	бути	таким,	яким	було	воно	з	первісної	Божої	установи,	тобто	не-
розривним союзом одного мужчини з одною жінкою.
	 а)	Подружжє,	яке	не	було	би	таким	моральним	зобов’язаннєм	і	яке	не	
накладало	би	взаємних	прав	та	обов’язків,	не	було	б	нічим	іншим,	як	тільки	
самолюбством	пристрасти	без	ніякого	етичного	елементу.	Воно	сходило	би	
часто	на	звіряче	заспокоюваннє	пристрасти,	а	слабшу	сторону	віддавало	би	
тиранії	сильнішого.
	 б)	Подружжє, яке не було би нерозривним, не було би спільнотою 
життя і не лучило б сторін так, щоб взаємно та постійно помагали собі 
в житті.
	 Таке	подружжє	не	було	б	і	спільнотою	любови.	Бо	справжня	любов	у	
житті	є	тривалою!	В	противному	випадку	її	нема!
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	 в)	 Таке	 подружжє	 й	 не	 заповнювало	 б	 достаточно	 подругам	 взаєм-
ности	прав	і	обов’язків,	а	було	би	залежне	від	самоволі	сторін,	сходин	і	роз-
ходин,	без	ніякого	права,	 а	й	не	давало	би	ніякої	 запоруки	для	 здорового	
виховання	дітей.
	 А	сама	жінка	не	в	силі	виховати	дітей!
	 Та	ще	гірше	було	б,	коли	б	не	стояв	біля	неї	чоловік	як	приятель,	як	
оборонець	та	сторож	її	невинности.	Тоді	ледве	чи	могла	б	уникнути	вона	
небезпек	життя!
	 Суспільність,	 яка	 прийняла	 б	 таке	 подружжє,	 зближалася	 б	 скорим	
кроком	до	своєї	заглади.

	 Подружжє має бути чисте і святе 
	 9.	Сміло	можна	сказати,	що	щастє	і	моральна	вартість,	як	кожної	лю-
дини	зокрема,	так	і	цілого	народу,	а	в	більшому	ще	ступені	й	ціла	будучність	
його,	залежить	від	того,	чи	якраз	цей	корінь	суспільного	життя	і	ця	ділянка	
людського	життя,	в	якій	скупчуються	всі	його	справи,	є	здоровий	і	сильний...
	 Майбутність належить до тих народів, у яких подружжє є річчю 
святою, у яких родинне життє є чисте й святе!
	 І	у	таких	народів	легко	найти	лад	і	силу.	Такі	народи	з	елементарною	
силою	здобувають	собі	добробут.
	 А	навпаки,	нарід,	що	його	точить	рак	неморального	родинного	життя,	
такий	нарід	не	може	не	розтрачувати	свого	майна,	не	може	не	дійти	до	упадку!
	 Бо,	ясна	річ,	усунути мораль із того, від чого залежить майбутнє на-
роду, – то очевидне спровадженнє народу на бездоріжжє та підкопуваннє 
етики його. А від етики народу залежна й сила та щастє його!
	 Таким	є	подружжє	за	своїм	природним	законом!	Таким	було	з	первіс-
ного	Божого	установлення,	таким	було	почасти	навіть	і	в	поган.
	 І	хоч	у	них,	іще	перед	Христом,	затратилося	таке	поняттє	подружого	
життя,	 то,	 одначе,	 релігійні	 обряди,	 яких	майже	 всі	 народи	 уживали	 при	
заключуванні	подружжя,	свідчать	якраз	про	те,	що	вони	заєдно	понимали	
подружжє як моральний, а почасти й святий зв’язок.
	 Одначе,	не	зуміли	люди	устерегтися	від	збочень,	до	яких	доводила	їх	
самоволя,	несправедливість	та	пристрасть.
	 Удержати	якусь	моральність	подружого	зв’язку	та	родинного	життя	
старалися	всі	старинні	законодавці,	але	без	успіху,	бо	не	потрапили	здержа-
ти	 самоволі	 самолюбства	 і	 пристрасти,	 не	мали	 сили	 зв’язати	 чоловіка	 у	
його	домашньому	житті.
	 І	з	упадком	понять	про	подружжє	тай	з	упадком	родинного	життя	збли-
жався	людський	рід	до	цілковитої	затрати	всякої	етики	та	повного	розвалу.
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	 Християнське подружжє є Св[ятою] Тайною
	 10.	Опираючи	Своє	діло	на	людській	природі	та	доповнюючи	закон	
природний	людства,	як	тілесний,	так	і	етичний,	доповнюючи,	але	не	зміню-
ючи	його,	вчинив Христос подружжє святим зв’язком.
	 Вчинив	його	Святою	Тайною	християнського	життя,	знаком	і	симво-
лом містичної любови Христа до Своєї святої Церкви.
 «Тaйна сіS великA є4сть: ѓзъ же глаг0лю во хrтA и3 во цRковь»	(Еф. 5, 32),	
–	мовить	св[ятий]	Павло.
	 А	 взаємні	 права	 подругів	 зрівноважив	 Спаситель	 обопільним	
обов’язком	християнської любови.	«Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, ћкоже и3 
хrт0съ возлюби2 цRковь»	(Еф. 5, 25).	«ЖенЁ мyжъ д0лжную люб0вь да воздаeтъ: 
тaкожде и3 женA мyжу»	(1 Кор. 7, 3).
	 Звірячий	акт	пристрасти,	яким	люди	розмножуються,	Христос	освя-
тив.	А	викинувши	з	нього	все	те,	що	для	суспільности	шкідливе	та	небез-
печне,	задержав	все,	що	здорове	та	природне.
	 Таким	чином,	увів	фізичні	сили	людського	роду	в	русло	подружого	
життя,	у	русло,	яке	освятив	Своєю	ласкою,	 і	подружжю	віддав	первісну	
ціху	тривкости	та	єдности:	«Гlю же вaмъ, ћкw и4же ѓще пyститъ женY свою2, 
рaзвэ словесE прелюбодёйна, и3 њжени1тсz и3н0ю, прелюбы2 твори1тъ: и3 женsйсz 
пущени1цею прелюбы2 дёетъ»	(Мт. 19, 9).
	 Ближче	означує	це	св[ятий]	Павло	ось	такими	словами:	«Ґ њжени1вшымсz 
завэщавaю не ѓзъ, но гDь: женЁ t мyжа не разлучaтисz» (1 Кор. 7, 10).	А	на	
другому	місці	каже:	«ЖенA привsзана є4сть зак0номъ, въ є3ли1ко врeмz 
живeтъ мyжъ є3S: ѓще же ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть, за нег0же 
х0щетъ, посsгнути, т0чію њ гDэ»	(1 Кор. 7, 39).
	 А	накладаючи	на	батьків	обов’язок	доброго	виховання	дітей,	запев-
нив	суспільству	відповідний	спосіб	помножування здоров’я та й сил,	 і	то	
в	 такій	 етичній	 атмосфері,	що	в	ній	нові	покоління	розвиваються	 тілом	 і	
душею	на	додатні	сили	суспільства.

	 Християнське подружжє як основа ладу та добробуту в хаті
	 11. а)	Тепер	розумієте,	мої	милі	браття,	чому	то	Христос,	маючи	зачати	
Свою	науку,	перш	усього	звернув	Свою	увагу	на	родинне	життє.
	 Своєю	приявністю	 і	першим	Своїм	великим	чудом	 (перетвореннє	
води	 у	 вино)	 в	 Кані	 Галилейській	 освятив Він подружжє та родинне 
життє.	 Тим	 способом	 хотів	 навчити	 нас,	 християн,	 що	 християнське 
життє зачинається у нас від цього менту, коли до наших хат і родин 
входять християнські порядки.
	 І	так	воно	поправді	є!
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	 Як	довго	у	Вас,	мої	милі	браття,	в	хаті	не	буде	християнського	ладу,	
як	довго	батько родини	не	буде	добрим	мужем	для	своєї	дружини	 і	доб-
рим	батьком	для	своїх	дітей,	як	довго	жінка	не	сповнятиме	як	слід	своїх	
обов’язків	 супроти	 свого	мужа,	 як	 довго	батьки	 не	 дбатимуть	 про	 вихо-
ваннє	дітей,	як	довго	діти	не	навчаться	шанувати	своїх	батьків,	так	довго	і	
чоловік,	і	жінка,	і	діти	не будуть добрими християнами,	хоч	б	і	до	церкви	
ходили	тай	інші	християнські	обов’язки	сповняли!
	 А	навпаки:	коли	муж	добре	живе	зі	своєю	дружиною,	коли	він	її	лю-
бить,	як	себе	самого,	сповняючи	наказ	Апостола:	«Мyжіе, люби1те сво‰ жєны2, 
ћкоже и3 хrт0съ возлюби2 цRковь... Тaкw д0лжни сyть мyжіе люби1ти сво‰ жєны2, 
ћкw сво‰ тэлесA: любsй (бо) свою2 женY, себE самaго лю1битъ. Никт0же бо когдA 
свою2 пл0ть возненави1дэ, но питaетъ и3 грёетъ ю5, ћкоже и3 гDь цRковь: занE ќди 
є3смы2 тёла є3гw2, t пlти є3гw2 и3 t костeй є3гw2»	(Еф. 5, 25; 28-30),	–	і	коли	теж	
жінка	сповняє	наказ	Апостола:	«Жєны2, свои6мъ мужє1мъ повинyйтесz, ћкоже 
гDу, занE мyжъ главA є4сть жены2, ћкоже и3 хrт0съ главA цRкве»	(Еф. 5, 22),	–	тоді	
все	між	ними	буде	в	порядку.
	 В	такому	подружжі	і	мужеви	легко	приходиться	розумно	наказувати	
жінці,	бо	що	наказує,	то	тільки	на	її	добро,	а	й	жінка	радо	повинуватись	буде	
мужеви,	якого	шанує	і	любить	тай	до	якого	має	довір’є.	Бо	добре	вона	знає,	
що	муж її любить і дбає про її добро.
	 А	якщо	муж	і	дружина	любляться,	тоді	й	легко	уникнути	їм	всякої	сварні.
	 Бо легко уступити тому, кого любиться!
	 А	хто	хоче	уникнути	сварні	 та	незгоди,	мусить	 таки	часом	 зі	 свого	
уступити.
	 б)	При	любові	та	взаємному	пошанівку	буде	одно	другому	теж	і	в	пра-
ці поміччю,	а	в	журбі	потіхою.
	 При	любові	й	бідніші	навіть	подруги	легко,	за	Божою	поміччю,	дороб-
ляються	якогось майна.
	 Бо	й	легше	їм	прийдеться	шанувати	своє	добро.	Тай	на	пусті	забави	й	
п’янство	не	треба	буде	їм	видавати	гроша,	бо	добре	їм	буде	з	собою	в	хаті.
	 Дітям	добре	буде	при	них,	а	 їм	–	з	дітьми.	Діти	шануватимуть	їх	 і	
любитимуть,	і	ростимуть	у	здоров’ї	та	щасті.
	 А	до	того	помагати	собі	будуть	такі	подруги	і	в	християнському	житті.
	 Бо	коли	буде	в	хаті	такий	порядок,	якого	хоче	Христос,	то	мало	що	вже	
лишиться	до	сповнення	поза	хатою.	Лишиться	хіба	не впиватися,	жити	з	сусі-
дами	в	згоді,	ходити до церкви, не вірити в забобони тай нікого не кривдити.
	 А	у	всьому	тому	добра	дружина	стане	великою	поміччю	своєму	доб-
рому	мужеви.	Добрий	муж	не	уп’ється,	бо	знає,	що	найбільшим	нещастєм	
для	дружини	–	мати	мужа-пияка.
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	 Легко	прийде	й	до	згоди	з	сусідами.	Бо	як	хто	привикне	до	згоди	в	
хаті,	то	йому	і	поза	хатою	немило	сваритися!
	 А	теж	і	до	церкви	легше	тоді	піти,	чи	то	обом	разом,	чи	то	поодиноко	
(якщо	одно	часом	мусить	лишитися	в	хаті).
	 Легше	–	бо	одно	одному	пригадає	і	одно	одного	заохотить...

	 Свята Родина як приклад для подруг
	 12.	Як	приклад	родинного	життя,	і	то	найкращий	приклад,	бо	Божий,	
поставлю	Вам,	мої	дорогі	браття,	св[яту]	Родину.
	 Св[ятий]	Йосиф,	Пречиста	Діва,	Божа	Мати,	і	Ісус	Христос	тридцять	
років	мешкали	разом	у	одній	хаті	 і	спільно	заробляли	на	життє.	Бо	Ви	це	
знаєте,	що	ця	Найсвятіша	Родина	була	вбогою	і	тяжко	мусіла	не	раз	працю-
вати	на	кусок	хліба!

 Святий Йосиф – зразок для батьків родин
	 а)	Св[ятий]	Йосиф	був	теслею,	а	Ісус	Христос,	заки	зачав	учити,	по-
магав	йому,	аж	до	Свого	тридцятого	року	життя.	У	праці	знову	ж	Пречиста	
Марія	як	ґаздиня	порядкувала.
	 Св[ятий]	Йосиф	був	головою	дому	і	наказував.
	 Але	як	наказував,	коли	знав,	що	 Ісус	Христос	–	то	Син	Божий,	а	
Пречиста	Діва	–	Мати	Божа?!
	 Очевидно,	як	у	чомусь	щось	наказав,	то	завжди	на добре і заєдно з 
любов’ю.
	 А	як	дуже	любив	їх	цілим	своїм	серцем!	Як	щиро	для	них	працював!	
Як	запопадливо	боронив	їх	від	усякого	лиха!
	 Ось	Вам	приклад,	батьки	родин!
	 Тож	і	Ви	шануйте	та	любіть	своїх	жінок,	як	св[ятий]	Йосиф	шанував	
і	любив	Пречисту	Діву!	І	так	дітей	своїх	любіть,	як	св[ятий]	Йосиф	любив	
Ісуса	Христа!
	 Бо	хоч	Ісус	Христос	і	не	був	рідною	дитиною	св[ятого]	Йосифа	(бо	
народився	з	Дівиці	Марії	чудом	ласки	Св[ятого]	Духа),	то	все-таки	Йосиф	
був	опікуном	Його.

	 Пречиста Діва – прикладом для матерей
	 б)	Пречиста	Діва,	хоч	яка	свята,	велика	та	досконала,	а	в	усьому	по-
винувалася	св[ятому]	Йосифови.	Шанувала	його	тай	любила	і	в	кожній	речі	
старалася	йому	помогти.
	 Так	і	Ви,	жінки,	слухайте	своїх	мужів!
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	 Христос – прикладом для дітей
	 в)	А	знов	Ісус	Христос,	хоч	був	правдивим	Богом,	так	само,	як	і	прав-
дивим	 чоловіком,	 то,	 однак,	 слухав	 Пречисту	 Діву	 і	 шанував	 її	 як	 Свою	
Матір,	а	Свого	опікуна	шанував	і	любив,	як	рідного	батька.
	 Ось	приклад	для	Вас,	християнські	діти!
	 Пам’ятайте	ж	на	4-ту	заповідь	Божу,	як	наказує:	«Чти2 nтцA твоего2 и3 
мaтерь твою2, да блaго ти2 бyдетъ и3 да долголётенъ бyдеши на земли2	блaзэ, 
ю4же гDь бGъ тв0й даeтъ тебЁ»3.
	 Так,	дорогі	діти!	Від	цього	саме	залежить	Боже	благословеннє,	якого	
Вам	до	життя	так	дуже	потрібно!

	 Родичі, старанно виховуйте своїх дітей
 13.	а)	Отже,	якщо	будете,	мої	милі	браття	і	сестри,	жити	за	цим	при-
кладом	Божої	Родини,	то	Вам	буде	добре	проживати	на	цьому	світі.	Бо нема 
більшого щастя на світі, як щастє, любов і згода в родині!
	 Бог	благословити	Вас	буде!	Сказав	же	Ісус	Христос:	«И#дёже бо є3стA 
двA и3ли2 тріE с0брани во и4мz моE, тY є4смь посредЁ и4хъ»	(Мт. 18, 20).
	 А	хіба	ніде	інде	не	зібрані	так	люди	в	ім’я	Христа,	як	саме	в	родині,	
яку	злучила	Св[ята]	Тайна,	яку	зв’язав	сам	Бог!
	 б)	А	біля	Вас	виростатимуть	діти	у	щасті	та	здоров’ї.	І	на	старості	Ваших	
літ	із	вдячністю	та	любов’ю	віддячаться	Вам	за	труди,	які	Ви	для	них	понесли!
	 А	пам’ятайте,	 християнські	 родичі,	що	Ви	перед	Господом	Богом	 і	
строго обов’язані	дбати	та	працювати	над	вихованнєм	своїх	дітей!
	 Пам’ятайте	й	те,	що	Ваша	хата	є	першою і найважнішою школою,	
в	якій	діти	Ваші	мають	навчитися	любити	Бога	й	людей.	А якою буде ця 
школа, такою буде, очевидно, й наука!
	 І якою буде Ваша родина, таким буде й те вихованнє, яке подаватиме 
своїм дітям!
 Бо ж без опіки батьків і нема дитині життя на світі!
	 Від	першої	ж	хвилини,	як	тільки	людина	приходить	на	цей	світ,	треба	
їй,	як	тій	маленькій	рослині,	сонця	й	роси	згори	та	доброї	землі	здолу.
	 Зісохне	рослинка,	 як	цього	не	матиме!	Марно	 згине	людина,	 коли	
кинена	буде	на	цей	світ	без	сонця,	землі	і	роси,	без	підпори.
	 А тим сонцем дитини є любов батьків,	дбайливість	батьків,	які	пік-
луються	 нею,	 дрижать	 над	 її	 колискою	 тай	 з	 неба	 випрошують	 для	 неї	
Божої	ласки.
	 А тією росою для дитини – то ті перші науки	й	перші	враження,	яких	

3Пор.:	Вих.	20,	12	і	Втор.	5,	16	(прим.ред.).
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вона	дізнає,	коли	вперше	розглянеться	по	світі.	То – перше слово неньки, 
перша наука батька,	перший	приклад	батьків,	який	дитина	зрозуміє.

	 Щастє й нещастє дитини залежить від виховання
	 14.	а)	Щаслива	 та	 дитина,	 для	 якої першим словом матері – слово 
любови, що ублагороднює серце! Для якої перша наука – Божа наука,	яка,	
навіть	і	при	цілій	своїй	величі	й	силі,	потрапить	статися	такою	маленькою	й	
покірненькою,	що	зрозуміє	її	й	така	дитина,	яка	ще	нічого	не	знає.
	 Візьме	мати	дитинку,	що	плаче,	пригорне	 її	до	серця	 і	 скаже	лише:	
«Бог	добрий!»	–	а	дитинка	вже	успокоїлась...
	 І	не	знати,	чи	то	любов	неньки	дає	їй	той	супокій,	чи	то	той	добрий	
Бог,	що	в	небі,	що,	як	найліпший	Отець,	опікується	усім	сотворіннєм...
	 Але	при	цьому	дитина	уже	навчилася,	що	в	небі,	десь	там	високо,	
є	хтось.
	 Хто?	–	не	знає.	Але	знає,	що	є	хтось,	що	про	нього	сказала	мати,	що	
Він	добрий.
	 Іще	не	знає	про	це	дитина,	а	вже	несвідомо	серце	її	відчуває	й	учить-
ся,	що	світ	не	є	чимсь	злим,	що	є	хтось	добрий	на	світі!	Що	вона,	дитина,	не	
серед	ворогів,	а	серед	братів-другів.
	 б)	А	навпаки:	якою	нещасливою	почувається	та	дитинка,	що	вже	за	
першим	разом,	як	тільки	щось	на	світі	побачить,	вже	за	першим	разом,	коли	
її	щось	на	світі	заболить,	зараз	почує	від	матері	проклін,	відчує	злість!
	 Її	ж	маленьке	серце	не	знає	ще	злого,	а	вже	наповнюється	гіркістю	
злости	й	ненависти!
	 І	те	маленьке	серце	вже	навикає	бачити	біля	себе	ворогів	та	бажати	
їм	лихе!
	 І	те	молоденьке	серце	вже	сповнюється	тим	хаотичним	почуттєм	бо-
ротьби	та	ненависти,	що	розбиває	народ,	людей,	рідних	братів	на	самолюбні	
одиниці,	ворожо	до	себе	настроєні!
	 в)	Щаслива	та	дитинка,	що,	зростаючи,	одержує	від	батька	здорову	
науку!	Що	 вже	 за	 першим	 разом,	 як	 тільки,	мимоволі,	 не	 знаючи	ще,	 чи	
вільно,	чи	ні,	сягнула	по	чуже	добро,	а	зараз	таки	почула	від	батька	це	важне	
слово:	«Цього	не	вільно!	То	гріх!	То	не	добре!»
	 Бо	від	тої	хвилі	вона	вже	стидається	красти!
	 Словом:	вона	навчилася	 (чого	й	старих	ніхто	не	навчить,	хоч	би	й	
який	вчений	чи	мудрець	цілими	годинами	навіть	учив!),	чим	є	для	народу	
чесність!
	 г)	А	яка	знову	бідна	та	дитина,	що	вже	замолоду	навчилася	від	бать-
ка	всякого	безправства!	Що	вже	від	тепер	привикає	до	неладу	та	непоряд-
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ку,	що	вже	від	малку	починає	красти,	пити,	ненавидіти	людей	та	легкова-
жити	власну	честь	і	совість!
	 Така	дитина	вижене	колись	з	хати	батька,	а	старій	нені	їсти	не	дасть!
	 Й	не	диво.	Її	ж	серце	тільки	до	злого	привикло,	а	любови	не	навчилося!
	 Коротко	 кажучи:	 наукою,	 яка	 лишається,	мої	 дорогі	 браття,	 на	 ціле	
життє	людини	–	то	наука	родичів!
	 Християнські	родичі	є	тими	проповідниками	Божими,	що	перші	голосять	
дитині	слово	Боже	та	перші	своїми	прикладами	вчать	її	християнського	життя.
	 Християнські	родичі	є	тими	душпастирями,	що	перші	ведуть	молодень-
ку	душу	на	здорову	пашу	спасення	моральних	переконань	–	правди	і	добра.
	 д)	Але	і	для	здоровля	тіла	являється	родина	першою	школою	дитини	і	
підставою	її	цілого	життя.
	 З	кормом	матерніх	грудей	всякає	у	дитину	теж	й	пристрасть	і	до	пи-
янства.	І	нечистоти,	а	часом	й	недуги.
	 Недбалою	 рукою	 матері	 зле	 приправлена	 пожива	 стається	 пере-
поною	 до	 розвитку	фізичних	 сил	 дитини.	 Через	 те	 дитина	 скоро	 нидіє	
і	марніє;	часом	й	калікою	позістає	на	ціле	життє,	а	нераз	навіть	скоро	й	
вмирає.
	 А	скільки	гіркости,	скільки	невдоволення,	скільки	нещасної	долі	на	
цілісіньке	життє	приносить	дитині	недбала	мати,	недобрий	батько,	нехрис-
тиянська	родина!

 Подружжє мусить бути заключене в церкві
	 15.	Отож-то,	щоби	родина	була	християнською,	щоб	у	родині	була	
така	 згода	й	така	любов,	яка	потрібна	до	щастя	та	сповнення	Божих	за-
повідей,	 треба	 подбати,	щоб,	 перш	 усього,	 початок	 її	 був	 такий,	 як	 Бог	
приказав.
	 Тому-то	й	постановила	свята	Церква,	щоб	подружжє	заключувано	в	
церкві	перед	душпастирем.	Так	що	без	цього	нема	подружжя!
	 а)	А	при	 вінчанні	 зв’язує	 священик	новоженцям	руки	 епітрахилем,	
щоб	вони	знали,	що	сам	Бог	їх	зв’язав	і	що	перед	Богом	муситимуть	від-
повісти	колись	за	ті	обов’язки,	на	які	присягнули	в	церкві.
	 б)	Церква	пригадує	теж	женихам,	що	подружжє	є	нероздільне.	При-
гадує	це	 словами	самого	 Ісуса	Христа,	що	казав:	«Е$же u5бо бGъ сочетA, 
человёкъ да не разлучaетъ»	(Мт. 19, 6).
	 в)	Але	щоб	подруги	почувалися	зі	 собою	щасливо,	 то	не	вистарчає	
іще	присягнути	собі	в	церкві	та	перед	Богом	вірність	і	любов!	Передовсім	
треба	ще,	щоб	подруги	були	до	себе	дібрані.	Без	цього	не	буде	між	ними	
любови;	навіть	й	за	згідливість	буде	тяжко!
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	 Не силувати до подружжя!
	 16. а)	Тому-то	пам’ятайте,	Ви,	родичі,	що	хочете	женити	своїх	синів	
і	віддавати	своїх	дочок,	пам’ятайте,	що	в	подружжі	не	йде	про	придбаннє	
собі	майна,	але	про	щастє	Ваших	дітей!
	 Отже,	 не	 годиться	Вам	проти	 волі	Ваших	дітей	дружити	 їх!	Не	 го-
диться	силувати	їх	до	такого	подружжя,	з	якого	сподієтеся	майна!	В	такому	
важному	ділі	мусите	пам’ятати	про	волю	своїх	дітей!
	 І	пам’ятайте,	що	силувати дітей до подружжя не маєте зовсім ніяко-
го права!	Ані	перед	Богом,	ані	перед	людьми,	ані	перед	Вашими	дітьми!	Так	
що	Вашому	синови	чи	дочці	вільно	навіть	і	спротивитися	Вам	у	цій	справі	і	
Вас	прямо	не	послухати!
	 Так!	В	інших	речах	зобов’язані	вони	шанувати	Вас	і	слухати,	а в цій 
справі	мають	вправді	теж	віддавати	Вам	свій	пошанівок,	але	вільно їм Вас 
і не послухати!
	 А	коли	б	дитина	Ваша,	проти	своєї	волі,	й	послухала	Вас,	то	 і	 тоді	
таке	подружжє	могло	б	бути	перед	Богом	зовсім	неважне,	так	як	неважним	є	
подружжєм	заключене	поміж	свояками:	другорідними	дітьми	або	шурином	
і	братовою.
	 Але	 між	 тими	 неважними	 подружжями	 є	 таки	 ріжниця!	 А	 саме:	
подружжє	 між	 кревними	 може	 бути	 важне,	 коли	 св[ята]	 Церква	 дасть	
позволеннє,	а подружжє, до якого змусите дитину, так довго не буде 
важне, як довго сама дитина зі своєї власної волі та любови без ніякого 
примусу його не схоче!
	 Подружжє,	заключене	під	примусом,	легко	опісля	розходиться,	з	ве-
ликим	згіршеннєм	для	християн,	а	завжди	буде	нещасливим.
	 І	 Вас,	 старих	 батьків,	 проклинатимуть	Ваші	 рідні	 діти	 через	 своє	
нещастє!..
	 Отже,	щоб	подружжє	було	щасливе,	мусить	бути	воно	заключене	не	з	
приводу	майна	чи	краси,	а	з	любови.
	 б)	А	Вас,	молодих	з	усіх	станів,	які	наміряєте	вступити	в	подружий	
стан,	перестерігаємо,	щоб	Ви	у	цій	найважнішій	хвилі	свого	життя	заєдно	
зачинали	з	Богом.
	 Бо	від	тієї	хвилі	залежить	ціле	Ваше	життє	і	ціле	Ваше	щастє.
	 Тому,	насамперед,	щиро	помоліться	і	перед	Богом	застановіться,	чи	в	
тому	подружжі,	яке	хочете	заключити,	найдете	щастє.
	 Не шукайте краси,	бо	це	річ	пуста	і	коротко	тривала!
	 Не шукайте майна,	бо	вбога	 і	працьовита	дружина	більше	придбає	
Вам	добра,	ніж	багата,	а	пуста.
	 Застановіться	насамперед,	чи	суджена	є	побожна і чесна.	Чи	принесе	
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Вам	у	хату	любов, спокій, гаразд, чи... пекло!

	 Слово до роз’єднаних подруг
	 17.	А	коли	в	думці	переходжу	всі	християнські	родини	своєї	єпархії,	
то	з	великим	смутком	бачу,	що	не	в	одному	селі	тай	не	в	одному	містечку	
розірвані	незгодою	святі	зв’язки	подружжя!	Тут	жінка	покидає	чоловіка,	там	
чоловік	жінку	виганяє	з	хати,	а	там	знову	батьки	або	свояки	через	маєток	не	
дають	жінці	жити	з	мужем!
	 Тому	мушу,	зокрема,	й	до	Вас	відізватися,	милі	браття!
	 Мушу	пригадати Вам присягу,	 яку	Ви	собі	складали	перед	Богом	 і	
людьми.
	 Пам’ятайте,	що	Вам суджено разом жити!	 «Е$же u5бо бGъ сочетA, 
человёкъ да не разлучaетъ»	(Мт. 19, 6).
	 Пам’ятайте,	що,	зриваючи	святі	зв’язки	подружого	життя,	Ви	відвер-
нули	від	себе	благословеннє	Боже!
	 Пам’ятайте,	що	для	винуватої	сторони	нема	спасіння!	Що	тяжко	му-
сить	вона	відповісти	перед	Божим	судом	за	 страшну	кривду,	 яку	 зробила	
другій	стороні!	Що	мусить	відповісти	й	за	ті	гріхи,	до	яких	довела	другу	
сторону!	Що	мусить	відповісти	й	 за	 ті	нещастя,	 які	 впали	на	дітей	через	
незгоду	батьків!
	 Тож	закликаю	Вас	на	початку	цього	століття:	помиріться!
	 Простіть собі взаємно провини та й зачніть нове християнське 
життє, у любові та згоді!
	 А	Ви,	батьки,	що	безправно	не	позволяєте	дитині	жити	з	чоловіком,	
застановіться	над	тим,	що	робите?!
	 Свою власну дитину гіршите і змушуєте до гріху.	А	Вашим	обов’язком	
є	прецінь	дбати,	щоб	Ваші	діти,	злучені	християнським	подружжєм,	жили	
по	думці	Христової	науки!
	 Своїх	зятів	і	свої	невістки,	які	пристали	до	Вашої	родини,	маєте	при-
йняти	як	своїх	дітей!	Маєте	їх	любити	і	як	своїх	рідних	дітей	–	так,	як	і	Ви,	
мачухи	та	вітчими,	маєте	любити	дітей	з	першого	подружжя.
	 Нема на світі прикрішої долі, як доля сироти, що має недоброго вітчи-
ма тай недобру мачуху!	Тож	змилосердіться	над	тією	сирітською	долею	і	будь-
те	для	них	не	вітчимом	і	не	мачухою,	а	рідним	батьком	і	рідною	ненькою!

	 Слово до тих, що жиють «на віру»
	 18.	 А	що	ж	Вам,	 християни,	 маю	 сказати,	 Вам,	що живете без 
подружжя,	«на	віру»?
	 Направду:	 дуже	 боюся	 за	 Ваше	 спасіннє!	 І	 плачу	 над	 нещастєм	



67

Ваших	дітей!
	 Якими	ж	словами	маю	промовити	до	Вас,	щоб	увільнити	Вас	від	тих	
кайдан	гріху,	які	скували	ціле	Ваше	життє!?
	 Прошу	Бога,	хай	дасть	оцьому	мому	пастирському	листови	таку	силу,	
щоб	він	Вас	настрашив	і	опам’ятав.
	 А	всіх	душпастирів	своєї	єпархії	прошу,	щоб	ужили	в	цьому	році	вся-
ких	можливих	зусиль	для	усунення	цього	згіршення	та	направи	цього	лиха.
	 І	всіх	сусідів,	і	усіх	добрих	християн,	кожного	села	і	кожного	містечка,	
зокрема	прохаю,	щоб	мені	у	цьому	ділі	помогли...
	 Не	раз	сусід	чи	свояк	може	легшим	способом	напімнути	і	відтягнути	
від	злого,	ніж	священик	чи	навіть	і	єпископ.
	 Отже,	скажіть-но	Ви	їм,	тим	заблуканцям,	які	не	чують	мого	голосу,	
що	нема гіршої кари понад тую кару, якою Бог карає згіршеннє!
	 Тож	доки	ще	час	і	як	довго	милосердний	Бог	жде	терпеливо	на	їх	на-
верненнє,	нехай же це згіршеннє направлять!
	 Є	між	ними	й	такі,	що	можуть	подружитися	у	церкві	та	одержати	Боже	
благословеннє!	Нехай же не погорджують вони цим Божим благословеннєм!
	 А	Ви,	християни,	поможіть їм!	Бо,	може,	не	знають,	як	це	зробити!
	 Але	є	й	такі,	що	ніяким	чином	не	можуть	бути	подругами	перед	Богом.	
Бо	між	ними	заходить	така	перешкода,	що	її	й	Церква	усунути	не	може!
	 Отже,	якщо	десь,	у	селі	чи	в	місті,	є	такі	люди,	що	жиють	у	дикому	
подружжі,	то	для	них	нема	іншої	ради,	як	тільки	розійтися!
	 А	коли	цього	не	зроблять,	коли	не	покаються	і	не	розійдуться,	то	нема	для	
них	Христових	Тайн,	нема	християнського	похорону,	нема вічного спасіння!

	 Спільна молитва як орудник обнови життя
	 19.	Тепер,	заки	закінчу	цей	лист	і	заки	уділю	Вашим	родинам	свого	
Архиєрейського	благословення,	хочу	подати	Вам	іще	спосіб,	і	то	спосіб	не-
тяжкий,	яким,	за	Божою	ласкою,	можна	відновити	християнське	життє.
	 І	цього	собі,	мої	милі	браття,	найбільше бажаю!
	 І	це	є	мої побажання	для	Вас	при	надходячому	новому	столітті.
	 А	маю	в	Бозі	надію,	що	ті	християнські	родини,	які	послухають	мого	
голосу	та	підуть	за	моєю	радою,	що	вони	найдуть	у	ній	вдоволеннє	і	поміч	і	за	
поміччю	її	зможуть	охоронитись	від	не	одного	лиха,	що	псує	родинне	життє.
	 А	моя	рада	така.
	 Нехай	ціла	родина	–	батько,	мати,	діти	і	ціла	челядь	–	спільно щодня 
відмовляють молитви,	якщо	можливо,	то	ранком	і	у	вечір,	перед	і	після	
обіду,	а	коли	це	за	тяжко,	то	бодай	у	вечір.
	 Спільна молитва,	мої	милі	браття,	має	більшу	силу,	ніж	молитва	кож-
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ного	зокрема.	Не	лише	тому,	що	тут	один	за	другого	молиться,	один	другому	
випрошує	ласки	з	неба,	але	ще	й	тому,	що	Ісус	Христос	обіцяв	особливішим	
способом	бути	з	тими,	що	лучаться	в	Його	імені.
	 А	спільна	молитва	родини	має	ще	й	через	те	велике	значеннє	і	особ-
ливішим	способом	приносить	ласку	Божу,	що	вона є спільним актом віри, 
спільним визнаннєм науки Ісуса Христа.
	 Тепер	настали,	мої	милі	браття,	такі	часи,	що	ми,	християни,	мусимо	
голосно	і	одверто	признаватися	до	науки	Ісуса	Христа!	Бо	чимраз	більше	на	
світі	таких	людей,	що	Христа	відрікаються.
	 Зрештою,	признаватися до науки Ісуса Христа є обов’язком кожного 
християнина, не лише як одиниці, але як члена родини і народу!
	 І	 так,	 як	 визнавець	 Христа	 мусить	 бути	 християнином	 не	 лише	 у	
сумлінню,	але	й	перед	усіми	людьми,	так	само	мусить він і признаватися 
до Ісуса Христа та голосно визнавати Його науку і як батько родини, і як 
член громади, і як член цілого народу.
	 І	не	лише	одиниця	мусить	признаватися	завжди	і	всюди	до	Ісуса	Хрис-
та,	але	також	і	кожна частина суспільного організму,	але	теж	і	цілий народ,	
так	як	і	на	цілий	народ	спливають	добродійства	Христової	науки.
	 Так!	Релігія не є лише приватним обов’язком кожної одиниці, але і 
суспільним обов’язком кожної частини суспільного організму, отже, і хрис-
тиянської родини.	І	родина	як	така,	т[о]	зн[ачить],	як	родина	є	обов’язана	
піддаватися	науці	Христа.
	 Тому	безбожна то наука, яка каже, що релігія – то приватна річ 
кожної людини,	що	релігія	–	то	річ	свобідного	вибору.
	 В	правді,	ані	Христос,	ані	Церква	не	відбирають	людині	свобідної	волі,	
але християнин, якраз зі своєї свобідної волі, має бути добрим християнином.
	 Примусу	 на	 це	 нема,	 так	 як	 нема	 примусу	 бути	 доброю	 людиною.	
Отже,	так	само,	як	не	є	примусом,	а	тільки	обов’язком	бути	добрим	чолові-
ком,	так	і	не	примусом,	а	обов’язком	є	бути	добрим	християнином.
	 І	цей	обов’язок	лежить	теж	і	на	родині,	яка	складається	з	християн.
	 а)	А	знайте,	мої	дорогі	браття,	що	нема ліпшого способу	(для	христи-
янської	родини)	визнати свою відданість Христови, як тільки так, що ціла 
родина спільно молитиметься до Нього.
	 В	правді,	і	ті	образи	святі,	і	той	хрест	святий,	що	находяться	у	Ваших	
хатах,	є	теж	доказом,	що	Ви	християнські	родини	і	що	признаєтеся	до	Хрис-
та.	Але	на	цей	хрест	і	на	ці	образи	ми	так	легко	забуваємо,	що	нам	треба	
таки	якогось	способу,	яким	би	ми	голосно	визнавали,	що	ось	ціла	наша	ро-
дина	є	родиною	направду	християнською.
	 б)	А	до	того	спільна	молитва	принесе	Вам,	милі	браття,	не	одну	ще 
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користь у житті!
	 Вже	через	те	саме,	що	Ви	спільно	клякнете	перед	хрестом,	буде	Вам	з	
дня	на	день	пригадуватися	й	сердечний зв’язок,	що	Вас	спільно	лучить.	А	це	
вже	немало	причиниться	до	любови	та	й	згоди	в	родині!
	 Бо	 і	 як	же	не	 відпустили	б	 собі	 своїх	провин,	 як	же	не	усунули	б	
з-поміж	себе	взаємних	непорозумінь	такі	люди,	що,	відмовляючи	у	вечір	
«Отче наш»,	говорять	спільно:	«И# њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкw и3 мы2 
њставлsемъ должникHмъ нaшымъ»4.
	 І	як	же	ж	мали	би	псувати	собі	гріхами	подруже	життє	такі	люди,	що	
з	дня	на	день	подають	собі	руки	перед	Спасителем,	так	як	колись	в	церкві	
подали	собі	їх	перед	духовником?!
	 Приклад.	Щоб	Вам	наглядно	показати,	що	може	зробити	спільна	мо-
литва,	оповім	Вам	один	приклад,	який	трапився	таки	в	моїй	єпархії.
	 В	одній	родині	батько	був	пияком,	а	жінка	–	побожною	християнкою.	
Діти	були	добрі.
	 Для	жінки	і	дітей	вельми	прикрою	річчю	було	глядіти,	як	батько	вер-
тався	завжди	п’яним	додому.	І	пішла	ця	побожна	невіста	до	свого	душпас-
тиря	просити	ради.	А	священик	порадив	ось	що:	«Кожного	ранку	та	вечора	
молися,	–	каже,	–	разом,	враз	із	своїми	дітьми,	у	наміренні,	щоб	Господь	Бог	
навернув	твого	чоловіка».
	 Як	отець	духовний	порадив,	так	вона	й	робить.
	 А	чоловік	це	бачить.	Не	сміє	він	якось	забороняти	такої	молитви,	бо	
має	ще	якесь	християнське	сумліннє.	А	знову	болить	його	серце,	що	жінка	
й	діти	моляться	в	наміренні	його	навернення.
	 І	 не	 минув	 тиждень,	 як	 ось	 проходить	 цей	 чоловік	 до	 священика	 і	
каже:	«Отче	духовний,	висповідай	мене!»
	 «Я	хочу	поправитися!	Хочу	відректися	горівки,	бо	не	можу	витримати,	коли	
бачу,	що	моя	жінка	враз	із	дітьми	молиться	про	це	як	про	найбільшу	ласку».
	 Висповідався,	відрікся	горівки	і	став	одним	із	найчесніших	господарів	
у	громаді.
	 Коли	б	я	не	був	забув,	де	воно	саме	так	було	і	як	звалися	ті	люди,	то	
був	би	Вам	їх	тут	і	по	імені	назвав	та	прилюдно	похвалив.	Бо	й	справді	за	
таке	гарне	діло	заслугують	на	похвалу.
	 А	й	для	чоловіка	цього	не	було	би	це	соромом	(коли	б	виявилось	його	ім’я).
	 Бо соромно є бути пияком і не хотіти поправитися! А бути колись 
пияком, а пізніше поправитися – то велика слава.

4Пор.:	Мт.	6,	12	(прим.	ред.).
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	 Яким	є	той	чоловік	тепер	у	своєму	житті,	цього	я	не	знаю.	Але	думаю,	
що	є	добрим	християнином.
	 Бо	думаю	так:	де	християнська	родина	кожного	дня	ранком	і	в	вечір	
разом	молиться	до	Господа	Бога,	то	хоч	би	часом	і	прийшло	між	ними	до	
якоїсь	сварки	чи	незгоди,	то спільна молитва все направить.

	 Братство «Спільної молитви»
	 20.	А	щоб	Вас,	милі	браття,	іще	заохотити	до	тієї	спільної	молитви,	то	
я	постановляю	таке.
	 При	катедральному	храмі	в	Станиславові	закладаю	братство,	до	яко-
го	можуть	вписатися	всі	ті	родини	цілої	єпархії,	які	схочуть	взяти	на	себе	
обов’язок	 спільно	молитися.	Якщо	 там,	 де	 в	 селі	 або	 в	місті	 найшлося	б	
кілька	або	кільканадцять	родин,	що	пішли	б	за	моєю	радою	і	цей	обов’язок	
хотіли	б	на	себе	взяти,	то	спис	цих	родин	перешлють	Ваші	духовні	отці	до	
Станиславова	(урядово	на	руки	Ординаріяту).
	 А	за	свою	спільну	молитву	будуть	спроможні	ці	родини	доступити	не	
одного	відпусту.
	 В	цьому	братстві	не	буде	іншого	обов’язку,	як	лише	спільна молитва.
	 Цей	обов’язок	не	тяжкий!	Бо	й	так	мусить	кожний	християнин	від-
мовляти	щоденну	молитву.	А	легше	молитися	 тоді,	 коли	 в	 хаті	 ніхто	не	
перешкаджає,	коли	всі	разом	моляться.
	 Інакше	молитву	можна	легко	забути.	А	часто	і	взагалі	годі	буде	відмо-
вити	її,	коли	і	діти	перешкаджають,	і	до	роботи	тягне.
	 А	як	ще	чоловік	неграмотний,	то	з	пам’яті	таки	ніколи	добре	молитви	
не	відмовить,	а	принайменше	не	так	добре,	як	тоді,	коли	хтось	проводить	її	
з	книжки.
	 А	спільна	молитва	не	мусить	бути	довгою.	Вистарчить	три	рази	пе-
рехреститися	і	змовити:	Отче наш, Богородице Діво, Вірую,	заповіді	Божі	
і	церковні...
	 Хто	схоче,	додасть	собі	ще	більше,	але	те,	що	вичислене,	вистачить	уже.
	 Тому	добре	розважте,	чи	схочете	піти	за	моєю	радою,	чи	ні.
	 А	як	схочете	записатися	до	цього	братства,	то,	насамперед,	спробуйте,	
чи	вдасться	Вам	це	виповнити.	Бо	як	уже	впишетеся,	то	вже	мусите	викона-
ти	те,	що	обіцяли.
	 А	і	Ви,	освічені,	 і	Ви,	родини	священиків,	візьміться	і	Ви	до	цього	
способу	молитви!	Бо	то	простий	і	гарний	християнський	звичай.	А кож-
ний, хоч би й найменший християнський звичай, немало причиняється до 
християнського життя.
	 А	тепер,	мої	милі	браття,	уділяю	Вам	усім,	 а	передусім	Вашим	ро-
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динам	Архиєрейського	благословення.	І	при	цій	нагоді	молюся	до	Господа	
Бога	за	свій	український	нарід.

	 Молитва про українські християнські родини
	 21.	Боже	великий,	Боже	вітців	наших!	Дай	нашому	народови	якнай-
більше	добрих,	святих	християнських	родин.
	 Дай	нам	таких	батьків родин,	що	голосно	й	отверто	признавалися	б	
до	Божественного	Твого	Об’явлення	 і	 до	Твоєї	 служби!	Дай	нам	батьків,	
що	для	своїх	дружин	були	б	прикладом	християнського	життя,	правдивими	
опікунами	та	добрими	провідниками	в	житті.
	 Дай	нам	таких	матерей,	що	вміли	б	добре,	по-християнському	вихо-
вувати	своїх	дітей,	а	для	своїх	чоловіків	були	б	поміччю,	потіхою	і	доброю	
радою.
	 Дай	нам	таких	дітей,	що	були	б	потіхою	та	славою	батьків	і	красою	
свого	народу.
	 А	з-поміж	молодого	нашого	покоління	і	з	кожного	покоління	вибирай	
Собі	достойних	слуг	Твоїх	жертівників!
	 Давай	заєдно	нашому	народови	добрих	священиків	і	в	кожній	ділянці	
праці	людей,	що	вміли	б	і	хотіли	б	працювати	для	загального	добра.
	 Благослови,	Всемогучий	Боже,	той	нарід,	що	його	поручив	Ти	мому	
проводови!	І	дай	йому	ласку	вірно	Тобі	служити	і	доступити	колись	вічної	
нагороди	в	небі,	де	Тобі,	в	Трійці	єдиний	Отче,	Сине	і	Духу	Святий,	нале-
житься	всяка	слава,	честь	і	поклін	на	віки	вічні.	Амінь.
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