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КОРОТКИй НАРИС ІсторІІ ПЮПОВІДНИЦТВА 

І.ВС1УП 

Лекції і вправи проповідющтва, або інакше гомілетика - дуже 
важливий і необхідний ДЛЯ священицької формації курс. Колись це 
був обов'язковий курс філософської чи теологічної підготовки 
священика. Сьогодні його занедбано, хоч більше, ніж колись, ви
магається від священика мистеlJТВа бесідництва й доброї проповіді. 

Деякі гадають ніби воно приходить само від себе, що це - діло 
Святого Духа, що для цього вистачає загального знання богослов'я 
чи Св. Письма. Так, це все потрібне, але зовсім не вистачає, щоб 
пізнати мистецтво проповідництва, знати засади проповідника Хрис

тової Благовісті. 

Перед тим, як почати розглядати саму проблему й техніку 
проповідництва, тобто необхідні умови з боку проповідlшка, джерела 

проповідництва, роди проповідей, їхніх слухачів та стиль проповідей, 

кинемо короткий погляд на історичний розвиток проповідництда у 

Христовій Церкві в загальному, у різних народів, а українського 
зокрема. 

Під заголовком «Короткий нарис історії проповідництва» 
розглянемо у вступі: 1) Бесідництво у стародавньому світі; 2) Поділ 
проповіДНИІJтва на три 11оби, а саме а) старовинну; б) середньовічну; 
в) новітню. Далі розглядатимемо кожну добу в окремому роздW. 
Перша доба проповідництва, свв. Ощїв, охоплює три періоди: а) 
Апостольські отці й апологети I-N ст., б) золотий період свв. orцiв 
на Сході й на Заході N-VП ст., в) наслідування свв. огців V-VП ст. 
Друга доба проповідництва, середньовічна (УІІ-ХУІ ст.), охоплює три 
періоди: а) Занепад проповіДНJЩтва (VII-Xl ст.); б) схоластичне 
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ПРОПОllідництво (XI-XIV ст.); в) гуманістичне проповідництво (XIV
XVI ст.). Третя, або новітня, доба проповідництва (ХVІ-ХХ ст.) в 
різних країнах Европи й на У країні. 

Ось схема, яку бажаю вам коротко пояснити й для вашої за

гальної освіти подати. Оскільки підручників для цієї преважливої 
теми в зручному для нас вилі ми не маємо, доводилося мені користу

ватися різнорідними джерелами, складаючи цей короткий конспект, 

тому прошу вас: нехай кожний особисто зробить собі нотатки, 

вивчить ПО/tані тут схеми й поняття. 

Отже, переходимо до першого пункту історії проповідництва. 

1. БесiдншJтвo у стародавньому cвiri 

в IJЬOМY короткому нарисі візьмемо до уваги історію духовного 

бесідництва або нроповідництва. Не маємо наміру розглядати тут іс
торію світського бесідництва. Зі світських згадаємо тільки двох най
більших бесідників ще поганських часів, а саме Демостена і Ціцеро
на. Обидва вони прославились тим, що Їхні бесіди пильно читали й 
наслідували християнські проповідники усіх часів. 

Демостен (384-322 до Хр.) втішався загально славою най
більшого бесідника стародавнього світу. JJя його слава вповні заслу
жена. Демостен був гарячим патріотом, пристрасним оборонцем 
свободи свого народу, справедливості й громадянських чеснот. 
Своїми бесідами проти царя Македонії Филипа, а в подальшому бесі
дами з т. зв. олімпійцями та іншими, подав він найкращі зразки патрі

отичного бесіДНицтва. В своїх промовах визначався він силою й гли
биною думки, непереможною діялектикою й послідовним пряму

ваlПlЯМ до поставленої мети. Стиль Демостена - живий, витончений, 
багатий на образи й стилістичні прикраси. При [JЬOMY він дуже 
простий, без зайвої штучності й сентиментальності. Знавці бесіДIfИЦ
тва закидаюгь йому часті повторювання й млявість У почуттях. 

Ціцерон Марк Туллій 006-43 до Хр.) належить до найбільших 
бесідників стародавнього Риму. Демостен прославився патрі
отичними бесідами в обороні свого народу, а Ціцерон залишив без
смертні взірці бесід захисника. Сьогодні ми їх назвали б адво
катськими. Крім того, в своїх бесідах порушував він політичні пи
ТаІіня свого часу. Ціцерон відзначався подивугідним багатством 
висловів. Він чудово володів всіма засобами людської мови. В нього 
вона - це невичерпний і нестримний потік. Сильним був особливо у 
почуттях. Прекрасно знав лю/tську психологію й свого слухача. Був 
мистцем у застосуванні засобу доброго ставлення аби здобути при-



КОРОТКUЙ нарис історії nроrювiDнuцтва 7 

хильність людських сердець, але часто повторювався. Знавц..і бесід
ництва також і йому закидають, що часто був пустословом, любив 

відбігати від теми, часто самого себе звеличував й надто пристосову

вався до авдиторії. 

2. Поділ проповіllНИJJТВ3 за часом . 

Історію проповіДНИIJтва поділяють на три доби, а саме: 

1. Старовинна, або доба свв. Отц..ів O-VII ст.) 

2. Середньовічна (VII-XVI ст.) 

3. Новітня (ХVІ-ХХ ст.). 

Кожна доба, у свою чергу, поділяється на періоди. ці поділи не є до
вільні, а мають підставу в самому розвитку проповідНИIJТВа, що в різні 

проміжки часу проявляє свої специфічні й характерні риси. 

Як додаток до загальної історії гомілетики, подамо також 
короткий нарис розвитку проповідництва на українських землях. На 
жаль, за браком джерел, можемо довести історію українського про

повідницТ8а лише до кінчя XVII ст. 

п. ДОБА СВЯТИХ ОТЦІВ 

Доба СВБ. отц..ів має для розвитку церковного бесіднИlJтва 
величезне значення. Після Св. Письма, твори свв. OnJiв - найвиз
начніше, найпевніше й найбільше джерело церковного бесідництва. 

В першу чергу твори свв. Отц..ів Є найвизначнішими свідками церков
ного передання, традиц..ії, що в КатолИІ}ЬКій J Іеркві, після Св. Письма, 
вважається найважливішим джерелом пізнання християнського ві

ровизнання. Крім цього чисто богословського моменту, свв. Orц..і 
були визначними бесідниками й залишили ІЮ собі взірц..і христи

янського проповіДНИ1JТВа і щодо змісту, й щодо форми. Тому дуже 
важливо пізнати й скористатись з проповідницьких творів свв. Отц..ів. 

Добу Отц..ів Церкви можна поділити на: 

а) Період апостольських отц..ів й апологетів a-lV ст). 
б) Золотий період СВБ. orц..iв (N-V ст). 

в) ПеріОД наслідування свв. Отц..ів (V -VII ст.). 
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1. Період апостольських 0nJiВ й апологетів 

Під апостольськими Отцями розуміємо тих OrцiB, що жили й 
діяли безпосередньо після сnn. Апостолів. Деякі з них були навіть 
учнями самих Христових Апостолів, або їхніх безпосередніх наступ
ників. Апологетами називаємо церковних письменників 11-111 ст. 

1) До апостольських orцiв належать: св. Климентій Римський 
Ct100), св. Ігнатій Антіохійський Богоносець Ct117), св. Полікарп 
Смирнський Ct155). 

Апостольські Огці у своїх писаннях і проповідях визначались 
простим, невишуканим стилем. Не помічаємо в Їхніх проповідях 
ВIL-\ивів світського бесідництва. Метою Їхніх повчань було пояснити 
св. Письмо, і то дуже стисло, без допомоги філософії чи засобів ри
торики. 

2) Апологети 11-111 ст. - давньохристиянські письменники, які 
продовжували діло апостольських Огців. Вони також головну увагу 
звертали на виклад Св. Письма, м,е Їхні писання мають апологе
тичний характер, тобто вони відстоюЮ1'Ь правди християнської віри 

проти закидів поган, жидів і різних християнських єретиків чи сек

тантів того часу. В їхніх писаннях натрапляємо вже на часте вжи
вання філософії й риторичних засобів. До найславетніших аполо

гетів належать: св. Юстин Ct165), св. Іриней Ct204), Лактанцій, Кли
мент Олександрійський Ct215), Тертуліян Ct245), Оріген Ct256), св. 
Кипріян Ct258). 

2. Золотий: період святих ощів (N-V ст.) 

Починаючи від кінця ІІІ ст. християнська віра значно 
поширюється в тодішній Римській імперії. Незважаючи на пересліду
вання, вона зміцнюється й 313 року цісар Костянтин Міланським 
едиктом дозволяє вільне її сповідання. Зі зростом Церкви чисельно 
знижується якість, якщо можна так сказати, християн. В той час 
виникають великі єресі, що стрясають цілим тодішнім християнським 

світом. Крім того, первісний запал і ревність, що відзначали християн 
у перші століття, ПОЧШІають слабнути і згасати. Всі ці обставини 
примушували церковних мужів протидіяти, вживаючи для цього 

засобів людської мови. Власне в ті часи· народжується церковне бс
сідництво. Боже Провидіння покликало тоді для добра Церкви цілий 
ряд визначних мужів, відомих загально під назвою OrцiB Церкви. До-
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ба Orців І.Jеркви - це не тільки час розвитку богословської думки, 
визначення християнських правд-догм, але також і золота доба 

християнського проповідпицтва. Святих Orців звичайно поділяють 
на східних і західних. 

Отці Церкви на Сході: св. Атанасій Ct371), св. Василій Великий 
Ct379), св. Єфрем Сирійський Ct379), св. Кирило Єрусалимський 
Ct386), св. ГригоріЙ Назіянський Ct389), св. Іван Золотоустий Ct407). 

Св. Атанасій в своїх писаннях відзначається чіткістю й просто
ТОЮ думки та багатою уявою. Св. Василій у своїх бесідах змістовlfИЙ, 
точний і зрозумілий; крім того, він - добрий психолог й вміє по-мис
теIJЬКИ застосовувати правди віри до людського життя. Св. Єфрем 
подібний у своїх писаннях до св. Атанасія. У своїх думках він гли
бокий, поетичний. Св. Григорій з Назіянсу перевершує всіх дотепер 
названих Orців і бесідників красномовністю, запалом, поетичним 
зльотом, але часто грішить надто вишуканим стилем. 

Св. Іван Золотоустий безперечно найбільший бесідник серед 
усіх бесідників Сходу. Вже саме його прізвище «Золотоустий» було 
йому дане за чудові бесіди. Ціла його письмеННИIJЬка спадщина - це 
саме його проповіді Сгомілії). Може він й не дорівнював св. Григорієві 
щодо мистецтва й краси стилю, проте з точки зору живості, зрозумі

лості й популярності пропОВіді Золотоустого між проповїдниками 
ще й сьогодні стоять па першому місці. Він не змагався за ВИІІІуканий 
стиль, а звертав головну увагу на зміст. Його проповіді промовляють 
до розуму, а ще більше до серця. Св. Іван Золотоустий був глибоким 
знавцем людської душі. Добре знав свого слухача й відповідно до 
IJЬOгo добирав підмет й спосіб своєї проповіді. Його мова - виразна, 
образна, відзначається багатством думки. Прегарно вмів пояснювати 
й застосовувати Святе Письмо. Та може найбільша його заслуга в 
бесiдниIJтві полягає втому, що він навіть найскладніші богословські 

питання й проблеми вмів подати слухачам у приступній, популярній 

формі. 

Проповідпицька спадщина св. Івана Золотоустого надзвичайно 
багата. Ніхто з свв. OrцiB не ЗалИІІІИВ по собі такої кількості пропо
відей, як він. Серед його проповідей віднайдемо розмаїті: ек:~егетичні, 

llаренетичні, принагідні, святкові, панегіричні та догматично-по

лемічні. Між гоміліями Золотоустого перше місце беруть екзегетичні 

проповіді. Пояснепню Св. Письма присвятив Золотоустий понад 640 
проповідей. Це гомілії до Старого та Нового Заповітів. Св. Золото
устий був рідкісним й подивугідним знавцем Святого Письма. 
Звичайно пояснює він Св. Письмо в буквальному значеJIНі. Між 
гоміліями до Старого Заповіту належить згадати 76 гомілій на Книгу 
Буття, як також гомілії на псалми. Новий Заповіт пояснював Золото-
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устий В гоміліях на Євангелія за Матеєм, за Іваном та на листи св. 
Павла. Між приваl'іДllИМИ пропоnідями відомі т. зв. науки про статуї, з 

нагоди заворушень в Антіохії 386 року, а зі святково-пансгіричних 
слід згадати проповіді на господні свята. 

Знавці гомілетики закидають проповідям Золотоустого те, що 
вопи занадто довгі, неоднородні щодо змісту й певпорядковані. Од
нак треба пам'ятати, що святий не виголошував тематичних пропо
відей, але здебільшого дотримувався Св. Письма й пояснював його в 
пристуrщїй й легкій тодішнім слухачам формі. Тому він не обмежував 
своєї свободи чітким логічним впорядкуванням матеріялу, ані жодни

ми ПРШ1исами шкільної риторики. 

orцi Церкви на Заході: св. Амврозій Ct397), св. Єронім Ct420), 
св. Августин Ct430), св. Лев Великий Ct46l). 

Св. Амврозій відзначається спокійним, простим і сердечним 
стилем. Взорується на св. Василієві. Про силу його вимови свідчить 
хоча б той факт, що коли говорив він про дівоцтво, то матері замика
ли по домівках своїх доньок, щоб ті не вступали до монастирів. 

Св. Єронім добре знав і чудово пояснював Св. Письмо. Стиль 
його палкий і живий. Однак він не проповідував тільки усцо, бо 
залишив свої гомілії на письмі. Лишив він по собі також 59 гомілій 
догматичних і політичних. 

Св. АвгусТШІ ~ найславетніший між Ощям:и Церкви Заходу. 
Він також між ними - найбільший бесідник. Його ПРОПОВЇДНИlJЬка 
спадщина дуже велика. Він, за плідністю, посідає друге місце після 
Золотоустого. Св. Августин lІаписав гомілії на псалми, до книги 
Йова, до книги Буття, до Нагірної проповіді Христа й до Євангелія за 
Іваном. Крім того залишив різні проповіді морального змісту. Св. 

Августин майже дорівнює Золотоустому числом і різнородністю 
проповідей, однак не має бесіднИIJЬКОГО хисту св. Івана. Проповіді св. 
Августина переважно короткі, глибокі своїми думками й логічно 

послідовні. Однак вони мало популярні. Стиль св. Августина пре
гарний, але подеколи ПрОПОВ1Д1 його задовгі. Св. Августин 
залюблявся в абстракціях, риторичних фігурах, не любив уживати 
прикладів й мало робив практичних стосувань до життя слухачів. З 
цієї точки зору він - антипод Золотоустого. 

Св. Лев Великий залишив нам 96 ПJ?оповідей переважно на 
неділі й різні свята літургійного року. Иого проповіді назагал 
короткі, змістовні, написані в класичному стилі. В них мало 
спекуЛJЩiй, проте багато глибоких почуттів й морально

душпастирських повчань. 



КОроТ1<:ий нарис історії nроrювідНt.lцrва 11 

3. НаслїдyJIШIШI святих отців (V-VП ст.) 

Починаючи від середини V ст. християнське проповіднИIJТВО 
не має вже визначних представників, що могли б дорівняти св. Іванові 

Золотоустому або св. Августинові. У V-VI ст. жили і діяли, щоправда, 
визначні orцi Церкви, однак на ниві проповідництва не дали вони ба
гато нового й ориrінального. Проповідники цих століть здебільшого 
наслідують і за формою, й тематично своїх великих попередників. Це 
треба сказати не тільки СТОСОВІЮ проповідників на Сході, але ще 
більше, стосовно проповідників на Заході. 

1. ПponoвіООUЦТ60 на Сході 

Між проповідниками цих двох століть на Сході згадаємо св. 

Кирила Олександрійського Ct444), св. Прокла Ct446), св. Теодорита 
Ct454), Геннадія Ct471). Згадані проповідники не відзначались глиби
ною думки чи оригінальністю. Вони мали схильність до спекуЛJЩiй й 
до полеміки, спричиненої тодішніми єресями. Iхні проповіді часто 
сухі, нежиттєві й повні риторичних прикрас. Багато в них блискучих 
висловів, рясних слів, красномовних зворотів, але мало щирості й 

чіткості в думках. Переважна тематика їхніх проповідей - марійська. 

2. ПponoвіанUЦТ80 на 3аході 

у тому самому часі на Заході прославилися такі проповідники: 

св. Петро Хрисолог Ct458), св. КесаріЙ Арельський Ct542), св. 
Фульгенqiй Ct553), св. Григорій Великий Ct604). Св. Петро Хрисолог 
лишив по собі 176 проповідей, з яких в дійсності І-Іе всі автентичні. 
Вони короткі, риторично живі, повні почуття. Він здебільшого наслі
дував св. Івана Золотоустого. Св. Кесарій був добрим проповідником 
для простолюддя. Взорувався переважно на св. Августині, пере
повідаючи його проповіді у більш приступній формі. Залишив 
близько 150 проповідей, які часто приписують св. Августинові. Св. 
фу льгенцій пливав у проповіді глибокі думки, але його проповіді 
складні й малозрозумілі. Св. Григорій Великий посідає най
визначніше місце серед західних проповідників цієї доби. Його 
спадщина - 40 гомілій на євангельські зачала й 22 гомілії на книгу 
пророка Єзекиїла. Гомілії Григорія Великого відзначаються просто
тою, а при qьoмy малозрозумілі щодо змісту. Багато з IJИх гомілій 
увійшли до римського часослова-бревіярія, як читання. Св. Григорій 
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подібний до св. Івана Золотоустого щодо ЗНаІШЯ людської душі й У 
практичному використанні Св. Письма. 

ІІІ. СЕРЕДНЮВІЧНЕ ПЮПОВІДНИЦТВО (УП-ХVI СГ.) 

Зі смертю св. Гршорія Великого в історії церковної літератури 
закінчується патристична доба. На Сході вона продовжується ще до 

смерті св. Івана ДамаСКИІІа (t749). Наступну добу називаІОТЬ 
звичайно середньовічною. 

В цей період зазнаІОТЬ значних змін політичне і церковне 
життя, як на Сході, так і на Заході. Насамперед згадаємо про великі 
політичні зміни, спричинені навалами й переселенням т. зв. вар

варських народів. Формуються нові держави, виникаюгь нові народи, 
Европу стрясаюгь страхітливі війни, міжусоБІщі, революції. 
ЗанепадаІОТЬ наука й освіта. Приплив нових пародів викликає потре
бу в нових місіонерах, які в своїх .проповїдях мусіли знизитися до 

рівня й способу мислення народів, серед яких проповідували. На 
плекання високого богослов'я бракує часу. Це також має негативний 
вплив на розвиток проповiдниIJтва як такого. 

Коли пізніше настаІОТЬ спокійні часи, богословська наука 
переживає новий розквіт під впливом схоластичної філософії. Тоді на 
ниві ПРОПОВїднИIJтва спостерігається нове відродження. Під впливом 
схоластики в проповідпицтві відновлюються форми, відомі ще в добу 

свв. Отців. Однак схоластика мала також негативний вплив на роз
виток проповідНИlJТВa. 

Після відродження проповіДllицтва в схоластичну добу, знову 
приходить до занепаду. Такий стан триває до Тридентського собору, 
тобто до середини ХУІ ст. 

Беручи до уваги ці політичні й церковні обставини, се-
редньовічну добу проповїдництва можемо поді,лити на три періоди: 

а) Занепад проповідництва (VII-Xl ст.); 

б) схоластичне проповідllИIJТВО (Xl-XIV ст.); 

в) гуманістичне проповіднИIJТВО (XlV -XVI ст.). 

Кожний з цих періодів має деякі притаманні риси, на яких 
зосередимо нашу увагу. 
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1. Занепад проповідшщтва CVn-ХІ СТ.) 

Причиною занепаду проповідпицтва у ІJей час були, як ми вже 
згадували, невідрадні політичні й релігійні обставини того часу, а на

самперед занепад богословської пауки як на Сході, так і на Заході. В 
цей час майже не зустрічаємо визначних й ориr'інальних проповід

ників. 

1.НаС.ході 

Причиною занепаду проповідницт .. .l стають єресі та внутрішні 
чвари у Візантійській Церкві. За останні п'ять сторіч не виникає на 
Сході жодного проповідниIJЬКОГО таланту, що дорівнював би таланту 
Гршорія Назіянського, Івана Золотоустого, Кирила Олексан
дрійського, Теодорита. Проповідники на Сході не дають нічого ново
го. Вони повторюють те, що вже давно перед ними створили свв. 
Отці. Представниками проповідництва в добу занепаду були такі 
церковні діячі й письменники: св. Модест (t634), патріярх 
єрусалимський, св. Софроні.й (t638), патріярх єрусалимський, св. 
Герман (t733), патріярх царгородський, св. Андрій Критський (t720), 
св. Іван Дамаскин (t749), св. Теодор Студит (t826), Фотій (t897), 
царгородський патріярх. ПроповіДНИІр>ка спадщина всіх IJИХ церков
них діячів та письменників - невелика. Св. Модест залишив одну 
гомWю, св. Герман - 9, св. Софроній - 10, св. Іван Дамаскин - 13, св. 
Андрій Критський - 40 гомWй. Всі ці ГOMWї мають переважно 
марійську тематику, деякі з них - панегірики на господні свята й на 

свята святих. Св. Теодор Студит залишив проповіді для своїх монахів 
- т. зв. катехизи. Останнім проповідником цієї доби й, можливо, най

визначнішим був Фотій. Він написав близько сімдесяти гомWй та 
проповідей. Спільна риса всіх проповідників IJЬOГO періоду - брак 
ориrінальності, наслідування проповідей свв. Отців, схилыlстьь до 

штучного стилю й до полеміки. 

2. На За.ході 

В цей час не виникло жодного проповідниlJЬКОГО таланту. 
Духовенство в загальному стояло на дуже низькому богословському 
рівні. Проповідування Божого Слова було занедбане і церковні 
собори па Заході мусіли щоразу пригадувати про відповідальний 
СWlщени'lИЙ обов'язок навчання євангельських істин. Відомими про-
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новідниками того часу на Заході бу ЛИ: св. Ісидор 3 Севільї С t636), св. 
Адсльфонс З Толедо Ct669), преп. Веда Ct735), А.лькуїн Ct804), Ра
банус Маврус (t857), св. Петро Дам'яні Ctl017). Крім того, до про
повідників зараховуємо місіонерів серед поганських народів - св. 

Колумбіяна СVП ст.) та св. Воніфатія Ct755). В їхніх проповідях не 
знаходимо нічого нового, вони, в більшості, - переробки гомілій св. 

Августина, св. Лева та св. Григорія Великого. 

В той час виникають на Заході т. зв. гоміліяри, тобто збірки чи 
компіляції гомілій свв. OnpB для практичного вжитку духовенства. 
Перші гоміліяри укладено за ініціативою й наказом Карла Великого, 
який бажав піднести церковне проповiдниIJтво на високий рівень й 

дати душпастирям підручник, з якого могли б вони використовувати 

матеріяли для опрацювання своїх проповідей. 

Перший такий гоміліяр творів ощів Церкви уклав Павло 

Варнефридський Ct799), а доповнив його вчений А.лькуїн. Подібний 
гоміліяр видав також Рабанус Маврус. Завдяки IJИМ гоміліярам збе
реглося багато гомілій свв. OnpB, які, може, були б пішли в забутгя 
назавжди. Єдиним недоліком тих збірок було те, що їх написано 
латинською мовою, а тодішнє дyxo~eHCТВO, в своєму загалі, латиною 

володіло недостатньо. 

2. Схоластичне проповiдниIJтвo (ХІ-ХІУ ст.) 

Починаючи від ХІ ст. проповідНИIJТВо починає підносити ся зі 
свого занепаду. Причина відродження його - розквіт т. зв. 
схоластики, тому цей період також називають схоластичним пропо

відниlJТВОМ. 

Схоластика, насамперед - це філософсько-теологічна система, 
представники якої за допомогою розумування й засад здорової 

філософії пояснювали, захищали й обr'pунтовували об'явлені правди 
християнської релігії. ()гже, схоластика як така не має нічого 
спільного з проповідНИЦТВОМ. Але мала вона поміпlИЙ вплив на про

повідllИlJтво. 

Головним завданням схоластики було дати поважну освіту 
священикам, виробити у них чіткі поНЯ'М'я, оцінки й докази щодо 
правд святої віри. Зрозуміла річ - це також мало додатковий вплив на 
спосіб, форму й зміст проповiдниIJьких творів. 

Під впливом схоластики в проповідllИIJтві починається нова 
ера. Як досі в ПРОПОВіДЩЩТВі переважно вживались гомілії, тобто 
догматично-моральні пояснення зачал. Св. Письма, так за часів 
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схоластики виникає власне проповідь, тобто бесіда з означеною 

метою й послідовним розробленням aptyмeнтiв, збу джуваннлм 
почуттів з усіма вимогами риторики, тобто подL'\ами й підподL'\ами .. 

КріМ того додаткового впливу схоластики ІІа проповідшщтво, 
lIе можна замовчувати одну негативІІУ сторону, яку спостерігаємо в 

схоластичному проповiдншJтві. Тією ІІегативною рисою було те, що 
проповідники ГОЛОВІІУ увагу звертали на розум, на докази, на логіку, 

на поділи, однак, занедбували стиль, естетику слова. ПроповiдниIrrвo 
стає холодним і сухим. 

Схоластика, як відомо, ВИlIИкла на Заході, а на Сході мала ВОllа 
незначне поширення, тому зосередимо нашу увагу на зaxiдllому про

повiдниIJтві. Б той час на Сході - майже цілковитий застій не riльки в 
проповідницькій літературі, але взагалі в богословській. Схід 
переживає складІІі часи. Бін стає займанщиною арабів, а опісля -
турків-мусульман. Крім того,Схід пориває ієрархічні зв'язки з Римом 
й майже цілковито відмежовується від Заходу та впливів Католицької 
Церкви. 

На lIиві богослов'я і llРОlIовідництва Схід впадає у крайній кон
серватизм. Бін майже не виходить поза те, що створили свв. отці та 
їхні безпосередні наступники. IJe МОЖllа виправдати розпуском 
туркамИ всіх богословських шкіл та утисками християн. 

Найвизначнішими представllИКами схоластичного проповід

пицтва були: св. АнСЕЛЬМ Кантуарійський Ctll09), св. Роберт Ct1134), 
св. Бернард з Клевро Ct1153), св. ДоміІІік Ct1211), Бертольд з Регсн
збурrа Ct1272), св. Бонавентура Ct1274), св. Тома Аквінат Ct1274), 
Петро з Блуа, блаженний Сузо Ct1365), Іван r ерзон Ct1429). Між 
наведеllИМИ проповідниками св. БеРllард, безпереЧllО, посідає перше 
місІІе. Його бесіди повні святого вогню. Про Бертольда, фран
цісканця з Регензбурrа, треба сказати, що вмів говорити приступно й 
ПОПУлярIlО. Бін найславніший місіОllер ХРИСТИЯНСЬКОГО 
сереДllьовіччя. 

3. Гуманістичне ПРОП08ЇАШЩТВО (XIV-ХVI СТ.) 

Називаємо ІJей період гумalIiстиЧIlИМ, бо в ПРО110вiдInщтві 

позначається вплив гумalliзму як позитивний, так і неГативllИЙ. Б за
гальному цей період ПРОПОВїдництва вважається добою занепаду, або 
інакше кажучи, ЗllИкнення доброго смаку в пропоВідництві. 

БідроджешІЯ класичних наук у XN ст. на Заході та сту

діювання давніх поганських авторів, захоплення старовинним мис-
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тецтвом, філ.ософією, літературою, мІтологією й історією Греції та 
Риму не могло не позначитись на богословських науках й на пропо

відництві. 

Не тіл.ьки світські, але також і духовні вчені забажали виявити 
своє замилування до стародаш-ІЬОГО світу. А в царині богослов'я й 
проповідництва внаслідок цього - плекання мови й стилю, які були 

занедбані в часи схоластики. Так ось ЗОВllішня форма починає брати 
гору над змістом. В проповідях щоразу менше вживають цитати зі Св. 
Письма, з творів свв. Огцїв. Проте в них часто зустрічаємо цитати 
грецьких філ.ософів Платона, Арістотеля, оповідання й порівняння 
грецької та римської мітологіЙ. Христос і святі порівнюються часто з 
поганськими богами. Проповідники ПРИНИЖУlOТь поважний зміст 
Божого Слова вигаданими байками, дотепами, оповіданнями. Дбання 
про гарну мову й блискучий стиль стає важливіше від самого змісту 
проповіді. В той час зароджується т. зв. панегіризм, тобто надмірне 
вихвалювання святих. Проповіді стають дуже довгі, неповажні. До 
найКраІІJИХ проповідників гуманістичної доби належать великий 
місіонер св. Вікентій Феррері 0356-1419), св. Вернардин з Сієни 
(t1444) і св. Іван Капістран (1386-1456). На кінці гуманістичного 
періоду, тобто на переломі XV та XV! СТ. У проповідництві спостері
гаємо ще одну неtативну рису, а саме спрощення стилю. Саме в ті 
часи моральність значно занепадає, навіть в духовlШX колах. Крім то

го народжуються єресі Віклефа й Гуса, які підготували фунт для 
протестантизму. 

Проповідники тих часів залюблюються у політичних памфле
тах на своїх противників. При тому вони часто вживають простацькі 
слова й оповідання. Таке зіпсуття смаку й здорового глузду в пропо
відшщтві охопило проповідників на терені Німеччини, яка була 
головним осідком протестантизму, релігійних суперечок і полеміки. 

IV. НОВІТНЄ ПЮПОВІДНИЦТВО (XVI-xx .Cf.) 

Новітня доба проповідництва починається від Тридентського 
собору (1545,.1563). В історії Церкви має він особливе значення, бо 
став початком відродження в Католицькій ЦеркВі у різних галузях 
духовного і церковного життя, не виключаючи також і проповідниц

тва. 
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До відродження й пожвавлення проповідшщтва спричинилося 
в першу чергу спасенпе рішення Тридентського собору про 
виховання клиру в семінаріях. Пізніше цей собор дав суворий наказ 
душпастирям проповідувати під час Літургії щонедW і кожного 
свята. 

Безперервні напади протестантів на науку КатолиlJЬКОЇ 
Церкви примушували католицьких душпастирів до оборони. В ті 
часи Боже Провидіння, наче до боротьби з потестантами, покликає 
до життя нові чернечі ЧИІШ - ісусовцїв, театинїв, капуцинів, ора

торянїв, що починають плекати й високо розвивати проповідництво, 

як ОДИН З головних засобів успішної боротьби з протестантами. 

В цей період проповіДlШlJТВО стає всебічним, тобто не обме
жується до гомілій, панегіриків, як у період свв. Огцїв, ані до 
виключно тематичних проповідей, як це було в період схоластики, а 

охоплює всі роди й форми проповідництва. В проповідях спостері
гається більше посилань на Св. Письмо, глибше використання творів 
свв. Orців. Зміст проповідей стає поважнішим, догматично змістов
нішим. Найбільш розквітло проповiДJШIJтвo в таких католиlJЬКИХ 
країнах як Франqiя, Італія, Еспанія, Польща. В інших країнах пропо
відники переважно наслідували чужі проповіді. 

1. ПроповiдншJтвo у фршщії 

у Франції на ниві пропові.дшщтва найбільш прославили ся 

Боссюе 0627-1704), Бурдалю (1632-1704), Фенельон Ct1715), Мас
сільон Ct1749). Всі ці чотири проповідники вважалися класиками 
модерного пропові.дшщтва, тому про них треба оповісти дещо 

більше. 

Жак-Бенін Боссюе CBossuet Jacques-Вenyhnc) був єпископом у 
Мо. Він разом зі св. Іваном Золотоустим і св. Августином належить 
до найбільших нроповідників Вселенської Церкви. Він - геніяльний 
бесідник. Відзначився надзвичайно глибокими думками. У кожній 
своїй проповіді намагався сягнути глибин. Він вмів говорити високо й 
ніднесло навіть про найзвичайніПlі речі. Його мова багата, орш'і
нальна, велична, гарна, насичена образами. Крім небуденного про
пОВідницького таланту проповіді Боссюе виявляють його 
ІІачитанісТЬ, докладне знання Св. Письма, творів свв. Orцїв, головно 
1.:11. Августина й інших церковних письменІШКЇВ. Архитвори ЙОГО 
IІРОlІовідницького генія - погребальні бесіди, бесіди про єдність 
І lеркви, про таїІШ св. віри, панегірики, в яких звеличуються св. 
Йосиф та свв. апостоли Петро і Павло. 
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Ісусовець Люї Бурдалю був майстром форми. Його проповіді -
класичні зразки риторичної обробки теми. Він промовляв до розуму. 
Його логіка - переконлива, поділи - чіткі, тема - послідовно розгор
нута. Все, що лише відповідає його задумові, він включає до пропо

віді, тому його проповідь, так би мовити, - зразок прекрасної архітек
тури. Не відзначався Бурдалю високим поетичним зльотом, уникав 
надмірних риторичних прикрас, у своїх почуттях був спокійним, 

стриманим та поміркованим. Був він також і добрим психологом, умів 
живо викладати й втримувати слухача в напруженні. Його проповід
Jшцька спадщина дуже велика. Він залишив чотири томи недїльних 
проповідей, три томи постових, два томи принагідних і панегіричних, 

один том житгя Ісуса Христа і Пречистої Діви Марії. Проповіді Бур
далю корисні для студентів риторики, які бажають вивчати розподіл і 

композицію матеріялу в проповід.ях. 

Єпископ Фенельон Франц не залишив по собі багато 

закінчених проповідей, переважно - нариси, але, не зважаючи на це, 

він належить до числа найвизначніших бесідників. Головне завдання 
його проповідей - виправлення звичаїв. Він був практичним, вмів 
:шорушувати своїм природним непідр06леним патос ом, ніжно грати 

на найтонших струнах людського серqя. 

Єпископ жан Массільон, як і Фенельон - переважно мораліст. 
Його патос і ревність на славу Божу дорівJlЮЮТЬ ревності 
старозаповітних пророків. Массільон, мабуть, найкращий психолог 
серед французьких бесідників. Найбільше промовляв до серІJЯ й 
почуттів. Багато знавців проповiдниIJтва ставлять Массільона понад 
Бурдалю й навіть понад Воссюе. Був майстром у використанні Св. 
Письма. Його мова - дуже образна, стиль - повний риторичних 
прикрас. З точки зору догматики він не такий глибокий як Боссюе і 
Бурдалю. До його найславніших гомілетичних творів належать про
повіді на Великий піст і передсвятгя Христового Різдва. 

Крім I.JИX найбільших майстрів проповіді у Франції, треба тут 
згадати й інших визначних проповідників, як Лежина, Тексіє, Ляфіто, 
Бридена, МаккарТі. Крім того l1рОСЛавилися своїми конфереНIJіями 
Фрессіну, Лякордер, Равінян, Фелікс, Монсабре та інші. 

2. Проповiдuшrrвo в Італії 

Сенєрі - один з визначних проповідників, головно щодо місій 
серед простолюддя в 1694 році. Він дуже дбайливо підготовляв свої 
проповіді. Ідучи за прикладом свв. Orцiв, головну увагу звертав па 

докладне пояснення Св. Письма. Сенєрі був незрівняmrnм майстром 



КороТ1СUЙ нарис історії nроrювідниЦl'ва 19 

притягнути увагу слухача, В його проповідях відчувається апос
тольська ревність, простота, сердечність і любов, Після його пропо
відей багато людей наверталося й покидало своє грішне ЖИТТЯ. 

З італійських бесідників, крім Сенєрі, заслуговують на окрему 
згадку Бордоні, Ветура, Августин де Монтефельтро, 

3. ПроповіДНИ1fI"ВO У Німеччині 

Німецьке проповідшщтво цієї доби перебуває qiлковито під 
впливом фрапчузького й не дорівнює йому ані щодо змісту, ані щодо 

форми. Велику славу своїми проповідями здобув на КЇНIJi ХVШ ст. 
Авраам а Санта Клара, капуцин. Він відзначався мистецтвом по
леміки, іронії й дотепністю. 

Окремої згадки заслуговують такі проповідники як Г унольт, 
Шнайдер, Сайлер, Гіршер, Кеnплер та Кеттелер. два останні автори 
відомі такОЖ як теоретики проповідниlJтnа. 

4. ПроповiднmJтвo В Польщі 

В ХУІ ст. розпочинається в Польщі золота доба npоповідниц
тва. Велику заслугу в цьому мають помісні собори, що на проповіду
вання Божого ('..лова звертали окрему увагу. Польське проповідшщ
тво ХУІ ст, позначається щирою побожністю, простотою й апос

тольським духом. ПрОПОВідники відзначаються простим і 
популярним стилем, логічністю викладу, глибоким знанням Св. 
Письма й творів свв. 0ТIJiВ, догматичною змістовністю й чималим 

патріотизмом. 

Найвизначнішими представниками «золотої доби» польського 

нроповїднИI.Jтва були: Мартин Бялобжеський, Станіслав Соколов
ський, Станіслав Карнковський, Якуб Вуєк, Петро Скарга та Фабіян 
БірковськиЙ. 

Починаючи від ХVП, а особливо від ХVШ ст., у Польщі помітне 
заникання проповiднИI.Jького смаку. В llроповідшщтві переважають 
llанегіризм, флоридизм, макаронізм. Під панегіризмом треба розу
міти надмірне вихвалювання святих, фундаторів і добродіїв 
МОl/астирів, королів, магнатів і взагалі впливових людей. Під флори
ДИЗМОМ розуміємо надмірне залюблення у дивних зворотах, образах, 
дотепах тощо. У проповіді просякають веселі анекдоти, жарти, 

,,()'{'СНИ, І'УМОР, негідний проповідництву. 
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Макаронізм означає нахил вживати в проповідях цитати 

чужими мовами, нагромадження всіляких відомостей з різних галузей 

людського знання, уживання вигаданих і jtИВОВИЖНИХ прикладів, 

пересад з надмірною балакучістю. Представники цього 
змаІ-ІіроваІ-ІОГО нанрямку проповідництва у Польщі: Яків 
Ольшевський, Каспер Дружбицький, Олександр Льоренцевич, а 
особливо Тома МладзєновськиЙ. 

Серед визначних: польських проповідників ХУІІІ-ХІХ ст. 

назвемо також Антона Янішевського, Станіслава Конарського, Івана 
Павла Воронича, Єроніма Кайсєвича, ЙОСШІа Пельчара та Й. 
Більчевського. 

V.ІCfОРІЯ ПРОІІОВІДНИІJТВА НА УКРАІНІ 

I1Іодо історії проповіДНИlJтва па Україні треба зауважити, що й 
досі в цьому напрямі жодний· наш історик професійно не 

заглиблювався. Про наших проповідників і проповідництво знаємо 
хіба що з загальної історії, або з історії української літератури. 
Правда і те, що навіть найкращі й найповніші огляди проповідей, що 
їх зробили історики й літератори, не задовольняють нас хоча б тому, 

ЩО вони не написані фахівцями гомілетики і тому слабо відрізняють 
окремий жанр, стиль і форму церковної проповіді. 

Проте російська література може похвалитися кількома 
працями з історії проповідниlJТВа й численними та цінними моно

графіями. Ці твори для нас дуже важливі та цікаві, бо власне там 
знаходимо проповіді самих майже українських проповідників старої 

Русі. Завдяки виданню IJИх творів ми можемо робити розшуки для 
нарису історії українського нроповідництва, а зокрема для першої 

доби (див.: о. д-р Я. Левицький, Перші У1СраіНСЬ1Сі nроnовідн,И1Си та 
їхн,і ТБОри, «Богословія», Львів 1930). 

В основу української культури, літераТури, а разом з тим і 
християнства та ХРИСТИЯllського проповідництва, лягло три 

культури: чорноморська, візантійська та болгарська. 

Чорноморська культура формувалася під час т. зв. 
«чорноморсько-дунайської доби» N-IX ст. ця доба Відіграла значну 
роль в суспільному й культурному розвитку українського народу. Під 
час першого тисячолі'М'я ~ристиянської доби відбувався нестримний 

переселенський рух українців, чи тогочасних антів, на чорноморське 
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узбережжя, на долішні Дунай і Дністер, простягаючись до !лірИ, 
Тракії, на землі від Йонійського моря до Царгороду, в Еладу і Хер
сонес, де вони осідали, не втрачаючи зв'язків зі своїми братами на 
півночі. 

Чорноморська культура складалася переважно з елементів ге
леністичних та римських, зазнавши також чимало впливів єгипет

ських, сирійських, індійських, іранських, перських, слов'янських та 
інших. Додаються тут, як завжди, елементи юдейські. 

Українські переселеІЩі на чорноморському узбережжі зустрі
лися з розвиненою та різнородною культурою. Від фєї культури 
прийняли вони військову організaIJiю, мали можливість пізнати різні 

вірування, а насамперед християнство, яке боролося з тогочасними 

єресями такими, як аріянство, несторіянство, маніхейство, балканське 

богомольство. 

На кінф ІХ ст. на чорноморське узбережжя вдерлися печеніги. 
Населення Причорномор'я було приневолеllе посуватися на північ та 
на захід. Українські колоністи з Причорномор'я здебільшого повер
талися в краї своїх предків. З собою вони несли в українські землі й 
свої культурні надбаюІЯ. На фунті фЄЇ чорноморсько-дунайської 
культури розвивається пізніше культура київська IX-XN ст. 

Крім чорноморської культури, хоча в ЗflaЧНО меншому ступені 
ІІа формування культури Київської Русі позначається вплив нор
манськоїварязькоїкультури. 

В KOHKypeнIJiї вір і культур кyJBCbKi правлячі верстви віддали 
перевагу не варязькій, а чорноморській, візантїйській культурі й 

Церкві. 

Що таке візантійство й візантійська культура? Візантійство -
сукупність церковно-державних рис, що їх зустрічаємо на території 

Візантійської імперії. Візантійство постало й РОЗВИIlУЛОСЯ внаслідок 
змішання християнізованого східного геленізму, християнізованого 

романізму й юдейської та перської культур з деякою домішкою 

слов'янських та r'ерманських елементів. Під впливом IJИх ЧИlшиків 
розвинулися на Сході питомі пршщипи життя, з перевагою ге
ленізму, які й витворили те, що в науці називається візантійством (В. 
Соколов. Византизм. «Нива» 1905, с. 578; А. Самов. «Візантія». 
ЕНІJИклопедический Словарь, т. УІ, Спб. 1892, с. 251). 

Істотною прикметою візантійства є боротьба різних народ
lІостей, яких у Візантійській імперії було дуже багато, за політичну 

зверхність. Характерна риса візантійства - відсутність закону про 

УСllадкування нрестолу. Доля імператорів лежала в руках народу й 
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війська. Основою візантійської держави була ідея авторитету, яка 
часто наближалася до автократизму й деспотизму. 

На церковно-релігійній ниві візантійство характеризує тісна 
злука держави й Церкви, хоча ЮРИДИЧІ-Ю ці установи одна від одної 

були незалежні. 

Врешті ознакою візантійства є живе відношення суспільності 

до релігії й до богословських наук. Через те ціла візантійська 
культура просякнена глибокою релігійністю, що впливала на ті 

сусідні народи, що були у стосунках з Царгородом. 

Час візантійства тривав в загальному від IV до xli ст., опісля ві
зантійство поступово слабне й зазнає остаточного занеllаду в XV ст. 

Висока візантійська культура мала вирішальний вплив на цL\ий 
слов'янський Схід. Вона лягла в основу насамперед культури півден
них та східних слов'ян - болгарів, українців, росіян. Культурна 
асиміляція цих народів відбулася головною мірою за допомогою 

християнства. З християнською наукою йшли з Візантії до слов'ян 
твори грецької літератури й мистецтва чи безпосередньо, а чи й 

через болгарів і сербів. 

Відомо, що святі Кирило й Методій та їхні учні переклали на 
слов'янську мову Св. Письмо, твори свв. отців та літургійні книги. 

1. Візантійське проповj 4flИIJТВO 

Візантійське проповідНИlJТВО найбільш розвинулось в золотий 
період свв. Orцiв. Опісля більшість візантійських проповідників 
намагається наслідувати своїх попередників IV -ж ст. 

Щодо змісту, проповідь візантійської доби віддзеркалює пи

томі риси грецької Церкви, її замилування в догматичних мірку
ваннях, її надмірний консерватизм й недостатнє розуміння потреб 

народу. 

Характерною рисою візантійської церковної проповіді є штуч
ність. Вона простежується насамперед у вживанні текстів Св. Письма, 
які часто пов'язані з цілістю не природно, а лише для поширення 
думки. Неприродний стиль також характеризує і проповіді візан
тійської доби. Мова - вишукана, переповнена цитатами класиків, мі
тологічними образами, панегіриками, надміром риторичних фігур, 

недоречними діялогами, довгими реченнями. Немає в них розуміння 
духу історії. 
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Візаптійські проповіДlШКИ дуже мил увалш;я у J1'i слів, гарних 
висловах, у неприродному патосі. Як у lJiлjй візантійській літературі, 
так і в проповідництві заволодів маііже неподільно формалізм. 
ТРУNШСЬКИЙ собор (692) постановив виголошувати проповіді радше 
свв. orцiв як проповіді власної тогочасної композиції. 

2. Болгарська література і ПРОПОВЇIJНИIJТIЮ 

Золота доба болгарської літератури припадає на час панування 
I.Jaря Симеона (893-927). Завдяки ревній праці учнів св. Методія 
з'являються переклади творів візантійської літератури. між іншими, 
перекладено також церковні проповіді й ПОВЧаІШЯ, зокрема ориr'і

нальні, перероблені й імітовані проповіді Івана Золотоустого, Гри
горія Богослова, Василія Великого, Івана Дамаскина, Єniфанія 
Критського, Кирила Єрусалимського, Єфрема Сирійця та інших. 

З ориr'інальних болгарських проповідників відзначався Іван, 
екзарх болгарський, і Климент з Охриди. Екзарх Іван писав проповіді 
для освічених людей. Вони користувалися великою популярністю на 
ІJілому Сході. До наших часів збереглися шість його бесід. Климент 
з Охриди писав проповіді для простолюддя. 

В Х ст. болгарський нарід культурно й політично підпадає 
цілковито під вплив Візантії. Болгарські переклади літературних і 
проповідницьких творів Візантії стали літературною основою й фор
мували культуру інших слов'янських народів, а серед них і нашого, 
однак, на У Kpaїtli спостерігається також значний вплив західної літе
ратури. 

Історію проповіДlШЦтва на У країні можна поділити на два пе
ріоди, а саме на проповідництво ІХ-ХУ ст. та ХУІ-ХХ ст. 

3. Проповідництво на Украіні у ІХ-ХУ ст. 

Українське проповіДІШцтво у своїх витоках перебуває цілко
вито під грецьким впливом. І це зрозуміло, бо Русь-Україна прийняла 
християнство безпосередньо чи посередньо з ~ЦЬKOГO джерела. 

Першими М1СІОнерами, проповідниками Слова Божого на 
слов'янських землях були святі Кирило і Методій, яких часто нази
вають апостолами слов'ян. Вони переважно провадили місію на 
Моравії й ЗакарпаТГі. Щодо nитaнtІЯ духовенства Й поширення 
Євангелія на У країні, треба зауважити, що християнізація на У країні 
вимагала підготовки, катехизації народу, християнського віровчення, 
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вимагала певних обрядів і впорядкування церковного ЖИТІ'Я, НО

давання святих таїн. Важко повірити, щоб в тому допомагали грецькі 
священики. Отже, місійний, КУЛl,турний месіянізм греків треба 
виключити, особливо на початках. На перешкоді дії гpCLJЬKOrO місій
ного духовенства стояла мова. Спочатку йшлося про ПОLllИрення 
християнства серед широких мас простого народу в Києві, в його 
околицях, а згодом - у цілій розлогій країні. для цього необхідно бу
ло мати духовенство, яке знало б староукраїнську мову. Отже ло
гічно можна ствердити, що перші проповідники, катехити наших 

предків були священиками llІШИХ слов'янських народів, 
християнізованих раніше. Ідеться тут насамперед про паннонсько
моравський край та про Болгарію. Найбільшим джерелом, звідкіля 
була можливість почерпнути християнські елементи, була 

християнська Болгарія, яка прийняла кирило-методіївське 
слов'янське християнство. Болгарські священики могли проповіду
вати киянам і українцям взагалі про Христа зрозумілою мовою й по
дати їм літургійні книги, які вони розуміли б. Духовна й церковна 
література молодої Київської Церкви, що раніше виникла в Києві, має 
на собі дуже виразні болгарські сліди, рештки яких збереглися й до 

сьогодні в богосл ужбово-церковній мові українського народу та 

вросли в його душу. 

Вже за Ярослава Мудрого з'являється чимало письменників між 
священиками і ченцями місцевого походження. Вони переважно 
поширюють твори грецьких письменників, переважно писання свв. 

C>rцiв. Так виникають переклади творів св. Івана 30ЛОТОУСТОГО, св. 
Василія Великого, Григорія Богослова, Теодора Студита, Андрія 
Критського та Шших. 

ПРОПОВідницька література у перші століття християнства на 
у країні досить багата. Постають окремі збірки проповідей під за
гальною на..1ВОЮ «30ЛОТОУСТИЙ». 

Київський митрополит Іларіон (t 1 051) - один з перших 
відомих нам українських проповідників. Від нього збереглася до· 
наших днів святкова проповідь «Слово О законі і благодаті». Вона 
відзначається високим поетичним зльотом, уживанням риторичних 

прикрас, порівнянь, образів, метафор. ця проповідь просякнена гли
боким і щирим почуттям. 

Св. Теодосій Печерський (tl074) - другий визначний пред
ставник українського проповідництва. До нас дійшли п'ять його наук: 
про терпеливість, про милосердя, пролю60В, про покору, про мо

литву та про відвідування церкви. В проповідях св. Т еодосія помітні 
впливи писань св. Теодора Сту ДИта. 



Короткий нарис історії nроnoвіОництва 25 

Св. Кирило Турівський Ctl183), безсумнівно,- найславетніший 
проповіДІПіК староукраїнської, домонгольської доби. Його імені 
приписується багато проповідей, але деякі з них неавтентичні. В 
проповідях Кирила багато риторичних зворотів, афективності і 
драматичності. Він вмів гарно, риторично, а одночасно приступно 
пояснювати Св. Письмо. Часом його проповіді надто сухі, холодні, 
позбавлені теплого почуття. Кирило послуговувався, й досить 
невільничо, грецькими взірцями, переважно проповїдями Золото
устого, Кирила Єрусалимського, Григорія Богослова, Теодора 
Сту дита, Симеона Метафраста СЛОІ"отета) та інших. Він дістав ім'я 
«руського Золотоустого». 

Володимирський єпископ Серапіон Ct127S) - один з найвиз
начніших українських проповідників ХІІІ ст. До нас дійшло п'ять йо
го новчань. Всі вони короткі, драматично сильні. В них Серапіон 
згадує тогочасне лихоліття татарських набігів і ці випробування іс

торії вважає карою Божою за гріхи народу, а саме забобони, жор
стокість, пияцтво, гнів, ненависть тощо. Упроповідях Серапіопа 
простежується вплив візантійського моралізаторства. 

Кирило Ростовський Ct1262) - відомий у ХІІІ ст. на Україні 
проповідНИК. Йому приписується авторство «Слова про небесні 
сили». 

Окремо треба згадати безіменних авторів численних пропо
відей. Вони походять з різних часів. Звичайно їхні твори зус
трічаються у збірКах проповідей. I-Ji збірки відомі під назвами: 
«Пролог», «Золотоуст», «Торжественник», «Золотий ціп», «Ізмарагд», 
«Маргарит», «Ізборник», «Златоструй» та інші. В цих збірках 
містяться також твори інших жанрів. У згаданих збірках, крім пропо
відей, зустрічаємо проповіді орИІ'інальні, перекладені й наслідувані. 

Ххня тематика - розмаїта. Переважно - I.Je гомілії на Св. Письмо, або 
моралізуючі картаШІЯ за різні прогріхи і вади. Багато з I.JИX пропо
відей приписувалось авторству св. Василія, Золотоустого та інших 
Ощїв Церкви. Найбільше таких збірок проповідей вmшкло в XN ст. 
Деякі з них були призначені для проповідників, інші - для домаш

нього вжитку. 

У XV ст., крім Григорія Цамблака, київського митрополита, 

автора 27 повчаючих і похвальних бесід на господні свята, не маємо 
жодного, відомого за іменем, визначнішого проповідника на У країні. 
ОДІІаК згодом виникають збірки анонімних проповідей. У XVI ст. 
були дуже поширені т. зв. «Учительські євангелія», тобто гомілійні 
пояснення євангелій. Початок цим "Учительським євангеліям» поклав 
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Філотей, IJаргородський патріярх, а невдовзі їх було перекладено на 
старослов' янську мову. 

4. ПроповiднmJтвo на Україні у ХУІ-хх ст. 

Докорінний переворот в українському проповідництві від
бувається наприкїНIJi XVI ст. Його ПрИЧИІ-ЮЮ стає відродження свідо
мості й освіти, внаслідок релігійних суперечок, які викликало фор
мальне поєднання ієрархії Київської Митрополії з Апостольським 
Престолом. З відновою католиIJЬКОЇ віри на Україні виникають нові 
духовні школи. Під впливом цих шкіл українське проповідниlJТВО 
ПРИНI.JИпово міняє свій характер й орієнтири. 

ДО ХV ст. українське проповідниlJТВО мало досить примітивні 

форми й обмежувалося майже виключно до гомілій. Релігійні су
перечки, в свою чергу, внесли у проповідництво новий дух. Потреби 
часу й обставини життя помітно вплинули Й на саме проповідництво. 

Значним було й те, що українське проповiдниIJтво все більше й 
більше визволялося від гpeIJЬKOГO впливу, який панував на Україні. 
Проте потрапляє під латинсько-польський вплив, оскільки переважна 
частина території України була на той час під польсько-литовською 
займШШJИlюю. Щоб захистити свій східний обряд тогочасні пропо
відники У країнської Церкви вживали ту саму зброю, якою користува
лися їхні противники латинського обряду. На українському пропо
вiдниIJтві позначається сильний вплив схоластики й гуманізму. То
гочасні наші проповідники багато почерпну ли з польських зразків. 

ХVП ст. принесло багато визначних проповідників на У країні, 
як між католиками, так і між православними. 

Іпатій ПОТій Ct1613), київський митрополит, належить до най
визначніших проповідників тієї доби. Його «Проповіді Й гомілії» , ви
дані друком вСупраелі 1674 року, виявляють автора великої вченості, 
ревності й красномовності. 

Красномовністю також прославився Мелетій смотрицький. 
Однак він не залишив по собі стисло проповіДницької літератури, а в 
своїх полемічних творах таких, як «Апологія пелегринації до країн 
східних», залишив перлини правдивого мистеIJЬКОГО слова. 

Степан Зизаній, член Віленського Братства, здобув велику 
славу своїми проповідями. Він був талановитим аІ'ітатором і в своїх 
проповідях завзято поборював тогочасних. українських католиків. 

Кирило ТранквіліОll СтавровеIJЬКИЙ 1619 року надрукував у 
Рахманові книгу «Учительне Євангеліє» зі збіркою своїх проповідей, в 
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основу яких поклав бесіди патріярха Філ.ОТСЯ. ця збірка написана 
малозрозумілою СТі:1РОСЛОВ'янською мовою, містить В собі кілЬКі:1 про
повідей на HeдW і свята. 

До того самого типу проповідників належать Леонід Кар
пович, Захарія Копистенський та Лаврентій Зизаній ТустановськИЙ. 

Найвизначнішими ПРОПОВїдниками другої половини бурхливо
го ХVП ст. були Йоанікій Галятовський, Аптін Радивилівський, Лазар 
Баранович. Всі ці проповідники перебували під сильним впливом 
схоластичного польського проповідниlJтва. 

Йоалікій Галятовський Ct1688), ректор Київської Академії, був 
чи не найкращим стилістом серед українських проповідників того 

часу. Історики літератури кажуть, що в старовинній нашій проповіді 
головним завданням було дати лише повчання й не приділялося уваги 

й значення внутрішній побудові проповідей. Теорія схоластичної 
проповіді вчила вибирати тему проповіді, поділити проповідь на 
частини: вступ, виклад, висновки. Однак, як каже Галятовський, 
«богослов говорить про речі нестворені» , звідси завдання проповід
ника - «речі нестворені пояснити речами створеними». Це, в свою 
чергу, вело до матеріялізації проповідей духовного світу, до ризико

вих алегорій і порівнянь, що ПРИІШЖують речі духовні, р~чі небесні. 
Галятовський 1659 року видав у Києві велику збірку проповідей 
«Ключ розуміння», яка видавалась тричі. «Ключ» складається з двох 
томів. Перший містить 32 проповіді на господні й марійські свята, а 
другий - 14 проповідей на свята святих. На кітІі першого тому додав 
Галятовський коротке повчання про те, як має виглядати проповідь, 
нід назвою «Наука, або спосіб укладу казання». Таким чином 
Галятовський став також і теоретиком гомілетики на У країні. В своїх 
засадах r алятовський пішов за пршшсами мови, що тоді були за
гально відомі на Заході, а також були предметом викладів в Київській 
Академії. У 1665 році r алятовський видав ще «Небо новоє", збірку 
марійських прикладів і чудес для вжитку проповідників. 

ПРОlIовlді r алятовського збагачені численними цитатами зі Св. 
Письма, OrцiB Церкви, церковних письменників, східних і західних, 
та численних проповідників. Це свідчить про начитаність 
І'алятовського. Самі проповіді мають догматичний характер. Мораль
но-повчального матеріял у дуже мало. Побудову проповідей здій~ 
снено за риторичними правилами. Багато в ІІЬОГО поділів і підподілів. 
Ідучи за духом часу , Галятовський на кожлому місці намагається 
показати знання з різних галузей науки. Багато в проповідях диваку
naтості й штучності. Деякі проповіді сухі, схоластичні й без почуттів. 
Вони в загальному стоять на віддалі від життя. Мова проповідей 
( алятовського повна полонізмів, як і тодішня книжкова мова взагалі. 
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Антін Радивиловський Ct1688), інший представник llРОПОВід
НИІJтва тих часів, був ігуменом Миколаївського монастиря в Києві. У 
1654 році Радивиловський став печерським проповідником. Пропо
віді його залишились в двох друкованих збірках: «Городець Марії Бо
городиці», виданої 1676 року, в якій містяться проповіді на великі 
господні й богородичні свята та на свята визначних Святих цілого 
року, в тому числі князя Володимира, Антонія й Теодосія печерських; 
та друга, «Вінець Христов», видана 1688 року, де зібрано проповіді 
на неділі qiлого року. 

Проповіді Радивиловського мешn догматичні, в порівнянні з 
проповідями r алятовського, й більш наближені до життя. Радиви
ловський хотів бути популярним, тому свої проповіді переплітав 

цікавими оповіданнями, прикладами, легендами. В них багато натяків 
на звичаї часу і не бракує в них елементів народно-побутового харак

теру. Милувався в дїялогах, у llИТаннях і відповідях, був драматичним 
і образним в оповіданнях. Забагато в нього панегіризму, а полеміка 
його іноді прикра і лайлива. Великий вплив на Радивиловського мали 
проповіді Петра Скарr'И та інших польських проповідників. 

Лазар Баранович Ct1693), .єпископ чернігівський - третій 
головний представник українського проповїдничтва ХУІІ ст: Він 
залишив дві збірки проповідей: «Меч духовний» (два видання 1666 та 
1686 рр), «Труби словес проповїдних» 1(два видання 1674 та 1679 
рр.). «Меч духовний» містить 55 проповідей на неділі й рухомі свята, 
а «Труби словес» містять 80 проповідей па дні святих і перухомі 
свята. Проповіді Барановича - безбарвні. В них відчувається глибина 
думки, проте повпо високих фраз і порожніх слів. Баранович був 
також автором панегірика «Благодать і істина» (1680), в якому 
звеличував чарів Івана та Петра. 

у хут ст. українське ПРОПОВідничтво занепадає. Причина 
IJЬOГO - невідрадні політичні й церковні відносини як під POCi€IO, так і 
під Польщею. Хвиля русифікацій і полонізації охопила тодішні 
українські землі. Під Poci€IO взагалі зникає друковане слово, а під 
Польщею лишаються ще деякі прояви націопально-культурної окре
мітності. Культурним центром в ті часи стає василіянський мопастир 
у Почаєві. З монастирської друкарні виходить у світ багато видань 
для церковного і народного вжитку, а при тому також деякі збірки 
проповідей. у 1752 році виходить в Почаєві «Оми слова Божого на 
шmі сердець человіческих сіянного». В цій збірці містяться ПРОlIОВіді 
почаївських ченIJiв на неділі й свята qiлого року. 

у 1756 році з цієї самої друкарні виходить «Народовіщаніє іли 
слово к народу католіческому». Це - збірка місійних і катехичних 
проповідей василіянських ченIJiв. В ній понад 270 прикладів, взятих з 
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різних попередніх збірок своїх та чужих, східних і західних. 

«Народовіщзнїє» витримало кілька видань. Ч(;.'ТВерте й останнє - 1856 
року. у 1794 році вийшла у світ з почаївської друкарні третя збірка 
проповідей під заголовком «Наукі парохіяльния». lJя збірка була 
перекладом з польської мови. Переклад приписується василіЯНИlJові 
ю. Добриловському. 

5. короткий огляд сучасного українського проповїДНШ)ТВа 

Отець Іван Величко, крилошанин, парох і проповідник у ка
тедральному храмі св. Юра у Львові. Видав він при Ставропі
гійському Інституті у Львові дві збірки своїх проповідей. Одна з них 
побачила світ під заголовком «Слова Церковні на всі празники в році» 
1870 року, друга - «Слова Церковні на всі неділі в році» - 1886 року. 
В другій частині цієї збірки приміщено також кілька наук на свята. 
Його проповіді, як сам автор пише у вступі, в загальному - короткі, 
щоб не втомлювати слухача. Стиль - живий, текст - переплітений ци
татами зі Св. Письма, форма - проста, без спеціальних риторичних 
прикрас. Проповіді написані за правилами староукраїнського 
правопису. 

Отець др. Юліян Пелеш, пізніший Станіславівський і 
перемиський єпископ 0845-1896), друкував свої проповіді в «Сіон 
Руський» 0871-1879), якого був співредактором. Це добре продумані 
нариси; в декотрих немало цитат зі Св. Письма, висловів Свв. orцiв і 
прикладів. Тільки за 1871 рік «Сіон Руський» подав 62 проповіді Ю. 
Пелеша. В цьому журналі знаходимо імена таких галицьких пропо
відників: А. Торопський, Мих. Ганкевич, 1v1их. Малиновський, €в. 
Сабат~ Іван Бирчак, Станіслав Добранський і ін. 

Коли 1870 р. «Сіон Руський» перестав друкуватися, нариси 
проповідей подавав «Душпастир» 0887-1898). 

Отець Ігнатій Галька 0824-1903), парох львівської 
архиєпархії, видав 1884 року у Львові цікаву збірку наук на Великий 
піст і світлий день Воскр~сіння під заголовком «Великий пост і 
Світлий день Воскресенія по уставу Гр. Кат. Церкви - В пісьмах к 
другу». Свої науки пише у формі діялогу і розмови з другом, 
пояснюючи євангелія, апостоли, пісні паремії кожного дня Великого 
посту. ПояснеІ:ІНЯ Св. Письма робить досить довільно. Не подає 
джерел наведених цитат, чим знижує вартість твору. 

Отець іларіОн Гмитрик, гімназійний професор у Самборі, 
написав збірку 35 проповідей на рухомі і нерухомі свята літургійного 
року під заголовком "fIразники подвижния і неподвижния», яка була 
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видана у Самборі 1893 року. В своїх коротких науках дає пояснення 
кожного свята з деякими практичними пр~тками або духовним 
застосуванням. 

Orець д-р Іван Бартошевський (1852-1921), професор 
душпастирського богослов' я на теологічному факультеті 
Львівського університету, видав збірку недільних проповідей у двох 
частинах. Ії заголовок - «Проповіді недільні для сільського народу". 
Перша частина надрукована у Львові 1892 року, а друга - 1893 року. 
ці проповіді написані для простих людей, тому і стиль їхній -
простий. Проте, IJi пропОВіді збагачені цитатами зі Св. Письма, 
висловами свв. 0rIJiВ, теологічними і моральниМи правдами. Збірка 
являє собою багатий матеріял для проповідника, а для вірних - добру 
книжку для духовного читання. Обидві частини містять близько 50 
наук. 

Orець Петро Білинський, парох із ЗарваниIJi на галицькому 
Поділлі, видав дві збірки проповідей: першу, під заголовком «Десять 
заповідей Божих»,- 1895 року і другу, проповідей на свята і неділі 
IJiлого року, в чотирьох частинах. Надруковано Їх у Жовкві: першу -
1903 р., другу - 1904 р., третю і четверту - 1907 р. Проповіді цього 
автора дійсно вартісні. Білинський часто цитує Св. Письмо, наводить 
чимало прикладів, подає актуальні застосування для народу. Щодо 
форми, має добрі логічні поділи, стиль - простий, невишуканий, хоча 
проповіді дещо задовгі. 3 видань цього автора можна багато скорис
татись також і за наших днів. 

Orець Теодосій Лежогубський (1869-1919) - світла постать 
між духовеllСТВОМ Галичини, що своїм талантом, інтелir'ентністю, па
тріотизмом, твердим характером та прикметами шляхетної душі зу

мів привернути до себе серIJЛ не лише духовенства, але й широких 
мас народу. Його, за проповідницький талант, називали .. Золото
устим» . Лежогубський народився на БережаНЩШіі, у родині свяще
ника, 23 січня 1869 року. ДОВГОліnlій катехит і душпастир середньо
шIdльної молоді у Львові, він був педагогом з Божої ласки. Його 
світлий розум, добра пам'ять, приємний голос, красномовність 
притягали увагу молоді та збуджували заЩкавлення наукою. Бо
гословські й частково правничі студії проходив о. Лежогубський при 
Віденському університеті. Прожив недовго, життя його згасло 27 
березня 1919 року. 

СучаСІШКИ Лежогубського стверджують, що він виголосив 
кілька тисяч проповідей і лише маленьку частину IJИX проповідей мав 

час конспективно записати, тому небагато їх дійшло до нас у 

закінченій формі. Тільки .частина ЙОГО проповідей, завдяки родині, 
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знайомим і видаВНИIJТВу ОО. Василіян у Жовкві, побачила світ 1938 
року. 

Видані друком прaIJi о. Лежогубського че: 30 проповідей на 
неділі та нерухомі свята, три цикли страсних проповідей для народу 

та шкільної молоді, 46 екзорт-наук для гімназійної молоді впродовж 
літургійного року, 11 надгробних слів, які свідчать нам про активну 
громадську діяльність Лежогубського, 24 проповіді та промови 
присвячені різним нaqiональним подіям. Це лише літературна спад
щина перших двох десятиліть нашого сторіччя, що їх вдалось 

врятувати й видати друком через 18 років після смерті автора. 
Почерпнути з фєї спадщини можемо багато і сьогодні. 

OreIJЬ Петро Дзедзик, довгОлітній душпастир по селах і 
містечках Львівської єпархії, був ревним, з Божої ласки, ПРОПОВід
ником. Видав дві збірки проповідей, одну - недільних наук, під 
назвою «По дyмqi Христової Євангелії» 1932 року, що містить 53 
проповіді, та другу - під тою самою назвою 1933 року у Львові, що 
містить 31 науку на свята. 

Проповіді о. Дзедзика - надзвичайно qiнний вклад в скарБНИIJЮ 
українського католИIJЬКОГО проповiдниIJтва. Відзначаються ориr'і
пальним викладом наук, їхнім поділом. Теми - практичні, актуальні, 
популярно розгорнуті, переплетені прикладами та практичними зас

тосуваннями. Притаманна риса його проповідей - стислість. В них 
відчувається натхненність і переконаність. Проповіді збуджують 
сильні почуття. для прикладу подамо кілька назв: «Від колиски до 
домовини», «3 Христом чи проти Христа», «Схаменіться каїнові 

діти». В його науках яскраво й виразно відбиваюгься всі болячки 
суспільного і приватного життя міжвоєнного лихоліття. У своїх про
f10відях о. Дзедзик атакує більшовизм, комунізм, атеїзм, релігійну 

байдужість, ненависть, захланність, себелюбетво тощо. Вартість IJИX 
llРОlІовідей оцінило наше духовенство, тому видавеIJЬ Ю. Гарастей 
перевидав їх фотоліТом. 

Єпископ Григорій Лакота (1883-1950), вікарій перемиської 
єпархії, видав у ПереМИllll\l 1935 року збірКу проповідей та промов 
під назвою «Принагідні науки і промови». Збірка IJЯ містить 44 
повчання, які відзначаються живим стилем, розумінням потреб наро

ду, актуальністю '{'ем, практичними застосуваннями. 

OreIJЬ Петро Мельничук, довголітній душпастир і катехит, 
видав друком у Мюнхені 1955 року збірку своїх пропоВідей, під за
головком «Недільні проповіді». Збірка містить 59 наук на всі неділі 
літургійного року й на кілька великих свят. Автор, на початку свого 
твору, поясНЮ€ коротко також поняття риторики в розділі «Секрет 
доброї проповіді», ділячись qiкавими спостереженнями. 
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Блаженніший Мирослав Іван Любачівський, довголітн1И 
душпастир, катехит і професор на американському континенті, а 

сьогодні - Голова і Батько Української Церкви, видав англійською 
мовою три збірки своїх проповідей. Перша збірка - це проповіді на 
неділі і свята цілого літургійного року, під назвою «Sennons [ос Sun
days and Feastdays». Друга, під назвою «SemlOnS оп the СоттаndшеntБ» 
- про десять заповідей Божих, третя - катехитичні проповіді на сим
вол віри «The cruef truths of the creed explained in БеrnlОnS». Ці збірки 
були надруковані у Філадельфії накладом автора в роках 1956-1960. 
Бони вартісні тим, що мають добру філософсько-теологічну базу, 
яку автор в арГументації дуже практично і наочно розгортає. У своїх 
науках раціонально і переконливо розвиває арГументи. цими пропо
відями можуть сміливо й упевнено користуватися початкові ПрОIlО

віДШ1КИ. 

(}гець Микола Угорчак, священик У країнської Автокефальної 
Церкви в ClllA, видав добру збірку, під назвою «Проповіді на неділі і 
свята року». Побачила вона світ накладом Православної Церкви в 
Америці у Бавнд Брук 1959 року. Проповіді добре побудовані, 
стислі. Автор розвиває арГументи, подаючи практичне застосування. 

Владика Володимир, архиєпИскоп У країнської Автокефальної 
Православної Церкви в США, 1963 року видав у Бавнд Бруці цікаву 
«Збірку проповідей» недільних і принагіДШ1Х. ця збірка містить 44 
науки. Вони - короткі, наочні, натхнені духом Божим і патріотизмом. 

(}гець Омелян Криницький у видавництві ОО. Василіян у 
Жовкві, 1910 року, видав збірку повчань, під заголовком «Мїсійні 
проповіді о пияньстві і безстидности» . У першій частині збірки «Про 
пияньство», В десяти повчаlШЯХ, автор вичерпуючи пояснює предмет, 

наводячи часто житгєві приклади. В другій частині, «Про безстид
ність», так само в десяти повчаннях, в популярній і приступній формі 

подає добре опрацьований матеріял, присвячений шостій і дев'ятій 
заповідям Божим. 

(}гецЬ д-р Ярослав Левицький 0878-1961) 1926 року у ви
давНИIfГВі ОО. Василіян в Ужгороді видав у трьох томах «Популярні 
катехитичні проповіді» для католицького народу. В першому томі -
81 проповідь «Про віру», в яких автор приступно, чітко і всебічно по
дає вичерпуючий матеріял про всі головні правди святої віри, подані в 

нікейсько-царгородському символі. В другому томі автор розглядає у 
82 повчаннях науку про «Надію і любов». У першій частині, в 16 
науках, пояснює молитву «(}ГЧе наш», а в другій частині, про любов, в 
62 новчаннях розглядає заповіді Божі і церковні. В третьому томі, у 
52 науках, подає вичерпний матеріял про «Благодать Божу і святі 
таїни». 
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Огець Мирон Коритко, парох в Холоїві видав добре 
опрацьовану збірку проповідей на євхаристійні теми під назвою 

«Хліб життя» у видавшщтві ОО. Василіян у Жовкві 1927 року. Ця 
збірка, що включає 31 повчання, охоплює різні аспекти Пресвятої 
Євхаристії. На 463 сторінках друку подає декілька проповідей, в яких 
пояснюються llРОобрази Пресвятої Євхаристії у Старому й Новому 
Заповітах. У кількох ПОВЧаІШЯХ розглядається Євхаристія як жертва, 
опісля - як таїна і пожива для людських душ. Збірка цих проповідей 
може служити добрим посібником молодим проповідникам в різних 

обставинах, бо свята таїна Євхаристії - незмінна. 
Огець Теодосій Галущинський 0880-1952), ЧСВВ, бібліст, ви

дав цікаву збірку 52 роздумів і наук на недільні євангелія цілого року, 
під заголовком «Недільний дзвін». Вона вийшла друком у Львові 
1932 року накладом Української Католицької ОрГ'о.нїзації. ця збірка 
відзначається коротким і чітким розподілом й вартісна тим, що подає 

вичерпний коментар євангельських повчань па КОЖIIУ неділю року, 

що великою мірою може послужити сучасному ПРОІІовідникові. 

OгeI.JЬ Станіслав Гарасовський видав збірку катехитичних про
повідей, групryючись на катехитичних повчаннях славного ні

мецького проповідника і катехита о. Йогана Цольнера. Видана вона 
була в двох томах заходами видавшщтва ОО. Василіян у Жовкві 
1937 року. ці проповіді - відносно короткі, МаІОТь чіткі поділи й фун
дамеlIталыІo арГумеНТОВаІІі. 

Огець Микола Вояковський, плідний проповідник і rшсьменник 
повоєнних часів, опублікував кілька збірок своїх проповідей. Перша 
вийшла друком у Філадельфії 1949 року, під заголовком «Проповіді 
на неділі і рухомі свята цілого року», а друга, під заголовком 

«Вселенная веселися», проповідей на неділі й свята різдвяного часу, 
1967 року - у видавництві Ярослава Ліщинського, Скенектеди, Нью
Йорк. OгeI.JЬ Вояковський запланував нове поширене видання своїх 
практичних проповідей на неділі, рухомі та нерухомі свята цілого 

року, відповідно до трьох циклів. lJя збірка мала б бути видана у 
трьох томах. Перший том, під заголовком «Вселенная веселися», 
присвлчешІЙ різдвяному циклу, що починається днем апостола 

Пилипа й закіпчується днем СтрітеlПІЯ Господнього. Цей ЦИКЛ триває 
80 днів, тобто 40 - перед Різдвом і 40 - по Різдві. Цей том, що маємо 
під рукою, містить 6Q проповідей. Проповіді - стислі, сповнений 
любові до українського пароду та його звичаїв, стиль - живий. ця 
:юірка безсумнівно послужить сучасному українському проповідни
копі. 

Orець Кирило ЛотоIJЬКИЙ 1954 року в Йорктоні, Канада, в 
.1рукаРllі «Голосу Спасителя», видав збірку проповідей найкращих 
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проповідників з У країни, під назвою «Науки і читання на неДІЛІ 1 

свята» Проповіді збірки поділені на три групи, а саме на неділі 

літургійного року, на дні святих та на різні нагоди. Проповіді цієї 
збірки популярні й легкозрозумілі пересічному слухачеві. 

Отечь Йосафат Ананевич, ЧОФ, 1955 року видав у Нью
Йорку 210 повчань під заголовком «Ціла наука КаТОЛИ1JbКОЇ Церкви в 
проповідях». В збірці подається кілька катехитичних повчань у формі 

проповідей. Проповіді - стислі, матеріял подано чітко й зрозуміло, з 
практичним застосуванням. 

Отець Микола Іванів, ЧСВВ, у видавничтві ОО. Василіян у 
Пру дентополі 1969 року видав збірку проповідей під назвою «Свята 
місія». Збірка складається з шістьох частин: перша, в десятьох про
повїдях, охоIIЛIO€ повчання про «вічні правди», в другій, в дев'ятьох 
науках, розглядаються Божі заповіді, в третій, в сімох повчаннях, 
розповідається про заповіді черковні, в четвертій частині, у вісьмох 

науках, подається матеріял про святі таїни як джерело ласк, п'ята -
містить п'ять т. зв. «станових» повчань, для чоловіків, жінок, юнаків, 
дівчат і дітей, шоста, прикі1щева частина, містить чотири науки про 

Христа Чоловіколюбця, про Матір Божу, про взаємне прощення, про 
вічну нат-ороду. . 

У 1976 році, у Прудентополі, ОО. Василіянами була видана 
збірка проповідей М. Іваніва про Святі Таїни, п. н. «Ріки.води живої». В 
цій цікавій збірці на 192 сторінках розгортається майстерним пером 
вправленого місіонера серед українських поселенців в Бразилії 32 
проповіді. 

У вид-ві ОО. Василіян уПрудентополі 1986 року, з нагоди 50-
річчя священства М. Іваніва, вийшла у світ глибоко змістовна книжка 
його авторства, під заголовком «Оце мати твоя», В якій на 175 сто
рінках подано 31 проповідь марійської тематики. В цих проповідях, 
коротких й глибоко змістовних, розповідається про всі старозаповітні 

проорази Божої Матері. В них також заторкуються важливіші мо
менти з життя Богородиці, у пов'язаниі з марійськими святами. 

Отець д-р Володимир Арвай 1973 року в Мюнхені, у видав
НЩJтві «Християнський Голос» видав невеличку збірку 32 принагід
них проповідей п. н. «жлях спасіння». 

«Українська Духовна Бібліотека» видавництва ОО. Василіян у 
Римі, в серії недільних радіомовлень з Ватикану, 1972 року видала 40 
катехитичних проповідей різних авторів, п. н. «Символ віри», а 1976 
року вийшли друком 50 повчань, під заголовком «Заповіді Божі й 
церковні». Дві згадані збірки - практичний посібник пояснення 
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головних правд віри, заповідей Божих і lJерковни..х для духовенства й 
вірних. 

OrelJЬ Марко М. Дирда, ЧСВВ, в серії «Української Духовної 
Бібліотеки» видав збірку духовних радіомовлень, під заголовком 
«Бог, Церква і молодь». Збірка містить 69 коротких і практичних 
повчань для студіюючої молоді. 

OrelJЬ Софрон Мудрий, ЧСВВ, 1970 року видав збірку пропо~ 
відей з Ватикану, під заголовком «Недільна Благовість», що містить 
58 наук на HeдW цілого року. Ці науки характеризуються тим, щО 
були укладені з розрахунком на невідомого слухача. . Проповіді -
короткі, не довші від 12-14 хвилин. Збірка служить, за думкою ба
гатьох СВЯlIJеників, джерелом нових думок та ідей для проповідника й 

Вірних у наші дні. 

OrelJЬ клим Корчагін, ЧСВВ, в серії «Української Духовної 
Бібліотеки» видав збірку духовних роздумів над Євангелієм, під за
головком «Благовість спасіння», Рим 1975. У ній автор подає 70 доб
ре опрaIJЬОваних духовних повчань, що спираються на найкращих 

учителів-екзегетів Святого Письма наших часів. У 1982 році у цій 
самій серії вийшла його друга книжка, п. н. «Добра новина». Це 
другий том збірки розважань ,над євангелією, в якій головним предме
том є особа Христа, його постать, життя, наука й чуда. Автор з гли
боким сИноптичним передуманням Благовісті Христової на 308 
сторінках цієї цінної книжки подає 69 роздумів, які ясністю думки, 
лаконічним ЖИВИМ стилем можуть добре послужити і світським, і 

духовним для кращого розуміння й пояснення змісту та значення 

євангельських правд. 

у серії «Укр. Дух. Бібліотека» сю. Василіян видали ще декілька 

збірок проповідей: Д. ІJlимчій, «Дар Віри», Апостолес 1978; ю. 
Катрій, «Пізнай свій Обряд», Рим 1982; ю. Катрій, «Господи, навчи 
нас молитися», Торонто 1981; «Апостольскі повчання на неділі» 
(Радіопроповіді), рим 1986; «Тисячоріччя Українського 
Християнства» (Радіопроповіді), рим 1990: І. ЛужеlJЬКИЙ, «Дорога 
життя», Рим 1990; ю. Катрій, «Божі заповіді», Рим 1991. 

OrelJЬ Євген Мацелюх, довголітній катехит і парох, видав у 
США збірку своїх проповідей, написаних у приступному і 
популярному стилі. Його проповіді орієнтовані на сучасну українську 
еміграцію. 

у 1984 році, у вид-ві УКУ св. Климента папи у Римі, на 284 
сторінках друку, з'явилася багата збірка «Проповідей» о. д-ра М. 
Любачівського. ця збірка включає 85 багатих за змістом проповідей 
11<1 нсі неділі й свята літургійного року. Вони свідчать про неабиякі 
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філософські, богословські та біблійні знання автора. У збірці кожний 
проповідник може знайти натхнення й цінні думки, які послужать 

йому для розважань і побудови своїх власних проповідей. 

у 1990 році в тому самому видавНИIJтві з' явився другий том 
«Проповідей» М. Любачівського. У цій збірці, на 245 сторінках по
дано 77 проповідей - недільних гомілій, святкових та принагідних 
повчань. 

Вид-во УКУ видало 1990 року ще одну книжку проповідей і 
розважань нера о. д-ра М. Любачівського, п. н. «Вірую в ЄДЦІЮГО Бо
га». у цій збірці, на 340 сторінках, вичерпуюче й глибоко теологічно 
подано 71 катехитичну проповідь, в яких пояснюються 12 членів ні
кейсько-царгородського символу віри. До того ще подано 7 пропо
відей про Пресвяту Євхаристію й 3 принагідні проповіді. 

Orець д-р Іван Фir'оль, педагог і церковно-громадський діяч, 
довголітній катехит у гімназіях Коломиї в роках 1905-13, Станісла
вова у 1913-29 й Львова у 1929-33. У 1929 році Фіtоль стає про
фесором гомілетики й викладає у львівській семінарії та Бо
гословській Академії. Іван Фir'оль - автор недільних проповідей для 
шкільної молоді, П. н. «Екзорти» в 2:-х томах, які з'явилися у Львові, й 
друге видання яких, п. н. «Проповіді для молоді», тобто духовні 
повчання на неділі й свята шкільного року, перевидано у Римі 1981 
року видавнИIJТВОМ УКУ. 

При.!ttіТ1Са. Цей огляд видань і авторів української ПРОllовід
ницької літератури не є повним, ані вичерпуючим. Автор уклав його 
на підставі тих книг, які знаходяться в приступних нам бібліотеках 

українських установ в Римі. Багато проповідей ріЗНИХ авторів, які 
друкувалися принагідно у різних періодиках, часописах й гомі

летичних додатках можна знайти на сторінках львівської «Ниви» й 
канадійського журналу «Логос». 



РоЗДJЛll 

ПЮПОВІДНИЦТВО 

І. ВCfYПЮ ПОНЯЛЯ 

1. Визначенни бeciAншJтвa 

Бесідництво - це мистеIJТВО вживання слів, за ДОПОМОГОЮ яких 
промовеlJЬ намагається переконати слухачів про речі потрібні для 
їхнього індивідуального, соціального чи надприродного добробуту. 

Вивчання мистецтва бесідшщтва має два завдання. По-перше, 
спрямувати, виправити, вдосконалити і розвинути природні дару

вання бесідника, а, по-друге, подати деякі правила й закони розподілу 

й укладання різнорідних промов, бесід, проповідей. 

2. завдання бссіАництва та проповiдmщтвa 

БесїднИIJТВО, в своїй істоті, має на меті оволодіти людським 
духом, оволодіти ним цілковито, невідклично. Поезія, музика, 
малярство, скульптура, архітектура своїми пластичними формами і 

CВO€IO вимовністю унаочнюють ідею краси та втішають людський 

/ІУХ. Філософія обмежу·ється ТИМ, аби подати розумові якусь правду, а 
бесідник намагається переконати і не задовольняється, доки повно

тою не оволодіє волею, а через ВОЛЮ - цілою людиною. 
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3. Види бесідшщтна 

Стародавні красномовці розрізняли три види бесіДНИl.Jтва: 

а) Деліберативна промова - перекопування або відраджування; 
б) судова бесіда - обвинувачення або захист; 

в) демонстративна - різні типи навчання. 

Сучасні бесідники розрізпяють п'ять головних видів чи типів 
бесід, промов, проповідей: 

1) Дидактичне бесідющтво (навчальне) спрямоване на схи
лення волі до добра, апелює до розуму. 

2) Сентиментальне бесідшщтво має головним завданням 
спонукати до добра й відвернути від злого. Вживається з нагод 
радісних або сумних подій, апелює до ПОЧУ1~ів людини. 

3) Політичне бесідющтво вживається в урядових колах, 
спрямоване на осягнення суспільного добробуту. 

4) Судове бесідшщтво зміря~ до тріумфу справедливості, має 
завданням схилити волю суддів і публіки до правильного застосу
вання закону. 

. 5) Церковне бесідниIJТВO - святе змагання за узгідпепня 
людської волі з волею Творця, щоб допровадити лю.nmy до її 
остаточної мети, того найбільшого добра і щастя, яким є Бог. Як 
судове бесідниIJТВО змагає до того, щоб затріумфувала людська спра

ведливість, так церковне бесiДНИI.Jтво змагає до тріумфу Божої 
справедливості. 

Священне бесїдпицтво одночасно є й дидактичним, бо навчає 
про Бога - першоджерела всякого знаюш. Воно є й сентиментальним 
і застосовується головно тоді, коли спогадуються дні різних святих, 

також з різних нагод таких, як хрестини, вінчання, похорон тощо. 

Воно - й соціяльне, бо має на меті спільне добро всіх людей. 

Мета священного бесідництва - ПР040ВЖУвати присутність 
Спасителя серед людей через Слово Боже. Спаситель живе між нами 
і діє посеред нас. ПРОПОВіДНИl.JТВО, в своїй істоті - засіб, за допомогою 
якого душпастир, як авторизований вїдпоручник церковної ієрархії, 

навчає нарід про життя і науку Ісуса Христа. 
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п. ПЮПОВІДНИК 

Промовець, в широкому значеllliі 'цього слова, - lle обдарована 
людина, з розвинутими й вишколеними інтелектуальними, етичними 

й почуттєвими снагами. Такий рівень осягається переважно студіями і 
вправами. Часто буває, що хтось llїЛком спонтаІШО, З необхідності 
стає оратором, в цьому випадку йдеться про бесідmщтвo надпри

родне й принагідІіе. Бути бесідником означає бути правдиво доско
налою людиною, яка IJi,лим своїм єством горнеться до правди й 

справедливості, яка вміє правду защепити в серIJЯX людей, пере

конати їх у своїй правоті та спонукати їхню волю до діл, спрямованих 

до добра. 

Бути проповідником Слова Божого означає ще більше. Це не 
означає бути лише бесідником, який навчає правд Божого 
Об'явлення. Проповідник - це людина Божа, якій священство надає й 
авторитету, й образу Божественного Вчителя, що казав: «Хто слухає 
вас, мене слухає» (Лк 10.16). 

Бути свящеllliИМ бесідником, означає бути проповідником 

Божого Слова, бути правдивим священиком. Проповідник правд 
Божих - lle той, хто відображає собою особу Христа Спасителя та 
навчає того, чого навчав Він. В ньому слухачі, вірні, мають заступника 
Христа, слугу Божого. 

Проповідник Христовий, свідомий своєї відповідальної місії, 
повинен також дати відчути своїм слухачам повну авторитетність 

слова Божого, яке проповідує, засвідчити його своїм переконаІОІЯМ, 
своїм життям. 

Проповідник Божого Слова має поєднувати в собі два еле

менти: Божий і людський. Ці елементи мусять постійно співдіяти, 
щоб одного дня став проповідник людиною Божою, здатною пере
конувати й навертати, спричинятися до освячення й спасіння 

людських душ. 

1. Якості проповідника· 

Св. Августин каже, що проповідник вчиться добре проповіду

вати не в університеті, не з книжок, але на колінах. Тим він хоче 
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сказати, що першою умовою успішної проповіді є зразкове життя 

ПРОlJовідника. 

Не виключається однак, що проповідник вже від природи 
мусить бути обдарованим деякими якостями моральними, інтелек

туальними та фізичними. Деякі снаги він мусить лише вдосконалити, 
а інші такі, як характер, любов, святість життя йому треба набути й 

розвинути в собі. 

1. МораАьні якocn 

Дух віри. У проповідника між моральними якостями перше 
місце посідає дух віри. Віра - це дар Божий, надприродна сила, дана 
нам Творцем в таїні Хрещення, зародок надприродного життя, яке 
розвивається у нас в залежності від зросту нашої релігійної освіти. 

Жива віра і життя за засадами віри творить індивідуальність пропо
відника. Священик має оперти глибокий дух своєї віри на підмурок 
християнського, філософського та теологічного знання. 

Світському бесідникові легше виголошувати промови, бо він не 
говорить про речі надприродні. Досить йому мати звичайні ора
торські здібності. Інакше із священиком-проповідником. Своєю про
повіддю повинен він наблизити слухачів до Бога й від земного життя 

допровадити до надприродного. Як зміг би священик виконати ці 
завдання, коли сам був би прив'язаний до минаючого? 

Науковий виклад може бути ознакою знання, вченості чи 
критицизму доповідача. Повість вказує нам на здібність автора, на те, 
як він вміє висловити почуття, на його начитаність та інше. А пропо
відь свідчить про дух віри проповідника. Добра проповідь - визнання 
віри й покажчик світогляду проповідника, свідчення про те, наскільки 

перейняті його почуття вірою У Божу всемогутність, у Боже Прови
діння. Хто сам не палає, той нікого не може запалИТИ. 

Аюбов до Христа. Правдивий дух віри - це світло душі й во
гонь серця проповідника. Віра апостола невідлучна від любові до 
Христа, яка понад усе так, як світло невідлучне від тепла. На любов 
до Христа спирається ціла апостольська працЯ проповідника. Без неї 
він не може сподіватися, що його слова засікУгь в душах вірних на

сіння Слова Божого. Св. апостол Павло виразно каже: «Якби я мав дар 
пророцтва і відав усі тайни й усе знання, і якби я мав усю віру, щоб 
гори пересувати, але не мав любові, я був би - ніщо. І якби я роздав 
бідним усе, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав 

любові, то я не мав би жодної користі» (Кор 13.2-3). 
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з любові черпають наснагу усі християнські чесноти, тому там, 
де 11 немає, бракує життєвої сили .всім чеснотам. Любо.в - .вузол 
досконалості. Щоб, отже, бути добрим пропо.відником, треба мати 
велику й палку любов до Бога й до своїх ближніх. «Симоне Йонин, чи 
любиш ти мене?» - ось питання, яке поста.вив Христос перед тим, як 
переда.в Петрові найвищий пастирський уряд. Не випробовува.в Ісус 
ЙОГО віри, його мужності, його ревності, його чеснот, потрібних для 
апостольського служіння, але запита.в тільки про любов. Любов до 
Христа - ось поема в одному слові! Ось таїна проповідниlJтва! Хто 
правди.во любить Христа, той бу де пра.вдиво проповідувати Його 
благовість і любов до нього защеплюватиме в серцях інших. «А хто 
не любить Христа, нехай буде ПРОКЛЯТИЙ»,- заявляє апостол народі.в. 

Хара1С7:'ер. Т.всрдий характер - друга передумо.ва для того, щоб 
бути добрим проповідником. Х то не має сильної волі, чистого сум
ління, доброго серця, несвідомий своєї гідності, той не має характеру. 

Отже, майбутній проповідник вже від cВO€Ї ранньої молодості мусцть 
наполегливо пр:щювати над оформленням свого характеру. Кожна 
людина - бу дівlШЧИЙ свого ЖИТТЯ й своєї долі. А якщо людина не має 
виробленої сили волі, вона ніколи не матиме сильного й стійкого 

характеру. Бесідник - це людина ПОВІІоціШJa, яка тримає під кон
тролем волі свої бажання, яка в усьому керується розумом й пози

тивно впли.ває на інших. Якщо життя ЛЮДИllli має певну мету, то саме 
сильний характер - найнадійніший засіб для того, щоб ії осягнУ'rи. 

Від доброго або поганого характеру залежить просла.ва чи прокляття 
люДИllli. Кожний з нас носить у собі зародок і святого, і розбійника. 
Лише сИльний характер може в людині розвинути одне й приборка
ти друге. Лише тверді характери спроможні за.володіти людськими 
серцями. 

Проповідник - рибалка людських ДУШ, оТОЖ тільки сталевий 
характер, доброта, любов, милосердя - та сітка, до якої прийде най
більше риб. Чисте сумління також вимагає сильної волі, яка є неначе 
кістяком душі великих, характерних людей. Х то не має волі, не має й 
особистості. А воля - це самоподолу.вання. І лише тоді, коли людина 
вміє панувати над собою в усіх обставинах життя, вміє також сфор
му.вати шляхетний характер. Отже, бесідник-проповідник мусить 
набути святої доброти, чистого сумлїlШЯ Й незламної волі. Лише тоді 
бу де в нього певність, що потягне за собою іШІІИХ й нахилить їх 

чинити добро, а це - головне його завдання. 
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Проповідник має посідати й деякі необхідні інтелектуальні 
якості такі, як добра пам'ять, необхідні знания, жива уява. 

Пам'ять. Найперша й найголовніша інтелектуальна якість. 

Існують прерізні школи, які пояснюють фунІЩіонування пам'яті. ми 
можемо повторити за Платоном, що «Discere meminisse est», тобто 
«Вивчаючи запам'ятовується». Запам'ятовується легко те, що 
люблять. Треба також вміти забувати непотрібне, непридатне для 
проповіді. Наприклад, усякі прикрості, якісь дурничі, що про нас 
хтось сказав тощо. Цим не перевантажуймо нашої пам'яті, але за
пам'ятовуймо рефлексивно те, що нам конечие й необхідне для 
знання, освіти. Потрібно, отже, дотримуватися засад гігієни пам'яті. 
Один визначний проповідник ка.зав, що його найліпша проповідь бу
ла та, яку він найкраще вивчив напам'ять. 

Виділимu два види пам'яті, ближчу, або специфічну, тобто за
пам'ятовування IJЇЛого матеріялу, й дальшу, або загальну, тобто за
пам'ятовування ідеї або схеми лекції, бесіди, що вимагає, до речі, 
начитаності в різних: галузях і посідашІЯ певного культурного рівня. 

Вже Ціцерон у своїй ораторській школі вимагав постійної вправи 
пам'яті, бо стверджував, що найкращий метод збільшення обсягу 
пам'яті - це постійні вправи. 

ПрОПОВідник спочатку мусить дбайливо вивчати напам'ять 
свою проповідь, але так, щоб не бути невільником поодиноких слів. 

Найперше схоплювати хід думок, ЇХНЮ пов'язаність між собою й 
вміти, в разі потреби, вжити якесь слово без вагань, остраху, навести 

вчасно й на своєму місчі відповідний apryмeнт, вміти імпровізувати 

під час проповіді, вміти віддатися зворушенням, які надають тепла 

словам і привертають увагу слухачів. Однак зауважимо, що до такого 
вміння приходить починаючий проповідник шляхом дбайливої й 

ревної пр;щі. 

Треба дотримуватися наступних правил: 

а) Перед тим, як виступати з проповідДю необхідно заздале
гідь написати ЇЇ, вивчити напам'ять загальний хід думок і apr'yMeHTiв. 
Перед самою проповіддю чи ще раніше, виголосити ЧЮ проповідь 
для себе самого раз або двічі так, як робилuся б це з амвону. 

б) Молоді проповідники, з вправленою локальною пам'ятгю, 
можуть підкреслити в тексті початкові розділи проповіді, а чи й 

окремі арryменти кольоровим олівцем. Дехто на MapriHeci записує 
собі провідну ідею кожного розділу, дехто позначає розділи числами. 
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Інші зазначають головні ідеї та їхню пов'язаність між собою на 
маленьких карточках, які вкладають у текст своєї проповіді, щоб 

краще відстежувати хід думок. 

в) Якщо проповідник забуде якесь слово чи загубить записку, 
нехай негайно заступа€ якимось іншим близьким за значенням 

словом, хоч може менше влучним, аби лише не переривати ходу ду
мок. 

г) Дораджується не вивчати напам'ять цілу проповідь за один 
раз. Проповідь потрібно поділити на кілька частин і ніколи не 
починати вивчати наступної, не вивчивши добре попередньої. 

г) Ніколи не відкладати вивчення бесіди на переддень її ви
голошення, бо вивчити цілу проповідь за один день майже ніколи не 
вдається. Це під силу хіба що геніям. Необхідно за.лшuити відповід
ний час, аби пам'ять могла як слід «перетравити» Й засвоїти матеріял. 
Починаючому бесідникові для цього потрібно принаймні вісім днів. 

д) Початкуючий проповідник мусить від самого початку свого 
виступу опанувати своїх слухачів скромним, але відважним поглядом. 

Не заплющувати очей, не дивитися на стелю чи стіни, або на підлогу, 
але мати відвагу, говорячи, споглядати на своїх слухачів, входити з 

ними у безпосередній візуальний контакт. 

е) Якщо вчиниться в церкві гамір, якийсь непорядок під час ви
голошення проповіді проповідник має перервати її й зачекати, доки 

гамір не вщухне, а тільки після цього продовжувати. Під час пропо
віді необхідно бути зосередженим на проповїдуваному матеріялі й не 

звертати уваги на побіЧllі речі. 

Навіть найбільш вправлені проповідники дотримуються 
правила коротенько написати собі схему проповіді, арГументи, від

повідні цитати і дати. Тим більше цього правила необхідно дотриму
ватися початківцям. 

Знання і увага. Безумовною вимогою проповiдmщтва є 
достатній обсяг знання, посідання загальної й специфічної освіти. В 
нашому випадку набуваємо такого загального знання вже під час 

середньошкільних студій, потім під час філософських, а головно на 
теологічних студіях. Протягом наших студій, нашої формації маємо 
навчальний матеріял засвоювати з таким розрахунком, щоб могти 
пізніше передати його іншим. Навіщо здалося б їсти бараболю, хліб 
чи м'ясо, якби наш організм цього не засвоював й опісля не перетво
рював в енергію духовну чи ФізиЧІІУ. Якщо якийсь організм цього не 
робить, його вважають хворим. 

При нашому навчанні хочемо мати здоровий організм. Orож 
мусимо матеріял навчальних дисциплін засвоювати й вміти його 
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передати письмово або словами іншим. Треба дбайливо вивчати на 
філософії принаймні ви.:шачення, бо вони нам окреслюють природу 

речей, вивчати теОдШJею, бо їі завдання раціонально довести нам 
існування Бога, вивчати психологію, бо вона поведе нас у лабіринт 
людської душі, людського розуму. Пам'ятаймо, що нинішня людина 
сприймає більше іраціонально, ніж логічно. Ій легше сприймати 
почуттями ніж розумом, отже, заволодівши її серцем, заволодіємо й 

розумом. Слухач мусить відчути, що ДО нього .говорить людина в 
серці своїм сповнена любов'ю, добротою, розумішlЯМ Й переконана в 

тому, ЩО говорить. 

Під час богословської формації мусимо пильно набувати 
знання, переконання й оволодівати теологічно-догматичними прав

дами. Як будемо навчати інших, що це є Бог в Трійці єдиний, коли 
самі чітко не уявляємо хто це € Єдиний і Трисвятий Бог? Як навчимо 
ішІІих про значимість і дію святих таїн, коли самі не знаємо, чим вони 

є, в чому полягає їхня істота і яка Їхня дія? Як з'ясуємо присутність і 
діяння Бога в наших душах, коли не маємо чіткого й виробленого 
поняття про істотність і дію надприродних чеснот віри, надії, любові? 
Як навчатимемо людей про те, чим є Церква, Боже Об'явлення, коли 
добре не засвоїли цього самі. Як будемо провадити людські душі до 
спасіння, не засвоївши, не вивчивши достатньо засад морального й 

аскетичного богослов'я? 

Таким чином освіта, знання - безумовна вимога для священика, 
для проповідника. Щоб набути цього знання треба невпинно й на
полегливо працювати в спокої, з увагою. Як день у день, а не відразу 
живимо наше тіло, яке непомітно зростає, так само мусимо подавати 

поживу знання нашому розумові та зростати духовно, щоб колись, у 
свій час, вміти дати поживу душам парафіян, передати науку, знання 
іншим. 

Цього всього не зробимо без зосередження нашої уваги, ані без 
вироблення, вправляння нашої волі. Тому у набутті КОЖНОГО знання 
велику роль відіграє також уважність і зосередженість, над ви

робленням яких маємо постійно працювати. 

Уява - це психічна здібність творити ментальні образи. У ява, 
так би мовити, це ті м'язи, які вкривають сухий кістяк арГументів, вона 
оживляє проповідь, через неї слухачі доходять до переконання, 

радісного зворушення, а то й до сліз. 

жива уява захоплює слухачів. Чим краще змальовані події, 
правди, тим міцніше й більше потягає почуте слухача й збуджує його 
до дії, до добра. 



Проrювіднuчrво 45 

Уява, за оцінкою давніх греків, -це світло, яке освітЛЮ€ всі інші 
речі. Там, де немає фантазії, не може бути мови про добре бесїдниц
тво, про його мистецький ефект. 

Як саме розвивається наша уява? Як Ії вдосконалювати? У ява 
розвивається й розквітає в того, хто читає, сту діЮ€ твори великих по

етів, бесідників, починаючи від пророків, головно від Ісаї, якого 
Боссюе назвав проповідником Біблії. 

Але як молодість потребує стриманості й поміркованості, так і 
фантазія ЛЮДШІИ мусить бути опанована й урегульована. Як квітучий 
сад без овочів не задовольняє садівника, як світло без тепла не може 

існувати, так і чиста фантазія без підставових знань й контролю не 
принесе сподіваного овочу від нашої проповіді. Тому необхідно роз
вивати й збагачувати свою фантазію постійним читашlЯМ й КОН
тролем,самоподоланням. 

Здібність до імпровізації в бесiдниIJтві має своє значення, але 
тут треба вважати на небезпеки. Вміння імпровізувати придається за 
непередбачених обставин, коли треба без підготовки взяти слово чи 
то на бенкеті, а чи в товаристві, р:а зборах тощо. Імпровізування - це, 
так би мовити, умовна надпродукція, викликана обставинами чи 

оточенням. Розрізняють імпровізування абсолютне, або суцільне, й 
релятивне, або часткове. 

Абсолютна імпровізація - це привілей досвідчених, вправлених 
бесідників, які володіють непересічною силою красномовства. 

Класичний приклад - гомілії св. Івана Золотоустого на захист 
ЄвТРОІІЇЯ. Євтропїй з невільника став міністром, оволодів серцем ім
ператора Аркадія в Царгороді. Євтропїй видавав найжорстокіші 
закони й утискав нарід. Вибух спротив. Імператриця радила усунути 
міністра, але імператор зволікав. Тоді розлючений натовп вирішив 
вбити тирана. Він, гнаний юрбою, втік до пограбованої ним церкви й 
сховався між колонами вівтаря. Коли натовп наблизився до вівтаря, 
щоб схопити й вбити зненавидженого міністра, раптово з'явився на 
проповіДІШці св. Іван золотоустий. Він одну мить приглядався до 
розлюченої юрби, а тоді заговорив своїм гучним голосом, ЯКИЙ вгаму

вав ненависть і спрагу помсти. Своєю імпровізованою бесідою, своєю 
вимовністю св. Іван заспокоїв людей і пішов з розкаяним Євтропїєм 
перепросити в імператора за жорстокість і злочини. Так св. Іван 
врятував життя людини. 

До імпровізування релятивного, тобто часткового, можуть 
вдаватися вправлені й досвідчені бесідники, проповідники, але не без 
сту діювання арГументів та передбачуваної авдиторії. Дехто заздале
гідь приготовляє собі фра.."ІИ, думки, тези своєї бесіди, щоб lJИМ краще 
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вплинути на своїх слухачів й зворушити їх. Постійно імпрОВізувати 
не дораджує'І<ЬСЯ навіть геніям. 

Бесідник мусить бути мистцем слова, за посереДНИIJТ80М якого 

має передавати слухачам свої думки, свої почутгя. Як знаряддям 

маляра є нензель і фарби, скульптора - долото, так знаряддям про
мовця є голос, постава і жести, які можна назвати фізичними дару

ваннями. Безумовно, всі вони мусять бути в гармонії між собою. 

Те все, про що людина думає, що вона хоче, вловлює органами 
почуттів, ведена самою своєю природою, назовні вона виявляє, або, 

кажучи інакше, висловлює за допомогою голосу, мови, жестів. Тому й 
розрізняємо три способи комунікації, три мови, мову звуків, мову слів, 

мову жестів. 

Під час свого виступу бесідникові не можна нічого з цих трьох 
способів залишити на боці або злегковажити якимось з НИХ, тому що 

вже сама людська природа того жадає і те підказує, що слід лучити 

разом між собою ці три чинники й користуватися ними у поєднанні. 

Знаємо, що не тільки слова промовляють, а також промовляють 
міміка й жести. ми свідомі того, що навіть тембр голосу може 
викликати сумний або вес~ий настрій. І коли людина відповідними 
словами, голосом, рухами показує те, що збагнула, що сприйняла 
своїм розумом, тоді кажуть, що вона висловлює якусь думку. 

ГОJЮС. Найбільш гармонійні звуки, якими послуговується і при
рода, і мистеIJТВО. Найбільш приємний людському слухові, най
більше придатний до модуляції, найближчий нашому духові, най

краще відбиває живий образ стану нашої душі у всіх її незліченних 
зворушеннях і фібрах. За допомогою голосу говоримо, плачемо, 
сміємося, кричимо, просимо, підбадьорюємо, запалюємо, ранимо, 

застрашуємо, радіЄ;\10, тріумфуємо. Все IJe робимо за допомогою 
голосу з різнороднісТЮ звуків, наголосу й тону, сили, темпу, пауз, які 

гармонійно сплітаються в розмову. 

Голос - немовби посланеIJЬ душі і по~ажчик того, що в ній 
діється. Ось чому старовинні бесідники таке велике значеlПlЯ надава
ли ВИІІІколенню модуляції голосу. Дослідники бесідниIJТВa кажуть, 
що найкращий голос для проповідей - IJe баритон, бо він має 
широкий діапазон низьких і високих тонів. 

Однак мусимо пам'ятати, що голос не є метою бесіДНИIJтва, але 
одним з його засобів. Навіть той, хто має слабкий голос, але 
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зміцнений сильною вірою, запалений любов'ю, бу де мати великий 
успіх у своїх слухачів. 

Мелодійність голосу - це перша закономірна послідовність не 
лише окремих інтонаційних сполук, але й звуків pL~HOЇ висоти Й rpи

валості. Дослідники кажуть, що мовна мелодика набагато складніша 
від музичної мелодики, вона - рухливіша, гнучкіша, її звуки довго не 
тримаються на одцій висоті. Звуки не мають стало визначених інтер
валів, а тим самим й не можуть бути записані нотами, тобто знаками, 

якими записується музика. 

Знайомлячись з мелодикою, як з одним з найважливіших еле
ментів виразності мови, треба добре засвоїти собі «середній тон,., 

домінуючий, тобто нормальний тон нашої мови. Середній тон 
залежить від певного діапазону голосу, як-то тенор, баритон, бас. 

Середній тон - це відносно стала висота, на якій вимовляється 
переважна більшість звуків мови. Відступають від нього лише для 
того, щоб зробити логічний наголос. 

Мелодика мови органічно пов'язана з логічним наголосом, який 
об'єднує собою пов'язані змістом групи слів, тобто мовні такти, які, в 
свою чергу, пов'язані між собою інтонаційно та ритмічно. Мелодиці 
мови притаманні явища каденсу та інтервалу. 

ЗакінчуЮчи речення, вірш або репліку, ми звичайно понижуємо 
тон і сповільнюємо темп мови. Це - явище фізіологічне, бо на кінці 
речення знижується тиск повітря і спадає напруженість голосових 

зв'язок, тобто м'язів гортані. Іноді, навпаки, ми прискорюємо темп і 
підвищуємо тон, також міняючи течію звуків голосу. Таке гармонійне 
закінчення фрази називається каденсом. 

Віддалення двох тонів між собою, їхня висотна різниця нази
вається інтервалом. Мовна мелодика не має сталих інтервалів, вони -
надто умовні. У модуляції голосу під час бесіди велику роль відіграє 
напрям тону, який треба собі позначити стрілками, вгору чи вниз, й 

відносну висоту тонів або ступені підвищення. 

Бесідник, декламатор, проповідник, перед тим, як розпочати 
проповідувати, повинен довідатись про обсяг залу чи церкви. 

ПрОСТір та кількість слухачів мусить бути мірилом динаміки й 
модуляції голосу промовця, аби слухач вигідно чув кожне слово. 

Необхідно вийти поза дві або три ноти діапазону свого нормального 
тону говорення, бо монотоШІУ проповідь ніхто не хоче сл ухати, як 
мелодію, що має лише два-три звуки. 

Початок проповіді, бесіди краще починати нормальним тоном, 
Сlюкlйним голосом, неначе закликаючи слухача, а опісля розвивати 

AOI'U. Хто має слабкі голосові зв'язки, нехай пам'ятає, що постійними 
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вправами може їх розвинути, подібно як розвиваються наші м'язи 
коли ми робимо спортивні вправи. 

Міміка й жеСТUКУАяція. Живе слово має свій великий вплив на 
глядачів, коли його супроводжує міміка й жест. Міміка (гр. мимикос -
наслідувальний чи мимеистаи - наслідує) означає рухи м'язів обличчя 
людини, що відповідають тим чи іншим почуттям. В загальному 
розрізняють свідомо вживану міміку й спонтанну. Міміка є ОДНИМ з 
виразніших засобів акторського мистецтва. Навіть пауза, наповнена 
мімікою, набуває певного художнього ефекту й має більше значення, 

ніж звичайна пауза. 

Міміка -це рухлива, жива скульптура, що її вирізьблює митеIJЬ 

з найприступнішого матеріялу - з самого себе. Найбільш промовисті 
- очі, які повинні висловлювати все те, про що говорить їхній власник. 

Розрізняють два типи міміки - характерну й емоційну. 

Характерна міміка звичайно повторює й художньо відтворює 
мімічні вирази обличчя, тіла й голосу певних осіб. Вона вказує на вік, 
стать, фізіологічні особливості, такі як ріст, постава тощо, вказує на 
фізичні недоліки - глухота, сліпота, на фах, індивідуальні риси 

характеру тощо. 

Емоційна міміка може бути рухова й звукова - наслідування й 
віддзеркалювання різноманітних почуттів ЛЮДШШ, емоцій, афектів та 

пристрастей. Міміка перебуває в невпинному процесі розкладу й від
бору, породження нових форм, що далеко відходять від своїх при

родних джерел. 

Звукова міміка яскраво висловлює, через безліч видозмін і 
нюансів голосу, багатогранні почуття людини такі як радіСТЬ,.задово

лення, ніжність, любов, ненависть, рішучість, гнів ТОПJО. Мовні 
органи ЛЮДШШ в IJЬoмy відношенні мають такі можливості, що їх не 

має і не бу де мати жодний музичний інструмент. 

Звукова міміка - складовий елемент будь-якої розмови, читання, 
проповіді чи промови. Від неї залежать їхні успішність, яскравість, 
виразність. 

З мімікою досить тісно пов'язана жести~ул.яція, як допоміжний 
засіб· усної мови. Мовою жестів користуються, наприклад, німі від 
природи ЛЮДИ для спілкування. Зрозуміло, що жест не є 
обов'язковим для проповідника, промовця, диктора чи декламатора. 
Проте жест має велике значення і силу для мисТIJЯ слова. Дос
відчений промовеIJЬ чи проповідник виявляє жестом лише незначну 

частину того, що змальовує словом та мімікою. 

Існує кілька відмінних класифікацій жестів. Одні розрізняють 
лише два типи жестів, вказівні й наслідувальні, з психологічного 
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погляду. Інші - три роди жестів, з мистецького погляду, а саме меха
нічний, з усіх жестів найпотрібніший, навіть неминучий, але най

менше цікавий, описовий, або мальовничий, найменш потрібний, але 

дуже часто вживаний та психологічний - наЙlJiкавіший і найменше 

вживаний. 

Психологічний жест -це висловлене назовні почутrя. Такий 
жест не завжди збігється зі словом У реченні, а іноді просто 

заперечує йому. 

Кожний жест насамперед повинен бути щирим, природним, 
виправданим, доцільним і виразним. Сила художнього впливу жесту 
на слухача полягає в виразності, а не в механічному його повторенні. 

Наприклад, у погрозі жестом погрозу вислоВЛIO€ тільки перший рух, 
решта рухів при повторенні втрачають свій сенс, силу і переконли

вість. Жест у промовців переважно супроводжує слово, підсилюючи 
його виразність. Тому, в міру змоги і потреби, вживається жести
ку ЛJЩiя також і в церкОВНОму ПрОПОВЇДНИlJТВі. 

Акція. Під акцією в бесідництві розуміється художнє 
висловлення думок і почуттів, за допомогою постави і рухів нашого 

тіла. Акція є дуже важливим елементом проповідництва, бо чим 
декламація є для вуха, тим акція - для очей слухачів. Проповідник, 
отже, мусить докласти всіх зусиль, щоб рухи його тіла відповідали 

темі бесіди й тим почуттям, які наміряється викликати у слухачів. 

Акція повинна бути свобїдною й природною, такою, щоб в ній 
не було нічого штучного, вишуканого, вдаваного, одним словом 

всього того, що кидалося б в очі. Тому, виголошуючи проповідь, 
необхідно уникати всіляких театральних, пересадних рухів. 

Акція має бути гідна і поважна, а не простакувата чи боязка. 

Проповідник Слова Божого мусить приймати серйозну, поважну 
поставу, позбуваючись будь-яких спонтанних рухів чи призвичок, які 

вражають слухача, як наприклад, часте потирання й зморщування 

чола, стискання зубів чи пальців рук, рухання раменами та подібне. 

Акція повинна бути жива й серйозна, а не млява. аа початку 
проповіді акцію слід розгортати спокійно, відтак дедалі пожвав

лювати, щоб вона не була монотонною, бо тоді дуже втомлює 

слухачів. 

Акція, врешті, ма.є бути відносно повільна, бо швидкі й короткі 
рухи тіла більше вражають око, ніж впливають на почyтrя людини. 

В загальному акція залежить від постави й укладу цілого тіла, 
тому коротко треба поміркувати також над рухами окремих його 

членів. Необхідно звернути увагу на поставу і рухи цілого тіла, уклад 
голови, вираз обличчя та на рухи рук. 
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ПРОПОВідник, навчаючи публічно, повипен насамперед стояти 
просто, не рухаючись занадто, не llереступаючи з ноги ІІа ногу, не 

хитаючись взад чи вперед, але й не УПОдібtІЮЮЧИСЬ до статуї. 

Піднесення голови надто вгору вказує на гордовитість. Щоб 
не упОдібнюватися до статуї, потрібно час від часу порушити 

головою, особливо тоді, як щось підтвержуємо, наприклад, кажучи: 

«Так, ВИ добре і похвально це зробили»,- або, коли щось заперечуємо: 
«гЦ, це неправда». Однак такі рухи голови слід робити повільно. Вго
ру підносимо голову, коли у проповіді проказуємо молитву, кличемо 

до Бога, коли висловлюємо жаль, радість, надію. 

На обличчі проповідника відбиваються його думки, тому рухи 
м'язів обличчя мусять відповідати предметові й темі бесіди. Обличчя 
проповідника повинно бути лагідним, веселим і спокійним. Тому без 
потреби не слід рухати м'язами обличчя. Якщо в IJЬoмy виникає по
треба, тоді не треба занадто перекривлювати лще, зморщувати 

чоло, заплющувати очей, не тримати ЇХ довго спрямованими в одне 

місце, ані не напружувати ЇХ, не рухати часто бровами тощо. 

Найважливішу роль в aКIJЇЇ проповіді відіграють рамена й руки, 
бо ними можна унаоЧІІИТИ й наблиз.ити до людини поняття чи то ма

теріяльних, а чи й нематеріяльних речей. Вимагається, щоб рухи ра
мен і рук були ДОIJЇЛЬними й не виходили поза дозволені межі. В за
гальному засади бесідництва приписують не підносити руки над 

лінію очей, ані не опускати нижче пояса. В боки можна розносити 
руки так далеко, як природно вони сягають. 

Не добре зчіплювати палыJї рук, а, навпаки, треба тримати ЇХ 
свобідно розділеними, особливо - великий палець. Ніколи не личить 
погрожувати одним пальцем, краще робити це IJiлою рукою. 

Руки проповідника можуть перебувати в одному з трьох 
основних положень, тобто в ГОРИЗоtlТальному, перпендикулярному 

або діягональному. 

Горизонтальне положення рук може бути одним з ДВОХ, а саме 
долонею оберненою вниз і це буває тоді, коли хочемо висловити 

почуття перемоги, зображаючи велике число людей. Обидві долоні 
обертаємо долу, коли хочемо висловити велИкий спокій. ІlШIИЙ вид 
горизонтального положення рук, коли долоня обернена вгору, це 

буває звичайно при доказах. Коли хтось хоче показати, що якась ріЧ 
така зрозуміла, що кожний може її збагнути, тоді обертає обидві 

долоні вгору. 

Перпендикулярне положення рук також може бути одним з 
двох. Перше - коли палыJї руки обернені вниз, щоб висловити 
напрямок руху вниз якоїсь речі, наприклад тіло небіжчика вкладаємо 
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до труни, грішник пропадає у пеклі та ін. Друге - коли палы,Ji рук 
обернені просто догори. Якщо при qьoмy хочемо висловити 
застанову, роздум, питання або заклик підвестисл, тоді долоня має 

бути обернена до бесідника. Коли маємо намір дати обіТНlЩIO, 
присягу, тоді долоня має бути обернена до слухачів. Оберненнл оби
двох долоней до слухачів означає, що проповідник має рацію. 

Діагональне lIоложеннл рук застосовуємо в проповiдниIJтві, 
коли треба показати гнів, обуреннл, жаль. 

Врешті треба вважати й на те, що в акції проповідшщтва 
вживають переважно праву руку, а ліву кличуть на допомогу ДАЛ 

особливого підсилення, коли хочуть висловити щось дуже значне чи 

вражаюче. Коли праву руку вживаємо ДАЛ жесту, тоді лівою слід 
опертися на пульпіт, амвон чи тримати її спереду на грудях. Коли не 
вживаємо обидві руки в aкI,Jiї, тоді тримаємо їх в одному з означених 

положень. На початку промови руки повинні спокійно спочивати на 
пульпіті й рухати ними треба щойно, коли тема почне розгортатися. 

Взагалі до доброго проповідmщтва треба мати талант. Вправи, 
навчання можуть природні дари вдосконалити, ушляхетнити, роз

винути, але дати їх не можуть. Дехто має дар навчати, інший вміє 
простотою й щирістю промовити до серця так, що зворушить навіть 

иайбільш закам'яніле. Пам'ятаймо, якщо хтось неспроможний 
зробити все, нехай робить те, що може, й нехай буде певний, що йо

го праця й зусилля не бу дуть марними. 

Ш. ПРОПОВІДЬ 

1. ПiдroтoвІСа проповіді 

1. Підгт-08"а nponoвіднш;а оо 1Ш8'Шння реАігіі 

Бажано, щоб к6ЖНИЙ проповідник від природи був обда
рований всіма иеобхідними якостями. Однак ие всі в однаковій мірі 
мають I,Ji дари, тому кожний наполегливою працею і вправами має 

розвивати в собі ті якості, яких йому бракує. 
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Насамперед належить подбати про те, щоб релігійні повчання 

мали внутрішній зміст і вартість. Осягнути IJЬoгo можна тільки сум
ліІШОЮ підготовкою, бо таким чином проповідник збагатить свої дум

ки й буде легше та свобідніше промовляти. Якщо ПОЧШіаІОчий про
повідник від самого початку покладатиметься тільки на свої дару

вання або на чужу працю й без спеціяльної підготовки почне пропо

відувати, він ніколи не відповідатиме вимогам і завданню проповід
ника Слова Божого. Латинське прислів'я каже: «Хто підноситься без 
праці, падає без слави». 

Підготовляючи релігійне повчання, тобто проповідь, треба 
дотримуватися такої послідовності: а) вибрати тему повчання; б) об
міркувати, яким ЧШіом ії краще розгорнути; в) укласти план; г) ском
понувати цілу проповідь; г) вивчити проповідь напам'ять; д) зберігати 
спокій і рівновагу духа на початку й під час цілої проповіді. 

1. Вибір і визначення теми 

Перше завдання проповідника - визначити провідну думку, 

тему своєї проповіді. Часом якась обставина чи подія сама підказує чи 
диктує тему проповіді. Це бувають т. зв. принагідні повчання. Тоді 
треба лише підібрати відповідний текст і па його базі розгортати 

повчання. 

Звичайно доводиться самому визначати предмет повчання та 
його провідну думку, на основі євангельської благовісті або апос

тольських читань. Тому треба уважно перечитати відповідні уривки 
євангелія й апостола та визначити провідну думку, подивитись чи 

немає якогось осереднього реч<:ння чи вислову, які містили б в собі 
зміст цілого зачала, що припадає на відповідну неділю чи на від

повідне свято. Наприклад, в другу неділю Великого посту в Євангелії 
за Марком (2.1-12) читаємо: «Сину, відпускаються тобі твої гріхи». 
Провідна думка - відпущення гріхів. В неділю МироносиIJЬ (Мр. 
15.43-16.8) - запитання: «Хто нам відкотить камінь від входу до гро
бу?» - підказує тему повчання - смуток і страх. Коли в євангелії йде 
мова про кілька предметів, як наприклад, в євангелії першої неділі 

Великого посту Ов. 1.43-51) розповідається спочатку про покликання 
Пилипа, відтак про ціну правдивої приятельської послуги і, нарешті, 
про похвалу з уст Христа праведному чоловікові, тоді можна гомі
летично коротко розвивати повчання про кожний з IJИX предметів. 
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2. Міркування над тим, Я1С вигідніше подати визначений 
nред.ltЮТ повчання. 

Після того, як бу де визначена тема, не кваптеся відразу 
братися до композиції повчання. Спочатку поміркуйте над тим, в який 
спосіб цю тему найкраще подати слухачам. Корисно буде поставити 
собі зcuштання: хто, що, де, з чиєю допомогою, для чого, коли. За до
помогою цих питань всебічно з'ясується предмет і легко прийдуть 
необхідні думки. Щоб при IJЬoмy не втрачати намарно час, 
ДОР3.Д)l<yється кілька ХВИЛШІ перед написанням проповіді подума'(И 

про предмет повчання. Тоді назбираємо багато цікавих думок, які 
звичайно не прийдуть під перо, коли сидимо при столі й пишемо. 

Крім того необхідно, по можливості, про дивитись відповідні темі 
статті гомілетичного, теологічного, біблійного, пасторального та 

інших словників. В цих статтях знайдемо багатий матеріял, який 
пізніше можемо використати у проповіді. Корисно ознайомитися з 
проповідями на цю тему інших авторів, особливо класичних. Можна 
навіть запозичити схему чи поділ на розділи від іншого автора, 

вкладаючи, однак, в цю схему свої власні думки, арryменти, висновки. 

З тих, котрі від самого початку не відважилися самостійно 
ОПрaIJЬовувати своїх проповідей, рідко хто стає спроможним на це 

пізніше. 

3. Композиція проповіді 

Коли проповідник підготував відповідний матеріял для свого 
повчання, йому потрібно подумати над композицією. Насамперед, як 
вже зазначалося вище, мусить він мати постійно перед очима провід

ІІУ ідею повчання, яка має супроводжувати цілий предмет проповіді. 

Вибрану тему треба поділити, зробивши короткий нарис цілої про
повіді. Маючи перед собою зібраний і поділений на підтеми матеріял 
треба визначити, які думки з IJЬoгo матеріялу взяти для apryмeHTaцiї, 

а які для висновків. Вступ укладають на кінці роботи, бо лише тоді, 
коли маємо вже перед собою сукупність цілого повчання, можемо 

зробити його відповідним. Молодим проповідникам радимо запису
вати своїй проповіді цілком. 

4. Написання проповіді 

Маючи перед собою нарис повчання, можна братися до його 
написання в тій послідовності, в якій бу демо чи хочемо проповідати. 

Досвідчений проповідник може проповідати, користуючись самим 
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тільки нарисом, але початківцям необхідно записувати свої проповіді 

IJiлком. 

Чому конечно записувати свою проповідь? При спокійному 
роздумі й писанні можна краще укласти арtyменти, підібрати від

повідніші слова, ніж під час самої проповіді. Коли проповідник під 
час повчання не потребує звертати своєї уваги на підбір слів і думок, 

тоді більше уваги надає він самому виголошуванню й акції, і логічно, 

що й проповідь принесе більше користі слухачам. ПідгОТОВЛЯlOчи 
заздалегідь свою проповідь, проповідник збагачується новими дум

ками. Відтак,в разі наглої необхіднОСТі, пригадавши головне, він 
може добре її виголосити. 

5. Вuвwння наnа.м.' ять 

Маючи перед собою написану проповідь, можемо починати 
вивчати її напам'ять. Фенельон, відомий бесідник, не радив вивчати 
напам'ять слово в слово, але радше запам'ятовувати провідні думки, 
схему повчання. Тоді залишиться більше місqя проповідниIJЬКОМУ за
палові. 

Хоч в загальному це твердЖення справедливе, але не для 
кожного проповідника. Це можуть собі дозволити вправлені бесід

ники чи окремі фахові HaYKOBIJЇ. Майже всі майстри IJЬoгo мистеrrrвa 
радили початківцям свої бесіди вивчати напам'ять, але так, щоб не 
ставати невільником записаного тексту. 

Вивчаючи напам'ять, корисно підкреслити найважливіші місqя 
й вислови, щоб закріпити їх в місцевій пам'яті. Опісля перечитати 
IJiлу проповідь, запам'ятовуючи її загальну схему й композицію 
окремих її частин. Тоді, коли вже пам'ятаємо нарис IJiлої проповіді, 
треба вивчати поодинокі її частшш. 

Вивчивши проповідь напам'ять, наприкіІщі треба подбати про 
. застосування відповідних жестів. З особливою увагою слід вивчити 
вступ, щоб не розгубитися на самому початку й тим самим не 

послабити враження від цілого повчання. 

2. ЯІС noвoдuтися nponooіанUІСові перед та під 'ШС nponooіді 

Не радиться перед виголошенням проповіді голосно її реlJИТУ
вати, проте добре буде уважно переглянути IJiле повчання, особливо 

НЗЙ1!ажливіші його місця. 

Коли священик сам відправляє Службу Божу і Ma€ проповіду
вати корисно під час читання апостола ще раз в думках повернутися 
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до схеми пропов1Д1. Виходячи на амвон, місце ПрОПОВ1Д1, треба 
належно вклонитися перед Пресвятою Євхаристією, відтак, повер
нувшись до людей, перехреститись й починати повчання. Якщо під 

час повчання в церкві щось трапиться, вчиниться якийсь гамір, щось 

впаде, хтось зімліє тощо, краще бу де на якусь мить перервати про

повідь, але ненадовго й краще не дивитися на місце неспокою, щоб 
не розсіювати думок й не забути на якому місці ПОВЧаІШЯ було перер

вано. 

Також не треба звертати увагу на того, хто входить чи 
виходить, бо це легко може спричшrnтися до сплутання думок. Якщо 

комусь трапиться, що під час проповіді забуде, що далі наступає, 
нехай поволі повторить те, про що безпосередньо перед тим гово

рив, і ЯКЩО й тоді не пригадає подальший хід повчання, нехай 

говорить про те, що пам'ятає. Якщо й це неможливо, тоді краще 
взяти собі Св. Письмо й передивитись припадаІОЧИЙ уривок. Тому 
радимо мати при собі виголошуючи проповідь книгу євангелій. В 

жодному разі пе добре проповідникові сходити з амвону, коли він 

розгубився й неспроможний закінчити проповіді. Треба навчитися 
добре володіти собою, щоб хоча б декількома скороченим:и 

реченнями закінчити хід своїх думок. 

Проповідь краще виголошувати повільно, з частими 
зупинками, бо це допомагає прИГ"адувати ефективніше подальші 

думки. По закінченні проповіді треба перехреститися, зробити пок
лін перед Пресвятою Євхаристією, а тоді спокійним поважним 
кроком відійти на своє місце. Подякувати Богові за допомогу й 
просити, щоб зерно Його слова, засіяне нами, принесло бажаний 
плід, необхідІшй людській душі. . 

Пpu.мі1'1Са. У нашій Церкві існував колись звичай відразу після 
проповіді читати оголошешІЯ про тих, які мають намір вступити у 

подружній стан, подавати до відома розклад богослужб, повідомляти 

про різні заходи тощо. Під пасторально-психологічним кутом 
бачення, це дуже невідповідний момент для подібного роду 

оголошень. Tayj оголошення можуть знищити наслідки самої пропо
віді, відвернути увагу людей від їхніх думок і подальших роздумів 

над почутим У проповіді. Більш слушно робити це наприкінці Служ
би Божої, а саме перед благословенням. Це спонукає й багатьох 
qiкавих, що призвичаїлися вчасніше залишати церкву, затриматися 

до закінчення відправи. В крайньому випадку робляться всі 
оголошення перед початком св. Літургії. 
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2. ОформлеlПlJl pe.лiriйного повчання. Складові частини проповіді 

Коли проповідник визначив тему релігійної науки, опрацював 
ЇЇ, поміркував над нею, мусить відтак надати їй також певної форми, 
за допомогою якої передасть свої думки слухачам. Засадам і Прави
лам оформлення промови на релігійні теми вчить нас теорія 

побудови проповідей. Розглянемо спочатку метод і стиль релігійних 
повчань. Релігійне повчання слід укладати за певним планом, який 
становить собою логічну й тематичну цілість. Тисячолітні практика й 
досвід подають нам деякі підставові правила й форми бесід чи про

повідей, які мали для слухачів значні позитивні наслідки. 

Проповідь складається з трьох головних частин: вступу, 
головної й висновків. 

1. Вcтyn. ЛОНЯ"' Я. noдiA. 6AaCrUвOCn. 

Вступ - це та частина проповіді, в якій проповідник підготовляє 
слухачів до євангельського повчанНя. В загальному вступ включає 
п'ять елементів: текст, вступ із стислим значенням, презентація, по
діл, молитви або заклики. 

т Є1Сст. Релігійне повчання здебільшого починається цитатою 
Святого Письма. Цей уривок називається текстом. Вживання тексту 
на початку проповіді - дуже давня традиція й сягає своїми початками 
перших століть християнства, коли єпископ, по прочитанні тексту 

євангелія, пояснював його значення. Текст для релігійних повчань не 
є річчю найважливішою, але дуже пожиточною. З тексту легше ви
вести ціле повчання й слухачі, засвоївши текст, легше засвоять цілу 

проповідь. 

Текст проповіді береться звичайно з приписаного на неділю 
або свято євангелія. Не забороняється, однак, взяти текст для пропо
віді з іншого місця Святого Писання. Текст повинен відповідати 
таким вимогам: містити в собі предмет повчання або, принаймні, бути 

щільно. з ним пов'язаним; не бути ані занадто довгим, ані закоротким; 
бути наведеним цілком, а не уривками чи цитатами. 

Вступ із стиСАим значенням - це справжній початок пропо
віДі. Вступ має подвійне завдання: відповідно настроїти слухачів до 
релігійного повчання й підготувати предмет проповіді. 

Вступ має настроїти слухачів так, щоб вони з увагою й вдумли
во сл ухали подальше повчання. Завдання проповідника щодо вступу 
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- викликати зацікавленість й здобути прихильність авдиторії до 

предмета, про який бу де мова. У вступі можна зауважити про те, що 
кожний прийшов до церкви з щирим бажанням з чогось для своєї 

душі скористатись, чомусь навчитись. Це буде слухачам ніби 
маленькою похвалою й заохотою в дійсності це зробити. Можна лег
ко привернути увагу слухачів, коли проповідник ще на початку по

каже яким важливим і спасеmrnм для душі є предмет проповіді, пред

ставляючи його за допомогою відповідних прикладів, порівнянь. 

Друге -це представити предмет проповіді слухачам, щоб вони 
вже від самого початку чітко знали, про що бу де мова. Цього можна 
осягнути різНИМИ способами: подібних або протилежних думок, 

прикладів, оповідань, пояснень. Наведемо кілька прикладів, як можна 
робити вступ, користуючись різнорідними джерелами. 

Найважливіше джерело вступу - сам предмет. Якщо ви
голошуватимемо повчання про засоби, за допомогою яких набудемо, 

скажімо, покори, то У вступі слід говорити про поняття, прикмети й 

потребу покори. 

Інші джерела - невірне уявлення, сумнів, пересуди тощо, 
використовуємо зосібна тоді, коли хочемо захищати науку Церкви 
проти невірних уявлень, наприклад: «Помилково вважає той, хто 

каже, що смерть грішника легка». Коли проповідник наміряється 
заохотити молодь до життя в чеснотах, можна розпочати від 

фальшивого поняття, яким стверджується, ніби молодь має 

вишумітися, - «уживай світа, доки служать літа». 

Один із способів - ПОЧШJaТИ від протилежного, наприклад, 
повчання про тверезість можна почати якимось оповіданням про 

пияцтво, про готовність до смерті - випадком якоїсь несподіваної 

смерті людини, відомої всім слухачам. 

Обставини часу, місця, особи - джерело вступу під час війни, 
епідемії, стихійного лиха, перший чи останній раз у церкві, повчань, 

розрахованих на певні групи - робітників, студентів, священиків, 

вояків тощо. 

Джерелами можуть бути приклади, порівняння, алегорії, при
повідки, які мають відношення до предмета науки й до нього підго

товляють. 

Коли ПрОПОВ1А1: виголошуються у циклі, за чергою, 
дораджується розпочинати коротким повторенням попередньої 

науки, особливо на катеХИТИЧJlИХ заняттях. 

Найкращим джерелом вступу буде сам текст, який проповід

НИК коротко поясНЮ€ і вивuдить З нього предмет цілого повчання. 
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Пояснення тексту буде історичним, коли оповідається про об

ставини, серед яких Відбулася та чи інша подіЯ; екзегетичним і 
парафразним, коли пояснюється думка і значення слів Св. Письма. 
Таким чином від поясненого тексту переходимо до самого предмета 
повчання, яке випливає з історичного чи екзегетичного пояснення 

тексту вступу. Наприклад, виголошуючи пропuвідь про необхідність 
молитви за душі померлих можна почати такою цитатою:· «Про 
в'язнів пам'ятайте, немовби ви самі були в кайданах з ними, та про 
тих, щО страждають ... » (€В. 13.3). слід історично пояснити, кого 
апостол вважав в'язнями, яких доручає пам'яті вірних, а відтак додати, 
що душі в ЧИСТИЛИllJі заслуговують ще більшого милосердя, і тому 

ми зобов'язані їм допомогати нашими молитвами й жертвами. 

Існує ще один особливий вид вступу, відомий під назвою ех 

abruptQ, коли, без будь-якої підготовки, відразу починають від провід
ної ідеї повчання. Зустрічаємо багато прикладів подібних промов як 
світських, так і церковних. 

Щоб вступ виконав своє призначення і завдання треба, щоб 
він: а) був скромним, бо коли проповідник на самому початку забуде 
приписи скромності і почне зарозуміло говорити, то й на IJЬoмy він 

закінчить, не принісши користі людським душам; б) був природно й 
невимушено пов'язаний з предметом повчання, тому не слід 
починати зі вступу занадто загального, бо вступ, що його можна 

вжити до будь-якої проповіді, власне непридатний до жодної; в) не 
може ВШІереджувати самого повчання, тобто не повинен містити в 

собі істоти самого повчання, наприклад, не добре було б роз

починати проповідь про покору, доводячи у вступі, що Бог гордим 
противиться, а покірним дає благодать, бо це - предмет самої пропо
віді; г) мусить бути пропорційним до цілої науки, тобто ані задовгим, 
ані занадто коротким, бо в іншому разі послабить увагу слухачів або 

не викличе зацікавлення; в загальному, за часом, вступ дорівнює 

восьмій чаСТШІі цілої проповіді; г) подається слухачам з помір ко
ваною жвавісТЮ; холодні, надто теоретичні вступи неспроможні 

викликати зацікавлення, ані привернути уваги слухачів; не дуже живі 

чи патетичні вступи слухачі сприйняти ще не готові від самого 

початку, за винятком хіба що великих свят, шЛюбу, похорону, під час 
яких вступ можна робити з більшою живучістю; д) повинен бути 
цікавим, захоплюючим, стосуватися чогось актуального з житгя. 

ПрезентаЦіЯ. Презентація предмета у проповiдниIJтві має 
велике значення, вона є наче ядром цілого повчання, бо всі пояснення, 

докази й попередження відкликаються до неї, а слухачам вона дає 

певну базу, на яку зможуть оперти ціле повчання, запам'ятати більше 
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й більше скористатись. Щоб, однак, презентація відповідала своєму 
завдшшю вона має: 

а. Містити в собі в скороченому виді все, про що буде мова в 
проповіді, одначе не переходити її межі. Наприклад, не була б доб
рою така презентація: «В покорі прихована правдива гідність 
людипи", якщо в проповіді буде мова також і про те, як можна набу
вати покори. В цьому випадку презентація не мала б у собі всього то
го, про що бу де мова у проповіді. Або не бу де доброю така презен
тація: «Багата нагорода доБРОЧИJщів залежить від трудів, яких вопи 
підприйнялися», ЯКЩО В проповіді буде бесіда лише· про тру ди, 

злучені з добродійним життям. 

б. Бути короткою й не містити в собі більше слів, ніж Ті, що 
стисло пов'язані з означеним предметом євашельського повчaJШЯ. В 
такій презентації не слід розбалакуватися, наприклад: «В 
сьогоднішНЬому ПОВЧaJШі маю намір говорити вам про потребу 
каяття, щоб грішпик міг ОСJlГНути спасїння»,- але радше коротко 

з'ясувати: «Грішпикові, щоб спастися, доконечно потрібне каяття". 

в. Бути в чітких, всім зрозумілих поняттях, тому тут 
виключаються всілякі символічні, неоднозначні, загадкові слова і зво

роти. 

Презентацію інколи можна цілковито опустити, наприклад, в 
коротких принагідних проповідях, промовах таких, як на вінчання, 

хресТИllИ, похорон і подібних. Іноді, навпаки, її ніяк не можна 
оминути, особливо в гоміліях, де бу де мова про кілька предметів, які 
не можна узагальнити однією презентацією. Удедактичних пропо
відях презентазія майже завжди необхідна. 

для чіткішого перегляду :qiлого ПОВЧaJШЯ презентація по
діляється на частини в послідовності, за якою наступатимуть 

пояснення, докази, висновки. Короткі промови можна взагалі не по

діляти на частини. 

Деколи поділ може бути поданий в самій презентації. В корот
ких промовах її можна :qiлком залишати. Відносно до:qiльносТі по

ДаВаІШЯ поділу проповіді й подавання його до уваги слухачів довгий 

час точилася дискусія між бесідпиками і проповїдниками. Одні 
стверджували, що його не слід давати, бо цього не робили ані Де
мостен, ані Ціцерон, ані Іван Золотоустий, ані інші отці Церкви. 
Інші стверджували, що чіткий поділ бесіди-проповіді приносить 
велику користь і проповіДlIикові, і слухачам. Проповідпик, за допомо
гuю чіткого поділу, має наче провідІШка у своїй науці, а слухачі 

легше засвоюють :qiле ПОВЧaJШЯ. 
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Загально в клаСИЧЮІХ ПРОllовідях Огцїв Церкви спостерігаємо 
поділ на дві частини. В першій подають вони пояснення Святого 
Письма, а в другій роблять практичні застосування до життя. 

Про такий поділ повчання не завжди слід повідомляти 

слухачів, бо ІІе іноді вражає, наприклад: «Ось про че буду говорити у 
першій частині, а про че - у другій». 

для визпачеJШЯ частин проповіді треба вжити радше відповід
них висловів, з яких слухачі зрозуміють про що і в яких частинах або 

питаннях бу де розвинене повчання. Св. Василій частиии своєї гомілії 
про вдячність представляє в такій послідовності: на чому (рунтується 

вдячність, яка від неї користь, як ми ПОВИJШі в молитвах завжди 

дякувати Богові. Бесіду, в якій св. Григорій Ніський захищає себе, 
розподіляє ось так: «Щодо мене, то я бажаю річ представити так, як 
вона є: і для тих, які оскаржують і для тих, які мене захищають, щоб 
вони справедливо й безстороJШЬО вирішили. Але роблю че, щоб у 
бесіді зберегти належюШ лад про моє давнє побоювання». 

ІЦоб поділ був добрим він: 

а. Повинен випливати з презентaqiї та містити в собі лише те, 
про що в ній була мова. Не можна, наприклад, якщо була презентація 
- «СмиреІШість є основою всіх благодатей», - зробити такий поділ: 1. 
В чому полягає смиреJШість; та 2. Як набути смиреJШості, бо другої 
частини в ній немає. 

б. Бути логічним в такому ступені, щоб частини не лише 
словами, але й змістом себе взаємно не виключали. Наприклад, нело
гічним був би такий поділ: «В сьогоднішньому повчанні хочу пред
ставити вам Димитрія, як християнського святого і як начальника 
міста,та його побожність», бо побожність вже в попередньому малась 

на увазі. 

в. Має бути стислим. 

г. Повинен бути зрозумілим і чітким. 

f. Не повинен бути поділеним більше, ніж на три частини. 

Заклuк або молuтва. Деколи проповідники закінчують вступ 
закликом чи молитвою, яку часто можна опу'стити. Молитва додає 
проповіді урочистості особливо при нагоді великих свят або коли має 

бути виголошена проповідь на дуже важливу тему. 

Така молитва мусить бути дуже короткою і сердечною, 
спрямованою до Бога, до Пречистої Діви Марії чи до святоrо ДНЯ. 
МdіШтва має включати прохання проповідника й слухачів про прос
вітлеШІЯ розуму, про дар 4оброї волі та про благословеJПIЯ з висот. 
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2. ГОА08на -шcruна 

Розробка - це та частина бесіди, в якій всебічно розвивається 
предмет повчання. Таку розробку звичайно розпочинають повчанням 
і поясненням предмета, що, в свою чергу, залежить від теми і від нас

трою слухачів. Розробка може бути стислою або ширшою. 

В загальному знання llравд віри і моралі У людей нашого віку 
досить поверхові, тому фундаментальне й точне пояснення предмета 
бу де дуже корисним і потрібним. Воно неодноразово заступить бу дь
які інші докази. Але там, де доречні раціональні докази з науки 
Церкви чи з Об'явлеmщ там необхідно їх подавати в логічній по
слідовності. Розумною композиqiєю арryмеh-Тів і достосувз.пь пропо
відник повинен впливати на волю слухачів, щоб схилити її до згоди з 

законом і волею Божими. Все це, до речі, має підготувати слухачів, 
аби пізнану правду достосували до практичного життя. Тому пропо
відник слова Божого мусить звертати увагу авдиторії на практичні 
висновки. Проповідникові необхідно намагатися, щоб так, як кров у 
жилах перепливає по всіх частинах тіла, так в усіх частинах пропо

віді повинні бути моменти, що зворушують почуття й збуджують 

волю. Однак сильні зворушення почуттів повинні мати місце на кiнqi 
поодшюких частин, а найсильніші - наприкінці цілої бесіди. 

Також і практичні застосування потрібно розподілити по qiлiй 
бесіді, а наприкінці подати лише головне. Проповідник знає, що 
зворушення почуттів - душа бесіди. Слід робити все можливе, аби 
слухачі зрозуміли провідну ідею бесіди й перейнялися нею. 

3. Зшdн'U!Ння 

Закінчення (гр. epilohos, лат. peroratio) - остання частина бесіди, 
в якій робляться висновки цілої проповіді. 

Закінчення - це вінець бесіди. Воно має велику вагу в проповід
НИІJТВі, бо слухачі йдуть у вир життя з тими почуттями і гадками, які 
постали у них наприкінці бесіди. ці прикінцеві почуття й думки 
стають рушієм їхніх вчинків. 

Закінчення кожної проповіді треба розробляти з побільшеною 
увагою, ІІИЛЬНістю і дбайливістю, залишаючи на нього ту правду, яка 

найбільш пов'язана з головною темою повчання. 

Закінчення має виконати два завдання: 1. Повторити стисло 
:\міст поодиноких частин бесіди і 2. Зворушити почуття людини. 
Треба повторити коротко поодинокі докази, нагадуючи їх слухачам, 
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подаючи в кількох словах все те, що було сказане впродовж цілої 

проповіді. 

Зворушення почуттів необхідне, щоб у слухачів ще раз від

новити і закріпити ті зрушення і постанови, до яких :lбу джувалися й 

заохочувалися вони протягом повчання. 

Закінчення, до певної міри, че й є ОСЬ той найвідповідніший 

момент зворушити почуття слухачів, тут проповідник бере гору над 

людськими думками і бесіда осягає свого апогею. 

Цщерона звеличують за те, що Diн у закінченні вмів до сліз 
ЗВОРУШИТИ своїх слухачів. Його вірно наслідував у чьому св. Іван 
ЗолотоусТИЙ. Від Демостена навчились деякі ощі Церкви залишати 
на кінечь бесіди найпереконливіший доказ, який, наче блискавка, 

простромлював душу слухача. 

у стародавніх Атенах законом було заборонено ораторам 
надмірно зворушувати почуття слухачів, тому й Демостен залишав 
завжди на закінчення своєї бесіди найпереконливіший доказ, який 

викладав коротко і це давало йому певність, що він осягнув постав

леної мети. Подібних засад дотримувався між іншим і св. Григорій з 
Назіянзу. 

Повторення на кінці проповіді не повинно обмежуватися до 
сухого переліку доказів, напоумлень і пересторог, але має живо під

креслити й нагадати найважливіші ідеї проповіді та відповідно пред

ставити їх. Це повторення повmпю бути коротким й стосуватися 
тільКй головних пунктів. 

для збудження почуттів корисно на кінечь бесіди залишити 
собі якийсь живий, тісно з предметом науки пов'язаний і слухачам 
добре відомий приклад чи вислів. 

Багатий матеріял для ЧЬОГО знаходимо в бесідах Святих Ощів. 
Вони часто закінчували бесіду закликом, прикладом, новою ідеєю, 
поздоровленням чи побажанням. Якої б форми проповідник не вжи
вав, він не повинен ДОВГО зупинятися, але короткими, чіткими й 

простими словамИ закінчити свою бесіду. Зокрема необхідно остері
гатися двох помилок. По-перше, закінчення ~e розтягати і не ВЖИ
вати таких думок, з яких можна вже сподіватись, що бесіда ось-ось 

закінчується, а тут бесідник ще далі й далі ГОВОРИТЬ. По-друге, нікол
И не закінчувати проповіді, не підготувавши хоча б найменше 

слухачів до чього. Без такої підготовки закінчення можна робити 
лише тоді, коли проповідник наміряється у великій мірі зворушити 

слухачів. 
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Існує давній звичай закінчувати проповідь словом «амінь,. і тут 

треба вважати, щоб останні слова бесіди були так укладеві, щоб вони 

дійсно відповідали значенню цього слова. 

3. Стиль pe.лiгiйuиx повчань і проповідей 

Розглянемо тут поняття СТИЛЮ, йОГО прикмети та різновиди 
стилів в бесідшщтві. Стилі мови - це сукупність мовних засобів і при
йомів, зумовлена змістом, характером і метою твору, світоглядом йо

го автора. 

Стиль у літературі та мистецтві - це цілісність змісту, системи 
образів і художньої форми, що складалися за конкретних суспільних 
умов у певний історичний період, епоху в розвитку літератури й мис

тецтва. 

Мета зумовлює засоби. Щоб осягнути мети релігійного 
повчання, тобто спричинитися до прослави Бога й до спасіння ДУШ, 
необхідно вжити найкращих засобів мистецтва словесної творчості 

для висвітлешlЯ Божих правд. Треба уникати всього того, ІЦО стисло 
не cT-tісує'ГьСя змісту релігійної бесіди, уникати вишуканості, 

пишності сТИлю. 

Словесна форма бесіди називається стилем. Як існують різні 
теми бесід, так існують і різні стилі. Деякі бесідники старовини такі, 
як наприклад, св. АвГУСТШ:l, розрізняли три стилі, а саме нижчий, 
середній і вищий. Нижчого стилю вживали тоді, коли була мова про 
речі незначної вартості, наприклад, про грошові справи. Вищого 
стилю вживали, коли мова була про речі важливіші, як ось про добро 
чи життя людини, а середнього вживали, щоб розвеселити чи поза-

бавити слухачів. . 

ПропОВідник, отже, повинен завжди повчати у вищому стилі, 
бо він переважно проповідує про речі найвищої вартості. Але й стиль 
проповіді може також належати до одного з трьох видів, нижчого, 

середнього чи вищого. Нижчим стилем проповідник послуговується 
тоді, коли повчає, середнім - коли похваляє чи ганить, а вищим - коли 
хоче зворушити почуття й схилити волю до діяння за пізнаною 

правдою. 

Як приклад бесіди нижчого стилю св. АвгусТШ:l наводить 
частину бесіди св. Кипріяна про св. таїну Євхаристії: «Пам'ятайте про 
те, що коли підносите чarhу, потрібно вам зберігати передання 
Господнє і тут ми не сміємо додавати чогось такого, чого Христос 
раніше не зробив, тобто, ЩО в чаші, яка· приноситься на спогад про 
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нього, має бути вино. Христос виразно каже: "Я € правдива лоза". 
Orож кров Христова - qe вино, а не вода, й Його крові, заради якої ми 
приймаємо ЖИ'І"ГЯ, не може бути в тій чаші, в якій HeMa€ вина». 

Середнім стилем, наприклад, послуговується св. Амвросій, 
даючи Богові посвяченим дівам приклад для наслідування: «Вона 
була діва не тільки душею, але й тілом, вона жодною злою думкою не 

занечистила свого розуму, була покірна, поважна і второпна. Вона не 
покладала своєї надії на марні багатства, але на смиренні молитви, 
була скромна у розмовах, нікого не зневажала, всім прислуговувала, 

не підносила себе над іншими, зберігала правило ЖИ'І"ГЯ, любила 
чинити добро. Невже ж вона якимось поглядом зневажила своїх 
батьків? Хіба ж вона жила в неприязні з родиною?». 

у вищому стилі говорить св. Амвросій так: «3 порожнечі ро
диться охота до беззаконня, так що діви свої лиqя вимальовують 

фарбами, аби лише подобатися чоловікам й не раз, спотворивши своє 

обличчя, зганьблять також свою чистоту. Як же ж це нерозумно 
зміняти природний вигляд, шукаючи марної фарби! Така жінка сама 
себе засу джу€, коли хоче стати інакшою, ніж € від природи. Бажаючи 
подобатися іншим, сама собі не подобається. Який суддя може твою 
погань, жінко, осудити краще від тебе самої, коли боїшся, щоб тебе 
хтось не побачив такою, якою ти € В дійсності? Якщо ти гарна, то 
чому приховуєш свою красу? Якщо ти погана, негарна, то чому гар
ною хочеш здаватися, тоді як ані себе, ані інших ошукати ти неспро

можна? Твій чоловік любить іншу, а ти іншому хочеш подобатися. 
Відтак ти гніваєшся, що він іншу любить, а сама вчиш його 
перелюбу» . 

З цього бачимо, що в різних частинах проповіді потрібно 
розумно вживати також різних стилів, щоб бесіду вчинити 

сприйнятливішою, зрозумілішою. 

Проповідницько-релігійний стиль Ma€ свої прикмети: 
1. Насамперед він має бути чистим і точним, тобто відповідати 

всім граматичним правилам. Треба проповідувати такою мовою, якої 
народ ужива€ в поважних публічних бесідах і розмовах. Неслушно з 
одного боку вживати літературні терміни й вислови, зрозумілі лише 
певній групі вчених людей, а з іншого - треба остерігатися 

простацьких і непристойних слів, які пршrnжували б повагу до релі

гійної бесіди. Коли необхідно уживати в проповідях деякі догматичні 
терміни, такі як «перетворення», «втілення» тощо, потрібно пояснити 

їх imnими однозначними. 

2. Релігійна бесіда має бути простою для спрИЙНЯТГя. Треба, 
отже, проповідувати так, іцоб слухачі не потребували довше приза-
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думуnатися над значенням і взаємовіДlIошенням слів. Слухачі повинні 
з легкістю відстежувати послідовність думок проповідника. чим 

меlШIе вишколені й освічені слухачі, тим простішим повинен бути 

стиль проповіді-повчання. Якщо стиль не бу де простим, то й най
краща проповідь не принесе користі. 

Тому-то у проповіді необхідно вживати тільки такі слова й 
вислови, які чітко й виразно визначають певну правду, не залишаючи 

по собі жодної неоднозначності чи незрозумілості. 

3. Проповідь має захоплювати вже своєю формою. ПропОВід
никові доводиться інколи добирати таких слів, які меlШIе вражають, 

але мають той самий сенс. Наприклад, сьогодні немодно говорити 
про гріх. Це слово можна заступити ilШIими словами близькими за 
змістом - «зрада любові», слово "пекло» можна заступити словами 

«неспроможність оглядати Бога». Проповідникові треба· уникати 
частого вживання того самого слова, слід заступати його подібним, 

близьким за значенням. 

4. Проповідь повинна зворушувати почуття слухачів й схиляти 
їхню волю до добра. для поважності треба часом у проповіді вжи
вати більш урочистих слів і висловів, незалежно від самого предмета, 

наприклад, при імені Христос вживати часто Господь, Спаситель, при 
іменах різних Божих угодників додавати завжди «святий», до 
слухачів звертатися: «Любі у Христі», "Дорогі». Звернення «Браття і 
сестри» не радиться часто вживати. 

Проповідь буде сердечною, коли вона випливає з щирого 
серця переконаного проповідника. Слухачі відразу розпізнають і 
відчувають у словах проповідника любов до них і дбання про їхнє 

спасіння. 

Проповідь бу де короткою, коли в ній не бу де зайвих слів чи 
фраз, БL'\Ьше, ніж потрібно, щоб осягнути мети. Нічого так не 
послаблює враження від проповіді, як її непотрібне розтягування. 

Там, де річ зовсім проста, непотрібно вживати жодних синонімів, 
порівнянь, пояснень, описань. 

Як недобре бесіду чи проповідь занадто розтягати, так само 
шкідливо бу де важливі міСIJЯ або правди подавати кількома словами 

чи реченнями. Лаконічність взагалі непридатна для проповіді. Про
навідникові потрібно не тільки річ чітко представити, але також 

110Впливати на почуття і волю ЛЮДИНИ, чого кількома словами в 

більшості випадків осягнути не вдається. 

За допомогою різних ораторських форм і образів, які мають 
сnoї особливі назви, стиль проповіді стає живим. Найголовніші з них 
такІ: 
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Троnи (гр. tropos) - це слова і звороти, вжиті в переносному 
значенні. Базуються вони на образному зіставленні явmц, уявлень, 

предметів, спільних за якоюсь ознакою. Тропи мають особливо 
велике значення в художній мові. За їхньою допомогою С'І'Ворюються 
конкретні чуттєві уявлення, обра.зно показуються зв'язки між 
явищами тощо. Існують різні види тропів: простіші - епітет, 
порівняння, скла.дніші - метафора, уособлення, алегорія, метонімія, 

синекдоха та ін. 

Епітет (гр. epiteton - прикладка, прізвmце) - це художнє 
означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість 

явища, речі, поняття, дії. Він може мати граматичну форму як прик
метника, наприклад, «широкий Дніпро", так й іменника, наприклад, 
«пісня - мрія,. тощо. 

Порівняння - це часто вживаний в поетиці засіб ху ДОЖllЬої 
обра.зності, зіставлення одного предмета з іншим з метою його 
глибшого пояснення, наприклад: «Книга - морська глибина, хто в неї 
пірне аж до дна, той хоч тру ду мав досить, дивні перли виносить" СІв. 
Франко), «Зросли поеми немов будови, вони розквіли мов казки" (М. 
Рильський). 

Метафора (гр. перенесення) - найважливіший вид тропів у по
етичній мові. для метафори характерне вживання образНОГО вислову 
ЧИ слова у переносному значенні для окреслення якоїсь речі або 

якогось явmца, подібного до іШІІОГО окремими рисами, формою, 
кольором, дією тощо, наприклад, «синя одежа моря" в зпаченні 

«морських ХВИЛЬ". Метафора часто може бути скороченим порів
пянням, наприклад, «ви - сіль землі, ви - світло світу", «весна житгя", 

замість «молодий вік", «він - наче лев», замість «сильний чоловік» та 
ін. 

УосоБАеННЯ - перенесення рис, властивостей живої істоти, 

зокрема ЛЮДШІИ, на неживі речі, явища. 

ААегорія, слово гpelJЬKOГO походження, - втілення в конкрет
ному ху ДОЖllЬому образі абстрактного поняття, умовне у-готожнення 

ЙОГО з певною річчю, постаттю або твариною. Наприклад, лисиI.JЯ -
алегорія хитрості. . 

Метонімія (гр. перейменування) - перенесення пазви одного 
явmца на інше, яке перебуває з ним у певному зв'язку. Замість qiлого, 
вживається частина і навпаки, наприклад, "читати Шевченка», 
замість "читати твори Шевченка»; «Я кличу СЬОГОдні проти вас на 
свідків небо й землю; ЖИ'І"І'Я і смерть появив я перед тобою, бла
гословення і прокляття. Вибирай'І'е життя ... » (Втор. 30.19), замість 
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«дотримання або зневага Божого закону» СВтор. 30.19); «ціле місто», 
замість «усі мешканці»; «праця рільника», замість «плоди землі» та ін. 

Сине1Сооха - один із засобів підсилення виразності художньої 
мови, різновид метонімії. Полягає в кількісному зіставленні речей, 
явищ, на зіставленні часткового із цілим, одної речі із сукупністю 

речей, наприклад, "вже поставила міст міцна працівника рука», «хліб 
наш щоденний дай нам сьогодні», «широкі хвилі», замість «море». 

ГіnерБО.ll-а з грецької означає перебільшення, а в літературі -
перебільшення з метою підсилешіЯ виразності мови, наприклад: 

«Потоки сліз ллються З моїх очей» ст. Шевченко). 

Іронія з грецької означає прихований глум, глузування. В літе
ратурі - вид звороту, в якому зовнішня форма суперечить змістові, 

наприклад: «Од молдавана до фіна на всіх язиках все мовчить. Бо. 
благоденствує!» СТ. Шевченко). Іронію в проповідниlJтві не треба 
часто вживати. Іронія, з якої вибивається незадоволення, називається 
сарказмом, який у проповiдниIJтві майже не вживається. 

4. Ораторські прийоми 

Розглянемо тут лише найбільш уживані. 

Антuтеза - співставлення протилежних явищ, образів чи 
понять, наприклад: «Як Юді не допомогло, що раніше був учнем 
Христа, опісля ж його зрадив, так і св. Павлові не пошкодило, що 
гонив Христа, бо відтак став Його проповідником» Ссв. Іван 30ЛОТО
усТИЙ). 

Повторення - полягає В тому, що окремі слова або цілі речення 
повторюються з метою сильніше підкреслити якесь місце, 

ІІаприклад: «Так говорить Господь Бог: "Лихо за лихом, ось воно 
надходить. Кінець надходить, кінець на тебе надходить! Ось він 
надходить!"» СЄз. 7.5-6). 

Поnрав1Са - відкликання якоїсь думки, чим вона ще вира:шіше 
підкреслюється, наприклад: «О Я нещасний! Гадаю, що немає віри в 
Бога. Але, що я кажу, що я думаю? О коли б хтось міг У цьому сумні
ватися й не був переконаний щодо цього!». 

Сумнів - у бесідництві вживається тоді, коли промовець удає, 

ніби він у чомусь мав сумнів, начебто він не знав про що мав говорити, 

иаприклад: «Від чого маю розпочати? Про що спочатку, а про що 
ска.~ати наприкінці? чи маю згадати про добро, яке ти втратив, чи 

плакати над лихом, яке знайшов ти?». 
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Перехід у бесідництві полягає в тому, що проповідник нібито 
хоче щось непомітно оминути, або замовчати, викликаючи цим ще 

більшу увагу до цієї речі й тим самим краще його представляє. Цей 
риторичний засіб надається :юкрема, коли потрібно виголосити до

гану, наприклад: «Які беззаконня там не діються, не згадую про них, 
бо вони завеликі та й назвати їх не можна. Не згадую про злобу 
блудодіяння, про погань людства, залишаю захланність, не згадую 

про пихатість, не хочу називати всі ті беззаконня, що діються па 

ву лиqяx наших міст, в будинках розваг і на морських узбережжях». 

ПОАі("'Uндетон - пов'язаність слів із вторинним значенням, коли 
щойно цілість виявляє первинне значення. Складається враження, 
ніби проповідникові приходять до голови нові гадки, наприклад: «І 
царі землі, і вельможі, й тисячники, й багатії, й сильні, й усякий раб, й 

усякий вільний сховалися в печерах та скелях гір, і кажуть до гір і до 

скель: 'Упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на 
престолі ... "» (Од. 6.15-16), 

Асиндетон полягає в опущенні зв'язку в бесіді, безсполуЧlШКО
вості у реченні, наприклад: «О, благі, Господи, о солодкі, безсмертні, 
незрівнянні, вічні, незмінні добра! Гадаю, що вас бачу, та не в країні 
смертних, здається бачу блага Господні в країні живих!». 

Замоочування риторичне полягає в тому, що бесідник не 
згадує про якусь ріЧ чи то з огляду на пристойність, а чи для того, 

щоб слухачам зробити несподіванку, наприклад: «Казали 
большевики католикам: "Відмовтеся від давньої віри, давнього пере
дання, спадщини ваших батьків, а тримайтеся ... ". Боюся сказати, бо 
це таке, чого навіть назвати непристойно». 

Признання у бесiдmщтві застосовується тоді, коли слухачам 
признається більше, ніж вони сподівались, аби наступним доказом ще 

ясніше показати значення бесіди, наприклад: «Доробок і зиск 

справляють вам приємність. В цьому я вам не заздрю. Ал.е я хочу вам 
сказати, як ви можете стати добрими заробітчанами й купцями. Каже 
премудрий Соломон: "Ось позичте Господеві на відсотки, хто бідного 
помилує, того він - Господь багато ВШІагородить". Ось, де добрий 
доробок». 

Побажання - це ПРОІІОВідницький засіб, яким висловлюється 
прошення, наприклад: «Вступаючи до Єрусалиму Ісус казав меш
канцям цього міста: "Якби ти цього дня зрозуміло те, що веде до 
миру!"». 

Запитання вживається для більшого підсилення, наприклад: 
«Чи бачили ви славу Божу, чи оглядали доброту Божу?». 
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Здивування - проповідник начебто про щось забуває, але при . 
цьому наводить найпереконливіший доказ, наприклад: «Він був їм 
підлеглий. Хто? Кому? Бог - люд~rnі? Так! Бог, якому ангельські хори 
служать. Бог, володар Всесвіту стає слухняним людині». 

Вигук вживається для вислову глибокого почуття, наприклад: 
«Де твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало?» СІ Кор. 1555). 

Розмова - риторична форма. Бесідник ніби розмовляє з кимось 
іншим. Св. Василій в шостій гомілії про грошелюбство каже: «Тебе 
радує блиск золота, а не думаєш про те, скільки-то за тобою несеться 
стогону бідних. Якже ж мені унаочнити їхню нуждеННість? Коли 
бідака подивиться на свої достатки бачить, що тепер не має гроша й 

ніколи його не матиме! Бачить, що й одежа його масне така, яку 
повинні носити жебраки ... і що ж? Тоді погляне він на своїх дітей, 
щоб випровадити їх на продаж, на базар і цим трохи злагіднити 

надходячу голодну смерть. Приг лянешся тут до боротьби, яка ве
деться між крайнім голодом і батьківською любов'ю! Голод заповідає 
найстрашнішу смерть, а природа його стримує і радить умерти разом 

з дітьми ... Але що тепер батько задумує? Котру дитину найперше 
продати? На котру насамперед нагляне торговець збіжжям? Чи взяти 
найстаршого? Але ж бо треба вшанувати право його віку. Л, може, 
наймолодшого? Серце одначе крається на вид віку його. Воно ще не 
розуміє своєї гіркої долі... що ж тут робити? Від чого почати? Як 
забути природу? Як сидітиму в хаті я, що сам позбувся своїх дітей? 
Як засяду при столі, що застелений такою ціною? Накінф таки 
рішається батько продати наймолодше. Тебе одначе не ломить його 
біль, ти не оглядаєшся на природу ... За засоби до життя він платить 
кров'ю свого серIJЯ. Твоя ж рука, що користається з фєї нужди навіть 
не за'гремтить. Та ні, ти ще навіть сваришся за більшу ціну ... » (О. 
Фединяк, Науки св. Василія Великого для народу). 

ЗаКАuн.ання вживається в бесіді. коли проповідник заклинає 
своїх слухачів на все, що їм наймиліше й святе, аби лише порушити 
їхню волю до добра й чесноти, наприклад, коли каже: «Молодче, 

надіє людства, кому маєш служити! Надією батьків, які мають в тобі 
ожити, пам'ятаю про тих шляхетних людей, які жили для добра 
інших, гробами тих славних борфв, що за спільне добро полягли і 

беззаконня не знищило сили їхнього духа, вічністю, якої невинний і 

безгрішний не страхаf;ТЬСЯ, згадкою про Бога святого і справедли
вого заклинаю 'J'ебе - збережи чистим і невинним серце!». 

ВЮСUАання чи звернення бесідника до відсутніх, коли він У 
великому зворушенні звертається чи до померлих осіб немов до жи

вих, а чи й до відсутніх живих, як до присутніх, говорить, просить, 

умовляє, наприклад: «Слухайте, небеса, вважай, земле, бо Господь 
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ГОВОРИТЬ: "Дітей я виховав і виростив, а вони збунтувалися проти ме
tIe".» (Іс. 1.2). Або св. Іван Золотоустий у восьмій гомілії на l-е 
послання ап. Павла до Тимотея каже: «UJo це таке? Ти прийшов по
молитися Богові й 06вішався ЗОЛОТОМ? чи ти, може, прийшов на 
~абаву, на весілля чи на якийсь світський парад? Там ці речі будуть ІІа 
місці. Невже вопи тут потрібні? Ти прийшов сюди на молитву, ти 
прийшов просити, щоб Бог простив тобі гріхи твої й змилосердився 
над тобою. для чого ж отак прикрашаєшся?. Як можеш сердечно 
молитися, прикрашений такими коштовностями?.».' 

5. Правила ВЖИВ3ШIJIзиоротів і прийомів 

Щоб вшценаведені риторичні звороти й образи принесли 
користь й надали проповіді бажаної живучості, треба навчитися їх 

правильно вживати, а саме: 

1. Необхідно вивчити класичні види тропів, зворотів й образів, 
які вживали старовинні, а чи й сучасні бесідники, проповідники. 

2. Намагатися влучно й прирqдно застосовувати такі звороти й 
риторичні образи, які пов'язані З темою і метою бесіди. Одного виду 
вживають, щоб повчити, а іншого - щоб зворушити почуття, щоб 
схилити волю. 

3. Треба пильно вважати на те, щоб риторичні образи були 
тісно пов'язані з цілою бесідою й випливали З її завдання. В іншому 
разі вони лише ослаблююгь бесіду, замість оживити проповідь, вони 

вчиняють її розтяг лою й нецікавою. 

4. І нарешті, не слід перевантажувати бесіду ріЗними ЗВОРО
тами або риторичними образами, порівняннями, бо все, що пере
ходить міру, псує, а не оздоблює. 

Сильніші риторичні образи, розраховані на зворушення 
почуттів й схилення волі, треба вживати у відповідних місцях бесіди, 

особливо - наприкінці. Не слід говорити завжди в переносному 
значенні, бо бесіда того, хто забагато залюблюється в риторичних 
порівняннях Й обра."'\ах, буває часто незрозуМіла. А такою вона не 
повинна бути. 

6. Види проповідей 

Завдання проповідника - навчати про об'явлене слово Боже. Це 
завДа!ШЯ, тобто навчання Божих правд, виконує він в різнорідних об-



ПроrювідНUЦ'60 71 

ставинах місця, часу і в різних, за складом слухачів, авдиторіях. Tqмy, . 
проповідуючи на релігійні теми, потрібно мати на увазі, крім самого 

змісту, обставини й авдиторію, щоб така проповідь була дійсно 
прославою Бога і послужила для спасіння душ. В загальному пропо
віді класифікують за змістом, наміренням, зовнішніми обставинами і 
за внутрішньою формою. 

1. IUacuфu1Сацtя nponoвiдeй за зJtttссо.Jlt 

з огляду на тему чи па зміст, розрізняють чотири види релігій
них повчань або проповідей, а саме: 1. Догматичні, 2. Пасторально
моральні, 3. Літургійні, 4. Історичні. 

Перше головне питаюіЯ - що становить собою предмет релі
гійного повчання? Предметом релігійного повчання, проповіді є на
самперед Боже слово. Про це Христос виразно каже: «Слово твоє -
істина» Ов. 17.17); «Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно 
будете учнями моїми й спізнаєте правду і правда визволить вас» Ов. 
8.31-32). 

Тому що об'єктом, предметом проповіді є Слово Боже, пропо
відник, пам'ятаючи слова Святого Письма - «ми проповідуємо Христа 
розп'ятого» - має проповідувати Євангеліє, тобто слово Боже, яке 
Господь об'явив, а свята Церква подає до вірування. До 1JЬ0гo 
урочистою присягою перед Богом і Церквою, яку складає на руки 
єпископа, що його висвячує, зобов'язаний кожний священик
душпастир. 

Всі євангельські правди, в свою чергу, можна поділити на дог
матичні, пасторально-моральні, літургійні й історичні. Проповідник 
має відповідно чергувати тематику проповідей, щоб вповні викону

пати доручений навчальний уряд Церкви, за словами апостола: 
«Проповідуй слово ... » (2 Тим. 4.2), бо віра - зі слуху. 

Т епер розглянемо окремо кожний з ІJИХ чотирьох видів. 

1. Догматичн-і проповіді 

Догматичними називає. .... о такі проповіді, головною темою яких 
є якась об'явлена правда віри, про яку проповідник має намір опові
дати та в правдивості якої переконувати. Головними правдами нашої 
віри, які служать підставою всім іншим є такі: таїнство Пресвятої 
Трійці, таїнства Втілення, Відкуплення, Пресвятої Євхаристії, про 
Су It Божий, про вічну нагороду для добрих або кару для злих. 
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Догматичні проповіді можуть бути теоретичними, практич

ними, апологетичними. 

т еоретu'Чнuм бу де догматичне ПОВЧаШІЯ-пропоВідь тоді, коли 
ПРОllовідник якусь догматичну правду тільки пояснює і доводить, не 

застосовуючи іІ до практичного життя. При IJЬOMY треба стисло 
дотримуватися релігійного предмета повчання, вживати певноознач

еної догматично-теологічної термінології, бо навчаючи цих правд, 

проповідник може з легкістю зробити помилки і поплутати чи навіть 

пофальшувати деякі головні правди святої віри. 

Догматичні правди треба пояснювати дуже обережно, щоб 
замість змiIpmти віру, не зневірити слухачів, ніколи не доводячи те, в 

що всі вірують і чого не заперечують. В іншому разі можна легко 
викликати у слухачів підозру чи сумніви щодо правд віри. Це може 
трапитися, коли проповідник доводив би існування Бога, безсмерт
ність душі, божественність Ісуса Христа тощо. Безумовно і про ці 
правди необхідно подеколи говорити, але це слід робити в непрямий 
спосіб. Тоді слухачі не ображаються, не підозрюють, ніби проповід
ник має сумніви щодо їхньої віри. Проте, злучивши основну дог
матичну правду з непрямою презеІіТацією, можна зміцнити віру серед 

вірних і повчити тих, які сумніва.ютЬся. Наприклад, коли проповідник 
хоче довести, що в Пресвятій Євхаристії дійсно присутній Ісус 
Христос, то, замість такої презентації: «Дорогі в Христі, я 
доводитиму вам сьогодні, що в Пресвятій Євхаристії дійсно присут
ній Христос-Бог»,- набагато успішніше буде застосувати непряму: 
«В Пресвятій Євхаристії Христос залишив нам найважливіший доказ 
своєї любові до нас». Опісля проповідник легко може перейти до 
пояспеІПІЯ самої догматичної правди про присутвість Христа в 
Євхаристії, продовжуючи: «Любов приятеля пізнаємо з величі його 
самопосвяти, та з тих дарів, які нам дає. Під цим поглядом не можна 

псрівняти жодного приятеля з Христом. Бо що більше можна уявити 
понад те, що нам залишив і подав Христос-приятель уПресвятій 
Євхаристії? В цій таїні Христос залишив нам ве лише пам'ятку про 
Себе, але значно більше - залишив нам самого Себе, про що свідчать 
Його слова: "Це є тіло моє ... Це є кров моя"». 

Тут можна навести ще й догматичні докази до слів «Це Є тіло 
моє», які треба розуміти у прямому, а ве у переносному значенні, 

СІrn:раючись на ПОIfЯТТя любові, наприклад, кажучи: «Так дуже зале
жало Христові на тому, щоб нас запевнити у своїй безмежній любові. 
З радістю і подивом говорять про цю таїну Святі Orцi: "О диво! Той 
самий, що сидить праворуч Отця, перебуває також у руці священика. 
Той, хто створив Всесвіт, сховав себе під видами часточки хліба й 
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крапл.ини вина, аби ЛШllе наблизитися до нас, аби лише служити 
" нам ». 

Опісля наводяться догматичні докази про присутність Христа 
в Пресвятій Євхаристії 3 огляду на любов. 

Щоб догматична проповідь була успішною й ПРШlесла споді
вані плоди, не можна обмежуватися до самої лише теорії, але, 

навпаки, необхідно робити також практичні застосування, тоді й 

наша віра стане живою. 

Цього дотримувалися старозаповітні проповідники й пророки. 
Наприклад Ісая, маючи натхнення Боже, проповідував про те, 
наскільки велика злоба Ізраїля, про те, яка страшна кара на нього 
чекає, дав також повчання про те, що мають робити, щоб відвернути 

гнів Господній: «Обмийтеся, станьте чистимич усуньте з-перед моїх 
очей нікчемні ваші вчинкич перестаньте чинити зло! Навчітеся добро 
чинитич шукайте правди, захищайте пригнобленоro, обороняйте 
сироту, заступайтеся за вдову!» (Іс. 1.16-17). 

Те саме робив Христос-Спаситель, коли повчав про страшний 
Суд Божий: «Зважайте на самих себе, щоб часом серIJЯ ваші не 
обтяжилися обжирством, ПИЯlJТВОМ та життєвими клопотами, і щоб 

той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, 

які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, отже, і кожного часу 
моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і 
стати перед Чоловічим Сином" (Ак. 21.34-36), 

Кожний, отже, проповідник повинен свою ПРОПОВідь-ПОВЧШПІЯ 
достосовувати до жиТГя слухачів. Він має навчати про те, що, коли, 
як робити і яких засобів ужити, щоб правду святої віри, про яку мова, 

дотримати, перенести П у життя. 

Проповідник має докласти всіх старань, щоб його повчання 
мали практичне застосування, й не лише взагалі, але й в поодиноких, 

конкретних випадках. 

2. АnОАогетuчuі nрО'l'ювіді 

Апологія з гpeIJЬKOЇ означає захист, виправдання, промову, 
письмовий твір на захист ЯКОЇСІ, особи, теорії, думки тощо. Спочатку 
апологетами називали богословів П-ІХ стг., які виступали з обгрун
туванням і на захист християнства. 

Обов'язок проповідника - повчити слухачів і переконати їх в 
головних правдах християнської віри. Проповідник ПОВШlен 
захищати :qi правди, відкидаючи все, що їм суперечить. Orже, 
завданням апологетики є своїми доказами спростувати суперечні з 
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вірою тверджеlПIЯ і тим самим чіткіше показати об'явлену істину. Де 
якась правда віри не має супереЧІІОГО з нею вчення, там і захист, 

тобто апологетика не має місця. Тому-то й сам Христос та ЙОГО учні, 
апостоли, c>rцi Церкви не тільки викладали правди святої віри, але 
також змагалися проти фальшивих теорій. 

Священик-проповідник зобов'язаний в деяких випадках в 
особливіший спосіб виступити на захист святої віри. Цей обов'язок 
треба виконати насамперед в таких випадках: 

- Якщо в християнській громаді з причини невіруючих чи 
вільнодумчів починають поширюватися ідеї, суперечні правдам 

святої віри, Які викликають неповагу до християнської релігії чи до 

окремих правд віри. Наприклад, тепер у нашому народі помітно 
поширились сумніви щодо правди про Намісника Христового й на
ступника св. Верховного Апостола Петра та без найменшого сорому 
зневажається його авторитет в Христовій Церкві. Дуже часто самі 
християни повторюють те, що у диявольській ненависті кидають 

воюючі безбожники, масони та подібні їм недовірки. 

Якщо в громаді поширюються поняття, незгідні з 
християнською мораллю. Якщо вирравдовується неморальні сть або 
пропаІ'ується вона у привабливій формі. 

- Якщо серед людей існують забобони, пересуди, чарівництво 
тощо. 

у вищезгаданих випадках священик зобов'язаний силою свого 
пастирського служіІПІя виголошувати апологетичні проповіді. Як 
укладати і вживати апологетичну арГументацію упроповідях, 

розглянемо нижче. 

з. Пастора.ll:Ь'НО-.мораА'Ь'Ні nрОn08іді 

Завдання пасторально-моральних проповідей - пояснити 
практично повчити вірних, як здійснювати засади християнської мо

ралі та звичаїв у щоденному житті. Вони мають на меті показати, що 
моральні закони християнських звичаїв випЛивають з головних правд 

віри і tIa них спираються, як на наріжний камінь. 

Моральні проповіді мають на меті також довести, що 
християнські звичаї не заперечують засад здорового глузду, хоч 

подеколи слід дотримуватися радше засад Євангелія, ніж самого 
чистого розуму, аби з проповіді не зробити сухого філософського 

викладу про етику. 

Виголошуючи подібного роду проповіді треба вміти поєднати 
теорію з практикою, тобто, пояснивши якусь правДУ, необхідно 
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також показати слухачам, як вони мають цієї правди дотримуватися в 

різних обставинах щоденного жи'ГГя. 

Один проповідник ось так унаочнює моральну потребу 
уникати нагод до гріха: «Ти знаєш з досвіду, що скільки разів підеш 
до певного дому, грішиш проти чистоти. Той дім, отже, є для тебе 
нагодою до гріха. Ти знаєш, що скільки разів подившuся на особу, 
постають у тебе непоборні пожадання. ця особа, отже, для тебе -
найближча нагода до гріха. Ти знаєш, що скільки разів підеш до цієї 
корчми, стільки разів впиваєшся. Корчма, отже, є для тебе най
ближчою нагодою до гріха. Коли ж ти хочеш спастися, маєш уника
ти гріха, а щоб не грішИТИ потрібно тобі зберігати оцЮ просту гі

гієну - уникати отруйних нагод до гріха. Хто любить Haгot1y до гріха, 
скоїть гріх і від отрути гріха загине!". 

4. Аі1'ургійні nРОn06іді 

Літургійні проповіді мають на меті подати слухачам повчання 
про літургію в широкому значенні, тобто про сенс і зміст літургійних 

молінь в церкві, а також про все те, що тісно пов'язане з літургією, як
то святі часи, місця, образи, речі тощо. 

Незаперечною правдою є те, що ділянка літургійних прqпо
відей бу ла у значному занедбанні з боку церковних бесідників. Вони 
вважали, що предмет ТЩ<ИХ повчань надається радше для лекцій 

катехизму у школах, ніж для проповідей з амвону, назважаючи на те, 

що люди з радістю слухають літургійні проповіді. Побожний нарід 
часто бажає і просить таких повчань, тому варто завдати собі 
клопоту й прикласти зусиль, необхідних для підготування літургій

них проповідей. Такі проповіді доконечно потрібні для народу. 
Обряди й церковні звичаї є живою відбиткою жи'ГГя й духа Церкви і в 
них о-{има бачимо те, що з волі Божої діється для спасіння наших 

безсмертних душ. Літургійні обряди - це наочне представлення 
правд святої віри, тому несбхідно їх також як слід пояснити, от хоч 
би значення знаку св. хреста, який творимо на собі по кілька разів на 

.4ень. 

Ми зобов'язані брати участь у церковних обрядах. Якщu ми їх 
не розуміємо, наша участь стає механічною, пасивною, :ми нудьгуємо. 

Літургійні обряди мають поглиблювати нашу побожність. Якщо ж 
вірні не мають жодного уявлення про їхнє значення, то й не можуть 

скористатись з них духовно. 

Літургійні проповіді аж ніяк не стоять на перешкоді повчанням 

догматичним та моральним, а навпаки, вони підсилюють Їх. 
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в таких проповідях треба пояснювати слухачам історичний 

початок і розвиток богослужбових дій або речей, з'ясувати їхнє 
значення, повчити вірних про те, що вшш мають завжди нам пригаду

вати, спонукаючи до певних учинків та діл. 

Літургійні проповіді приносять значну душевну користь, бо 

Їхній предмет унаочнює нам правди св. віри та звичаї речами, які 

слухачі бачать або чують, а тим самим легше запам'ятовують ціле 
повчання. 

5. Історичні nроnооіді 

Історичні проповіді - це ті, в яких якась історична подія 
становить предмет цілого повчання. Історичні проповіді мають на 
меті точно й образно представити якусь правду віри або звичай своїм 
слухачам і живим прикладом спонукати їх: до добра. Біблійна і цер
ковна історія - це найкращий допоміжний засіб для проповідування 

доГм:і'І'ИЧНИХ істин і моральних засад. Вона містить у собі повчання, 
про що колись сказав був св. Августин так: «Могли ці Й он Ті, чому б 
тоді не ти, Августине?». 

Історія У проповіді унаочнюЄ пранди віри життям поодиноких 
людей. Вона дає поштовх людському серцеві й негайно порушує 
волю людини до дії. Тому-то й Христос, і апостоли, й orцi Церкви 
так часто вживали історичну арryментацію, проповідуючи Слово 
Боже. 

Вживаючи історичну арryментацію в проповідях треба вважати 
на ось що: 

а) Наведені історичні факти мусять бути цілковито правди
вими. 

б) Вони повинні безпосередньо стосуватися предмета науки і, 
відповідно, бути заохотою до діяння добра. 

З біблійної історії Старого Заповіту треба опускати всі ті місця, 
які сучасним слухачам не відповідають, а подеколи здаються 

смішними. Коли пропонується якась історія, необхідно переповідати 
її без зайвих додатків та імпровізацій. . 

Відомі три способи наведення історичних подій у проповід

ництві: 

а) Наводиться ціла історична подія точно і зрозуміло, відтак 
подається правда, яку ця подія пояснює. 

б) Після кожного історичного уривка розглядаються практичні 
застосування. 
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в) Насамперед подається якась правда і щойно потім опо
відається про історичну подію, якою ІРІ правда пояснюється. 

Два останні способи в проповідництві - найбільш успішні. 

2. Види nponoвiдeй з ог.мЮу на нам/рення 

Проповіді, з огляду на намірення, можуть бути розрадні або 
наказувальні. РозраднUМU проповіді називаються тоді, коли якісь 
сумні пригоди спіткали чи то цілу громаду, а чи її частину. Головне 
завдання таких проповідей - втішити й підбадьорити. Однак це не 
виключає того, щоб при IJЇЙ нагоді повчити вірних про вартість най

тяжчих терпінь в житті й заохотити Їх до геройської витривалості у 

дабродіЙНосТіічеснотах. 

Щоб такі проповіді були успішними й осягнули своєї мети, 
треба насамперед перенестися гадками в сумне становище слухачів 

та висловити Їм СВОЄ співчуття, свій біль з причини нещастя, щоб 

таким чином здобути їхню довіру. При IJЬoмy, однак, не слід пере
ходити межі. Бо як, з одного боку, не можна зменшити терпіння 
слухачів, так, з іншого - не добре представляти їх пересадно і тра

гічно. В першому випадку бесідник втратив би довіру слухачів, в 
другому - безпричинно побільшив би біль, жаль і смуток. 

Втішаючи, проповідник мусить звернути увагу слухачів на 
незбагненні дороги Божої премудрості й провидіння. Він повинен 
навести приклади праведного Йова, Христа Спасителя, святих 
мучеників усіх часів, заохочуючи зажурених до терпеливості й згоди 

з Божим допустом, випробуванням. 

Не радиться проповідникові пов'язувати допуст, нещастя, гро
мадське лихо з карою Божою за гріхи. Таке достосування й 
потішення цілком певно не навернуло б грішників, а навпаки, могло б 

невинних зневірити. 

Наказові проповіді - це ті повчання, в яких проповідник 
виступає проти беззаконь, які поширилися і постійно повторюються 

У його громаді. Завдання таких проповідей - викликата у слухачів 
відразу до поширеного поміж ними неподобства й схилити їхню 
волю до поправи життя. Такі повчання повинен давати місцевий 
парох, душпастир, який має безпосередню відповідальність за своїх 

парафіян. Вони легше ·від нього приймуть терпкі слова докорів, по
переджень чи картань. Слухачі легше зрозуміють, що обов'язок 
духовного батька - застерігати чи навіть ганити невірних, переступ

НИХ дітей. 
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За правилом, lJЬOГO виду проповіді належать до відповідного 

пароха на його парафії. Як виняток, однак, проповідь з попереджен
НЯМИ, картаннями вад чи прогріхів членів певної громади може давати 

місіонер під час місій, декан чи єпископ під час душпастирських від

відин, але з великою обережністю. 

Проповіді з попередженнями картаннями можна ви-

голошувати у деяких виняткових випадках. В таких проповідях не 
добре виявляти особистих образ, проблем, суперечок, не слід в них 

також вживати образливих слів, бо це все принижує гідність пропо

відника Слова Божого. А деякі проповідники подеколи зловживають 

цим святим обов'язком задля своїх особистих порахунків, не дбаючи 
про славу Божу та дотримання Божого закону. 

В наказових проповідях проповідник мусить В першу чергу жи

вими образами представити, якою згубною є зрада любові до Творця і 
Бога, тобто гріх, який щораз то більше і більше охоплює громаду 
християн. При IJЬoмy бесідник повинен вказувати на відповідні 
засоби протидії, представляючи красу і благодійність протилежної 

чесноти. Сердечним словом має душпастир заохотити позбутися 
прокази гріха, вбратися в шату нових добрих вчинків і бути готовими 
до приходу справедливого Судді. . 

в таких проповідях не варто ніколи картати всіх, наприклад: 
«Тому що ви віддаєтеся пшщтву й розпусті, не можете сподіватися 
благословеШІЯ Божого для ваших нащадків",- щоб не ображати 
невинних. Треба скомпонувати проповідь так, щоб винуватці 
відчували, що мова йде про них. 

3. Види nроповідей з ог.МЮУ на обcrавини 

Проповіді з огляду на обставини можуть бути: 

А. За літургійним часом: 1. Недільні; 2. Святкові (свят господ
ніх, богородичних і святих); 3. Шені. 

Б. Принагідні: 1. Інавгураційні й прощальні; 2. Приміційні 
(перша нововисвяченого ієрея); 3. Вінчальні; 4. Погребальні; 5. Мі-
сійні; 6. На інші нагоди. . 

В. З огляду на слухачів: 1. До священиків; 2. До шкільної 
м()лоді; 3. До вояків; 4. До в'язнів та ін. 

1. Проnовіді за літургійним часом 

. а) Неді'м)ні nроnовіді - це ті, що тісно пов' JL'iaнi з' апос
тольськими та євангельськими читаннями на літургіях неділь цілого 
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року. Пов'я:~ання проповідей-гомілій з Літургією зовсім природно 
практикувалося вже з апОС1'ОЛЬСЬКИХ часів. Повчання Св. Письма бере 
свій початок 3 жидівської синагоги. Воно було поєднане з ламанням 
хліба. Зібрання людей на принесення літургійної жертви було най
вигіднішою нагодою для всенародних повчань і релігійних напоум

лень для вірних, з я:ких вони черпали душевну поживу для своєї віри. 

Читання і пояснення Св. Письма і Безкровна Жертва - це взір 
Служби Божої, св. Літургії, описаний св. Юстином. Вона є знаменом 
християнсько-католицького культу. Недільна проповідь-гомілія при
родна для Літургії, тісно з нею пов'язана. 

В піДібраних недільних євангельських та апостольських 
читаннях містяться головні правди віри, які треба з різних кутів 

бачення народові пояснювати. 

Велика програма недільних повчань мусить бути досить 
еластичною, узгодженою з літургійним кругом, з розподіленими від

повідно акцентами на головних питаннях. Найбільше наголошеною 
справедливо має бути ключова тема євангельського зачала. Завжди, 
однак, треба мати на увазі рівень і потреби своїх слухачів. Застосу
вання, яке є властивим чинником комунікації, як і душпастирський ре

алізм, вимагають добору предмета під оглядом теми й акценту. Тут 
треба завжди мати на увазі сереДОВШIJе. 

Ключові теми реалізації річної програми недільних повчань -
поєднання з Христом, Містичне Тіло Христа, Євхаристія. Ці теми 
становлять серце християнства, тому до них треба раз у раз повер

татися. 

Таким чином успішно викладаємо й поясНЮ€мо головні правди 
святої віри, ВІІлетені в програму недільних повчань, які є підставним 

засобом євангелізації. 

Дуже часто в неділю священик має багато справ, має від
правити кілька Служб Божих, висповідати, принести причастя. Від 
цього терпить найважливіша справа - проповідь, яку з легкістю дехто 
залишає. Наше покликання має ту постійну небезпеку, що все те, що 
важливе поступається тому, що наглить. А ми мусимо вміти протис
тавитись усім уявним раціям конечності, бо їх іноді буває забагато. 

"Менше вкусиш - швидше проковтнеш», - каже народна мудрість, 
яку потрібно застосувати також до священичого життя й 

ItУlllllастирської праці. Боже слово поглиблює віру, дає поживу душі, 
світло розумові, поштовхує волю до дії. Всі інші релігійні практики 
буltуть механічними вчинками, доки їх l;I"еоживить світло й тепло 
оожuго Слова, яке випливає 3 серця й дущі проповідника. Недільні 
І ювчання відбуваються згідно з загальними засадами гомілетики. 
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б) СвЯТ1Сові проповіді посідають важливе місце в церковному 
бесїдництві, тому вимагають особливої уваги й підготовки проповід

ника. 

Звичайно під час свят - більший наплив людей у церквах, 

слухачі краще настроєні, аби сприймати слово Боже і це дає пропо
вїдникові нагоду з більшим успіхом навчати правд віри й моралі, які 

дуже часто пов'язані з тим чи іншим святом. між святковими пропо
відями на особливому місці - проповіді на господні свята, бо вони 
представляють нам головні таїнства відкуплення людського роду. 

Тому бажанням Церкви і сподіванням людей є почути проповідь на 
тему, яка тісно пов'язана з одним з таких свят. 

Повчаючи про таїнства, про які нагадує господнє свято насам

перед необхідно оповісти про ~oгo історію, відтак висвітлити 

значення і застосування його до життя. Це все потрібно у проповіді 
викласти точно й (рунтовно та пояснити, згідно із засадами гоміле

тики. 

Наприклад, у свято РL,два Господнього таїнство втілення Слова 
Божого можна пояснити з трьох точок зору. Щоб представити істо
ричну подію, пов'язану з цим таїнством, потрібно оповісти про те, що 
сталося перед і під час народженНя Христа, серед яких обставин це 
сталося, як Спаситель прийшов на світ. Після історичного передання 
треба перейти до догматичного пояснення свята, показати його мету 
і значення, тобто, що Той, хто серед вищенаведених обставин наро
дився - це втілений Бог, володар неба і землі, якому належить усяка 
честь, слава і поклоніння. Треба підкреслити, що Він прийшов У світ 
цілком добровільно, щоб показати людству справжню мету життя -
поєднання з Богом. Втілене Слово не перестало бути Богом, який 
Л1Ппе тому себе принизив, щоб нас - тих, хто Його прийме - зробити 
своїми дітьми. Пояснивши догматичне значення таїнства треба відтак 
показати як застосувати це таїнство у практичному моральному 

житгі, тобто вказати на здобутки, які повинна дати нам віра у вті
лення Божого Слова. Христос-Бог понизив себе для того, щоб пере
могти нашу гордість, щоб нас 110ВЧИТИ;ЯК ми повинні один одного 

любити, як не повинні прив'язуватися до минаючих утіх, почестей, 
багатства, вигод, як ми повинні перемагати наші злі схильності й як 

маємо жити чесно, побожно із смиренним Христом. 

Виголошуючи· святкову проповідь треба передусім пам'ятати 
про те, щоб позиція і рухи тіла були урочистіші й жвавіші, ніж під 
час звиЧайних проповідей. [Jьoгo вимагають саме свято, очікування й 
настрій слухачів, які в день свята більш віддалені від щоденних 
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проблем, турбот, легше підносяться духом до ВШIJИХ, надприродJIИX· 
речей. 

В поодиноких частинах святкової проповіді, зокрема у вступі, 
можна оповісти про історію qьoгo свята, події, про які воно нагадує. 

При qьoмy висловити почуття радості, яким сповнюється серце 
віруючої людини з нагоди свята. Опісля, у презентації, підкреслити 
його значення, щоб далі перейти до самого предмета проповіді. 

Розгортаючи тему, треба звернути увагу на догматичне і 
моральне значення таїнства в такий приблизно спосіб: у першій 

частині розглянути тему під догматичним кутом бачення·, а в другій

під морально-етичним. Наприклад, у день Воскресіння Христового, в 
першій частині необхідно підкреслити догматичне значення, тобто 

значення таїнства Воскресіння, а в другій те, як ми повинні 
відзначити це свято, аби стати живими учасниками таїнства воскре

сіння Христового. 

В кожному розділі проповіді можна робити моральні висновки і 
застосування. Наприклад, на Різдво Христове виголошуємо пропо
відь за такою схемою: по-перше, Ісус у вертепі - наш найбільший 
добродій, якого маємо любити; по-друге, наш учитель, якого маємо 

слухати; по-третє, наш взір, який маємо наслідувати. 

В закінченні по'грібно коротко зібрати думки цілої проповіді, 
чітко представити значення таїнства й якимось живим, промовистим, 

відповідним образом, закликом, текстом або· молиrвoю закінчити 

проповідь. 

Проповіді на богородичні свята. Щодо проповідей на {50-
городичні свята чимало зауваг і нарікань з боку проповідників на те, 
що цих свят протягом літургійного року значно більше, ніж господ
ніх, а чи й тому, що у богородичні свята переважно повторюється од
не й те саме євангеліє. Але ці труднощі часто лише уявні, бо коли 
брати на увагу першорядне становище Пречистої Діви Марії в ділі 
відкуплення людського роду та велике почитання Богоматері в 
народі, то не тяжко бу де віднайти відповідну тему для проповіді. 

В книгах Старого Заповіту, щоправда, нічого не говориться 
про БогородИIJЮ, проте там є багато прообразів Пречистої Діви. Від 
слів протO€вангелія про жінку, що розтрОЩить голову змієві, до про

рока Малахії, Старий Заповіт містить 5аІ"'ато пісень, які прославляють 
І описують славу та величність Матері Месії. Так само церковна іс
'r< Ірін майже на кожній сторінці висловлює похвалу Богоматері Марії. 
С;,ме з цих джерел треба черпати щедрий матеріял для проповідей 
\Ііі богородичні свята. 
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х то ВИГОЛОШУЄ проповідь У богородичне свято повинен мати 
на увазі все, що стосується проповідей на господні свята. Як там, так і 
тут треба мати на увазі саму історію свята, його догматичне й 

моральне значення, а на кінці зробити практичне застосування до 

житгя слухачів. 

Не завжди потрібно брати текст євангелія свята, бо можна 

послужитися хоча б літургійним текстом святкових стихир, 

величanь, пісень таких, як «Величай, душе моя, Господа» та інших 
подібних. 

Розгортаючи таку проповідь необхідно особливу увагу при
ділити практичному застосуванню, бо з житгя Пречистої Діви можна 
навести приклади для людей різного віку, стану, що перебувають в 

різних обставинах житгя. 

В цих проповїдях треба повчати й схиляти людей в першу 
чергу до сердечного й дитячого звеличуваня хто прибігав би до 

Пречистої або просив у неї допомоги, чи молив про застуІІНІЩТВО, а 
залишився б невислуханим, бо «Там, де в небі Божа Мати, наша втіха, 
наш покров, там благає благодатей для всіх наших молитов", -
говориться в народній пісні. 

Проnовіді на дні святих. для поширення культу святих 
заохочення вірних до наслідування їхніх чеснот у дні, визначені для 

звеличення святих, треба виголошувати про них окремі проповіді

повчання. Упроповідях IJЬoгo роду необхідно представити слухачам 
велике достоїнство святих, висвітлюючи історію їхнього житгя, 

опісля подати засоби і спосіб, за допомогою яких вони дійшли до 

верхів'я своєї святості, а відтак оповісти про ласки, які Вог, за 
посередництвом того чи іншого святого, уділяє ЛЮДЯМ, закликаючи 

слухачів до наслідування чеснот святого та про необхідність 

вдаватися до них. 

у проповідях на дні святих дуже корисно підкреслити ті 
чесноти й добродійства, якими святий, пам'ять якого згадується, за 
житгя відзначався та з яких пливли всі інші його добрі вчинки, 
наприклад, св. Миколай - як образ милосердя до людей, св. Йосафат -
образ ревності й незламності у Вірі тощо. Коли святий і його життя 
слухачам добре відомі, тоді можна підкреслити якусь окрему його 

чесноту чи засіб, яким він осягнув святості, наприклад, першого разу 

про дух молитви й покути св. Йосафата, іншого разу - про його 
любов до ближніх, ще іншого - про геройський послух. 

Якщо необхідно виголосити проповідь у день святого, про 
житгя якого мало знаємо, тоді можна взяти до уваги якусь його 
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особливішу рису характеру, якусь чесноту. Наприклад, в день ОДIЮГО 
з апостолів можна говорити про віру, про Церкву, про священство 
Христове, в день одного з мучеників - про витривалість у вірі, про 
переслідування Церкви, в день ісповідника - про наслідування Хрис
та, про побожність і ревність у молитві. 

Той, ХТО виголошує такі проповіді повинен завжди дотриму
ватися історичного методу (темою проповіді має бути історія життя 
святого), роблячи відповідно практичні застосування для слУхачів, 
наприклад, св. Миколай: по-перше, ще в молодості був прикладом 
побожності, по-друге, у старшому віці - взором любові до ближнього, 
втретє, на КіІЩі життя - зразком непохитної віри. Ще інший приклад, 
св. апостол Петро ВЧИТЬ: по-перше, своєю зрадою - про слабкість 
людини, якщо вона надіється лише на свої сили, по-друге, своїм на

вернешІЯМ - про те, як славно людина може за допомогою ласки 

Божої піднестися з гріха. 

Предметом повчання може бути якась догматична чи моральна 

правда, яка пояснюється історичними подіями з життя святого. Опо
відаючи історію життя святого, не треба входити в подроБШJJі,проте 

достатньо оповісти про головні моменти, з яких можна зробити 

корисні застосування. Оповідати треба лише про те, що дійсно є іс
торичним, залишаючи всілякі вигадані додатки. Ніколи не повинен 
проповідник представляти святого, як щось надземне, якесь 

надлюдське єство, бо тим самим перестрашуємо слухачів, демон

струємо неможливість святості й наслідування чеснот, якими щей 

святий освятився. Навпаки, святого треба представити як земну 
людину, яка, за допомогою Божої благодаті й ревної праці над собою, 
стала святою, чого і кожний з нас може осягнути. При цьому треба 
повчити людей про те, у чому полягає почитання святих й прохання 

про їхню допомогу та застуIШИ.IJТВО. 

в) Пісні проповіді. Пісними проповідями називаються релі
гійні повчання під час Великого посту-ЧотиридесЯ'ГНlЩi. Іх виго
лошують, крім звичайних недільних проповідей в тому намірі, щоб 
роздумуючи над стражданнямй Христовими, схилити людей до щи
рого жалю й каяття за гріхи та підготувати їх до святих великодніх 

сповіді та причастя. 

Пісні проповіді· дуже корисні, оскільки вони допомагають 
вірним краще використати час Великого посту для оновлення своєї 
душі. Цьому так6ж:знаЧllО допомагають IJepKOBнi пісні обряди, пісні 
тощо. 
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Звичайно предметом пісних повчань є страсті Христа
Спасителя, історія яких глибока, повчаюча, легко зворушує почуття. 

Деколи за тему пісних проповідей беруть ряд таких наук: про 
головні гріхи, про таїну покаяння тощо. Завжди треба показати 
особливе пов'язання їх зі страстями Христовими, в іШІІОМУ разі про
повiдJшк не задовольнить бажання й очікування людей, які саме на те 
приходять під час Посту до черкви, аби послухати про страсті Хрис
тові, отже розчаровуються, коли на IJЮ тему нічого не почують. 

Проповіді про страсті Христові можна розгортати в два 
способи: перший - розповісти хронологічно історію страстей і при 

кожній події робити практичне застосування; другий - вибрати тільки 
найважливіші події з історіі страстей, наприклад, сім слів Христа на 
хресті, і на їхньому тлі розробляти ряд піСIШХ повчань з відповідними 

застосуваннями. 

у першому випадку історію страстей треба поділити на 
стільки частин, скільки буде пісних проповідей, наприклад: 1. Тайна 
вечеря; 2. Христос в Оливному саді; 3. Ісус перед судом Архиєрея і 
Синедріону; 4. Ісус перед Пилатом; 5. Страсний шлях Господній; 6. 
Ісус розп'ятий; 7. Ісус у гробі. 

Пісним проповідям треба приділити більше уваги, бо· вони 

справляють надзвичайне вражеlШЯ на слухачів і настроюють на 

каяття подеколи й великих грішників. 

2. Пpuн.агідн.і nроnовіді 

Принагідними називаються проповіді, які частіше чи рідше ви
голошуються за особливих обставин. Таких проповідей Церква 
виразно не доручає, але про їхню необхідність і користь говорить 

сама природна потреба - їх сподіваються люди й вимагають об

ставини. Деякі події неначе просять проповідника промовити до 
людей слово. 

Душпастир, як духовний батько своїх вірних, живе й активно 
діє в своїй громаді, отже, свої почуття, переживання і співчуття 

мусить іноді виявити не лише тихим словом, ·але також прилюдною 

проповіддю. 

Кожну сумну чи радісну подію в житті громади треба викорис
тати для духовного повчання вірlШХ. В загальному люди з радістю 
слухають подібні повчаІШЯ - в такі моменти вони краще душевно 
настроєні,Щоб сприймати певні правди в конкретних умовах. 

Коли виголошуються принагідні проповіді, треба дотриму
ватися таких загальних правил і засад: 
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1. Темою проповіді має бути або сам відповідний факт, падія, . 
або якась правда, що тісно пов'язана з цією подією. В першому ви
падку слід говорити про цю подію з релігійної точки зору, навіть 

коли сама подія - чисто світського характеру, наприклад, сталися 

пошесть, повінь, землетрус, пожежа, відбулися уродини президента, 

пароха тощо. В другому випадку треба вибрану правду пояснити й 
застосувати до самої події. 

2. Розробка таких проповідей вповні залежить від обставин. 
Якщо подія більш урочиста, можна тоді розгорнути правдиву про
повідь, якщо менш урочиста - наприклад хрестини, вінчання, 

похорон і немає часу вШ'олошувати повну проповідь, тоді треба 
сказати лише коротке, але сердечне слово, не дотримуючись в lJЬoмy 

випадку стислих риторичних правил поділу й арГументації. 

3. у принагідних проповідях найбільше уваги треба приділяти 
практичному застосуванню, бо саме в lJЬoмy й полягає Їхнє головне 

завдання. Такі практичні застосування можуть бути розвинуті 
стисліше чи ширше, в залежності від обставин, часу й потреб 

слухачів . 
. 4. Принагідна проповідь мусить бути тісно пов'язана з подією. 

Від цієї події повинен залежати її характер. Orже, слід тут відповідно 
укласти ціле повчання, яке бу де радісним, серйозним, зворушливим 

або сумним, сердечним або суворим, взагалі відповідатиме особли

вому характерові обставин. 

5. Виголошуючи принагідні проповіді бесідник мусить бути 
дуже уважним, бо саме тут йому доводиться наказувати або хвалити. 

Т ому-то й дуже легко проповідникові саме в таких бесідах стягнути 
на себе підозріllНЯ в упереджешп, можна легко образити інших, 

викликати заздрість, осуд тощо. Бесідник, особливо священик, 
мусить вважати на кожне слово та в усьому зберігати справедливу 

міру. слід йому остерігатись т. зв. задушевної мови про осіб, з якими 
прощаємось на похороні. Загальне правило для принагідних пропо
відей - вони мають бути простими, вШ'олошуватися від щирого серчя. 

Існує чимало рі:шородних обставин для принагідних пропо
відей. Згадаємо лише деякі, що можуть трапитися частіше. 

Бесіда з нагодц він'Чання. Момент, в який дві особи всту
пають уподружне житгя, - дуже важливий для них, тому вельми 

бажано, щоб душпастир використав цю нагоду й виголосив відповід

не повчання. В таких бесідах треба насамперед підкреслити святість 
і велич таїни подружжя, застерігаючи подругів, щоб вони по-Божому 
й вірно провадили своє життя. 
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Обряд самої таїни піддає багату тематику для ПРОПОВ1Д1: 
присяга, яку перед Богом і людьми урочисто складають молоді, вінки, 
якими душпастир від імені Церкви вінчає подругів, які нагадують їм 
про їхні обов'язки перед Богом і людьми. Посвячені обручки 
вказують подругам, як вони вірно і непохиТно повинні зберігати між 

собою взаємну любов, навіть якби, з Божого допусту, довелося пере
нести не одну біду й горе, недугу, каліцтво тощо. Самі молитви в 
таїні вінчання промовляють, ЯКЩО їх душпастир поволі й з увагою 

відчитує. В них міститься багатий матеріял для проповіді. 

Якщо на вінчанні присутні батьки, опікуни, тоді треба 
висловити й їхню радість і щастя з такої нагоди, а молодих заохо

тити, щоб вони зберігали вірність. Богові й один одному в радості та 
смутку, надіючись на Божу допомогу. 

Цього роду проповіді мають бути живими, сердечними й 
короткими. 

Погреба.JI.ьні бесіди. ці бесіди виголошуються на похороні 
або під час богослужби, або й над могилою. Такі нагоди дають місце 
релігійним повчанням про постійну готовність до смерті, про те, що 

смерть певна й лише її час невідомий, про марність цьогобічного 
життя, про чесноти й добрі ВЧШІКИ, про вічну нагороду, про Божу 
справедливість, яка тріумфує власне у смерті. 

В загальному погребальні бесіди мають виконати два завдання 
- пригадати заслуги померлого й подіяти повчально на учасників 

похорону. Цієї подвійної мети проповідник осягає, згадуючи особисті 
риси померлого на широкій канві одної або кількох догматичних чи 

моральних істин. 

Зовнішні обставини того вимагають, аби сказати дещо про 
спочилого, якому віддається остання шана. Orже, говорити треба 
лише те, що похвальне, щоб заохоти до наслідування інших. При 
цьому треба бути дуже уважним, щоб не перебільшувати й не 

вихваляти непевних чи сумнівних праведників, бо це може викликати 

небажаний ефект. 

Якщо доведеться мати слово на похороні людини грішної, 
треба вміти виправдати її людську неміч, оповісти про нагоди до 

гріха, у яких перебував спочилий і т. ін., заохочуючи цим самим до 

праведного життя. Помилкою було б на похороні грішної ЛЮДИНИ 
говорити, що зле ЖИТТЯ веде до злої смерті, бо це прикро вразить 

рідних чи близьких померлого. 

Погребальні бесідиповшші бути короткими й виголошуватися 
з сильним почуттям. 
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З погребалышии бесідами близько споріднені бесіди на пами- . 
нальних богослужбах, в яких висловлюється вдячність й похвала, на 

яку добрими вчинками померлий собі засл ужив. Завдання lJИХ про
повідей - повчити, а засіб до цього - це похвала чеснот і діл помер

лого. Проповідник, отже, пригадавши життєвий шлях спочилого, 
повинен вибрати собі за предмет науки якусь правду та пояснити її 
прикладами з ЙОГО життя. 

Такі бесіди вимагають від проповідника обережності й уваж
ності, щоб не вихваляти непевні чесноти чи заслуги померлого, або 

неоднозначні вчинки, бо в ішиому разі така бесіда викличе небажані 

критики чи непотрібну полеміку. Не прийнято подавати також де
тальну біографію померлого, а підкреслювати лише найважливіші й 

найбільш характерні моменти його життя, яКЩО вони й справді 

заслуговують похвали. 

В таких повчаннях проповідник мусить над усе дотримуватися 
істини й говорити тільки про те, що фунтується на правді. Така бесі
да мусить бути урочистою, поважною і сердечною. 

Місійні nроnооіді. Парафіяльна місія в Католицькій Церкві -
це сукупність проповідей, які виголошуються, й релігійних практик, 

які відбуваються в якійсь громаді, щоб оживити в ній релігійний дух 
чи усунути разючі вади, ліквідувати секти тощо. Місія - це система 
проповідей, повчань, богослужінь та ішиих духовних вправ логічно й 

психологічно укладених так, щоб навернути грішІШків, підтримати 

зневірених, а ревних допровадити до святості життя. Такі проповіді, 
правильно підготоваllі й виголошені, бу дуть дуже корисними для 

душі. 

Загальна мета місійних проповідей - зміцнити віру й пра
ведність життя, грішників привести до покаяння і поправи життя, 

викрити джерела вад чи єресей і подати вірпим способи й засоби 

духовного відновлення. 

Маючи таку мету, місійні чи реколеІЩійні проповіді мусять 

бути укладені за планом, відповідно до головних правд нашої віри, 
тобто: 1. Про мету життя; 2. Про важливість спасіння душі (чих про
повідей під час місій ніколи не слід залишати); 3. Про трилогію 
вічних правд: гріх - смерть і суд Божий - вічність щаслива чи 
нещаслива; 4. Про покаяння і llОКУТУ; 5. Про Божі й церковні заповіді 
(також необхідні під час місій). Форма таких проповідей - радше 
катехитична, може охоплювати кілька заповідей в одній науф, 
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Треба завжди з'ясувати, що заповідь, про яку йдеться, наказує, 
до чого зобов'язує, а що забороняє. Наприклад дехто дотримується 

цього гарного взірIJЯ «Заповіді Божі й ти»: 

1. Бог і твої думки. Перша заповідь Божа.- Твоя віра, твоя мо-
литва, сл ухання Божого слова. 

2. Бог і твої слова. Друга, шоста й восьма заповіді Божі. 

3. Бог і твій час. Третя заповідь Божа. 
4, Ти й Божі заступники. Четверта заповідь Божа. 

5. Ти і твої ближні. П'ята, сьома й восьма заповіді Божі. 
6. Ти й твої добра. Шоста й сьома заповіді Божі. 

7. Ти й твої бажання. Дев'ята й десята заповіді Божі. 

Станові прОПОВіді. Вони також входять в програму місійних 
проповідей. ці проповіді належать до найтяжчих, але водночас 
мають більший успіх на місіях. Станові проповіді - це підставове 
представлення головних обов'язків певного стану людей у світлі 
правд св. віри. 

Такі проповіді вимагають глИбокого знання психології і педа
гогіки, практичного спостерігання ЖИ'І"ГЯ людей різних станів в 

різних умовах. Тому вони справді складні й не кожний спроможний їх 
виголошувати. З дітьми треба говорити по-дитячому, до молоді про
мовляти з живістю ідеалізму й високих поривів, з батьками -
відчуваючи їхню відповідальність за долю дітей, подругам - за

щеплюючи пошану до таїнства життя, до творчості, якою Бог по
ділився з ними. Такі проповіді виголошуються окремо для дітей, 
окремо для доростаючої молоді, окремо для чоловічої чи жіночої 

авдиторіЙ. 

3. Проповіді дАЯ Різних авдиторій 

В загальному проповіді, які виголошуються під час недільних 
чи святкових літургій, мають різнорідних слух:ачів щодо стану, віку й 

освіти. 

Однак деколи складаються такі обставини, в яких всі слухачі 
приблизно однорідні, як наприклад, шкільна молодь, ВОЯКИ, в'язні, 
подруги, священики. В таких повчаннях слід говорити про те, що 
безпосередньо торкається саме цієї авдиторії. Нижче розг линемо 
кілька видів таких проповідей і подамо деякі зауваги про те, як їх 

ліпше виголошувати. 
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Проnовіді дАЯ священuків. Загальне право Церкви, а зокрема 
синоди окремих lIОМісних церков, в тому числі й нашої, наполягають 

на тому, щоб священики-душпастирі деканатів, на які звичайно буває 

поділена єпархія, чотири або принаймні два рази на рік збиралися 
спільно на т. зв. деканальний з'їзд-синод, на якому мають обго
ворюватися деякі поточні душпастирські проблеми. Одна частина 
дня призначається на духовне оновлення, подібно до семінарських 

щомісячних оновлень духа. під час таких синодів доведеться й де
кому з теперішніх студентів проповідувати перед своїми братами
священиками або й давати кількаденні духовні вправи-ре,солекції для 
НИХ. 

Мета таких проповідей та сама, що й всіх інших повчань -
освячення священика, але предмет і форма IJИX повчань мусить бути 

іншою. Предмет мусить тісно пов'язуватися зі священичим станом. 
Необхідно, щоб такі повчання потягали авдиторію до: а) по
більшення богословсько-морального знання; б) кращого дбання про 
чистоту сумління й чесноти; в) піднесення гідності священичого 
звання; г) священичого освячення; г) ревності, молитви, доброго 
прикладу життя, взаємної любові між братами-священиками; д) 
сповіді, причастя тощо. Такого роду проповіді мусять бути дуже 
дбайливо підготовані, r'pунтуватися на Св. Письмі, на св. Переданні, 
на творах Отців Церкви, на прикладах святих Божих подвижників. 
Стиль мусить бути вищим, науковим, поважним, пристосованим до 
спеIJИфічної авдиторії. 

Приклад: «Ось послухайте, дорогі душпастирі, як сам Господь, 
устами свого пророка Єремії, скаржиться: 'Турт пастухів спустошив 
мій виноградник, ногами потоптав мою частку, мою любу частку 
вчинив пустим степом. Ії обернено на пустелю і плаче вона, зруйно
вана, передо мною. Спустошено всю землю, і нікому взяти те до сер
ця"» (Єр. 12.10-10. 

Проповіді дАЛ Ш1Сіjf,ЬНОЇ JltОАоді. Ці проповіді повmrnі бути на
самперед практичними, бо теоретичні, катехитичні проповіді молодь 

загально слухає під час катехи..'3ації, там де вона ще є приступна. 

Предметом таких повчань для молоді бу де все те, що практично 
спонукує, заохочує і потягає молодь. до чеснот, побожності, 

пильності, сумлінності - добре використання часу, взаємна любов, 
п()шана до старших, учителів, до батьків, енергійне подолання вад. 

у таких повчашІЯХ слід уживати раціональних доказів, най~ 

більш переконливих, підсилених прикладами, образами, 
порівняннями, які для молоді найбільш спрИЙНЯТливі. 
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Проповіді для вояків, в'язнів, хворих у umuталях. ці про
повіді мають також свої особливі стиль і предмет. Предмет пропо
відей для вояків та інших груп людей, організованих за певною 

ознакою, мусить бути скерований на вироблення вірності обов'язкам 
свого стану, на плекання християнських чеснот, на подолання вад і 

недоліків, таких як ПИJЩТВО, розпуста, непослух тощо. Виголошуючи 
такі проповіді, треба бути дуже обережним у наведенні прикладів, у 

висловах. 

Ув'язненим в проповідях про головні правди віри, слід особли
ву увагу звертати на потребу щирого покаяння, на те, щоб не 
втратити надію на Боже ПровидіННЯ, милосердя і справедливість, які 
нікого не оминають. В цього роду ПРОПОВідях необхідно виявляти 
особливу делікатність і бути обережним, щоб не ПрИІшзити гідносТі 
людини, навіть тієї, яка скоїла злоЧШІ. До таких осіб слід виявляти 
особливі співчуття й любов Доброго Пастиря, без огляду на те, що 
засуджуємо їхні злі вчинки та бридимося ними. 

4. lUяcuфі"fЩія nроповідей за внyrрішньою фор.ItЮЮ 

з огляду на внутрішню форму розрізняють ПРОПОВ1Ді 
неозначені (довільні) й означені. НеОЗlIачеllИМИ називаються всі ті, які 
з огляду на вибір предмета та його форму залежать повністю від 
проповідника. Означеними називаються відповідно такі проповіді, 
предмет і план яких залежить від теми €ВаІІГельського зачала чи від 

апостольських читань неділі або свята, або від приписаної 

катехитичної теми. 

Від початків християнського проповідНИlJТБа відомі дві головні 
форми проповідей - гомілія й темаТИЧІІа проповідь, які збереглися до 
lIаших днів. 

Гомілія з грецької означає дружню, фамільярну, нескладну 
розмову. Звідси гомілія - це загальне релігійне повчання для дорос
лих людей, яке змістом пов'язане з тим чи іншим уривком Св. Письма, 
що читається на богослужбі. В ній ПОЯСНІОЄться зміст читання й 
наводяться приклади застосування у практичному житті. 

Істотна риса гомілії - пояснення Св. Письма. Читання Апостола 
чи ЄВаІІГельський уривок служать матерїялыІюю базою гомілії, але ра

зом з тим і формальним ЧШІником у побудові повчання. Уклад тексту 
бу де зумовлений порядком повчання. 



ПроrювідНUlJтво 91 

Гомілстичний виклад Св. Письма мусить бути будуючим і 
стисло пов'язаним з жи'ГГям. Пояснення біблійного тексту не є оди
ноким, ані не найважливішим завданням гомілії. 

Щоб добре розуміти зміст і значення Св. Письма треба позна
йомитися з науками, що називаються екзегеза і герменевтика Святого 
Письма. 

Біблійна наука знає два роди екзегези: наукову, завдання якої -
пояснити дослівне, фігуративне й духовне значення Св. Письма, та 
гомілетичну, що розглядає практичний, пасторально-виховний ас
пект. 

Наукової екзегези для проповідництва не вистачає. Екзегетичні 
відомості Св. Письма, що їх вивчаємо протягом теології мертві, по
дібні до засушених квітів, малопридатні для душпастирського ЖИ'ГГЯ. 
Тому з навчання Св. Письма потрібно видобути все те, що нам, ЛЮДЯМ 
наших часів й в обставинах нашого ЖИ'ГГя Слово Боже наказує чи 
забороняє робити. Це можна здійснити за допомогою ораторської 
розробки тексту. 

ІЦоб краще зрозуміти істоту й природу гомілії, порівняємо іі з 
тематичною проповіддю. Засадна різНИIJЯ полягає в різному застосу
ванні Св. Письма. для гомілії потрібно вибрати біблійний уривок, 
який істотно й невідклично визначає тему проповіді, тим часом як 

тематична проповідь обмежується до одного або двох текстів, без 
різНИIJi, звідки вони взяті, або взагалі може не спиратися на текст. 

В гомілії текст Св. ПИсьма розвивається аналітично, за 
окремими пунктами визначеного зачала. В тематичній проповіді, 
навпаки, текст компонується відповідно до вимог теми, при застосу

ванні синтетичного методу. 

В гомілії текст є чимось логічно початковим і тема мусить 
випливати з тексту. У проповіді логічну першість має тема, яка собою 
окреслює зміст. Тому в тематичній проповіді пристосовуємо той чи 
інший текст, бо він надається до теми, її висвітлює. Гомілія, як і кожна 
інша проповідь, має також свій вступ, розвиток і закінчення. 

Колись розрізняли два роди гомілій, тобто нижчого й вищого 

рівня. Коли проповідник пояснював стих за стихом, чи уривок за 
уривком й до кожного додавав практичні вказівки, це була гомілія 
нижчого рівня, а коли ~мілет I.Jiле зачало Євангелія поділяв на кілька 
частин або опрацьовував як суцільну тему, тоді це була гомілія 

вищого рівня. 

Такий поділ гомілій сьогодні вже не можна прийняти, бо най
головнішою вимогою будь-якої гомілії є лад і суцільні сть повчання. А 
так звана гомілія нижчого рівня вже в зародку резигнує з такої 
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суцільності, тому-то гоміле'І'Ика відносить цей метод радше до екзе

гези, ніж до проповідництва. Цей метод колись застосовували Orці 
Церкви, які з проповідниці пояснювали Святе Письмо, розвиваючи 
матеріяльну час'І'Ину, а формальну залишаючи на досить низькому 

рівні. Форма гомілій Orців досить примітивна, недосконала і тому не 
можна вцілому П наслідува'І'И. 

Сучасна гомілія мусить відповідати С'І'Исло всім вимогам і 
правилам бесідництва-гомі.л.е'І'ИКИ, особливо - законові єдності. 

ПропОВідник, глибоко просту діювавши зачало, повинен 
визначи'І'И провідну думку, сконцентрувати гі в одне ціле, хоч іноді 

сам текст може бути досИ1'Ь різнородним за змістом. Опісля, 
спираючись на головну думку, мусить він опрацюва'І'И практичні за

стосуваНIIЯ для слухачів. Зробивши це, бесідник переходить до екзе
гези гомілетичної тексту, завжди маючи на увазі провідну думку 

цілого повчання. 

На пракnщi. застосовується два методи: 

1. Після прочитання Євангелія проповідник викладає посту
пово текст, речення за реченням, думку за думкою, однак так, щоб на 

кінці, як висновок такого пояснення, стала наочною провідна думка, 

внутрішня єдність євангельського тексту. Таку гомWю можна назва
'І'И екзегетичною, тобто аналітично-синтетичною. 

2. Тематична, тобто синтетично-аналі'І'Ична гомілія. Щоб 
зорієнтувати слухача, відразу на початку розкривається головна 

думка євангельського повчання і щойно після цього починається 

виклад і аналіз окремих частин уривка. 

В першому випадку проповідник разом зі слухачами начебто 
шукає провідної думки зачала, в другому - від самого початку подає гі 

ніби вже го1'овою, а опісля розгортає й оБІ'рунтовує. Обидва ці ме
тоди добрі й довільно можна їх практикува'І'И, однак там, де йдеться 

про довші євангельські зачала, радимо застосовувати тематичну 

гомілію, яка відразу подає слухачеві провідну думку. 

Не кожний євангельський текст придається до гомілії, а· лише 
такий, який має логічно-риторичну побудову. Всі частини тексту 

мусять бути підпорядковані головній темі. Де неможливо цього 
зроБИ'І'И, там слід виголошува'І'И тематичну проповідь. Коли 
євангельське зачало має кілька частин, непов'язаних одна з одною, у 
проповіді слід РОЗВИНУ'І'И лише одну. 

На один і той самий текст євангелія можна виголошувати 
кілька різних гомілій, в залежності від того, під яким кутом його 

розглядаємо, під історичним чи практичним, догматичним чи 
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моральним, у значенні дослівно-літературному чи образно-ш:ре-· 

носному. 

Наприклад, євангельське оповідання про чудове заспокO€IlliЯ 
морської бурі можна поділити умовно на три частини: 

І. Хто той, кого вітри й море слухаються. 

1. Він - справжня людина, подібна нам в усьому. 
2. Він - справжній Бог і Володар природи. 
3. Він - справжня Боголюдина і наш Спаситель, який ве

де нас серед ЖИ'І"І'євої бурі та до кожного поспішає із допомогою. 

11. Це євангельське чудо постійно віднОRЛЯється в історії 
Церкви. 

1. Човен в морі - це образ Церкви, з якою і в якій перебу
ває Христос. 

2. Буря на морі - це образ буревіїв, які стрясають 
Церквою, незважаючи на те, що Спаситель в ній перебуває. 

3. Велика тиша - це образ перемоги Церкви силою 
Христа. 

ІІІ. Чого нас навчає це чудо. 

1. Шал.ена буря - що бурі в житті людини мусять бути. 
2. Покликання апостолами Христа - що серед життєвої 

боротьби необхідно звертатися до Христа-Спасителя по допомогу. 

3. Голос Христа - це наше спасіння. 
4. Велика тиша - це нагорода Божа для ТИХ, хто мужньо 

витривав У бурі негод життя. 

Порядку євангельського тексту треба дотримуватися на
стільки, наскільки цього вимагає саме повчання. Заміни частин 
місцями, якщо вони спрощують логічну пов'язаність проповіді, доз
воляються. для lJЬOГO часто можна користуватися в гомілії також до
поміжними текстами, яких визначений уривок не містить. Не конечно 
також дотримуватися початкового тексту, який може служити лише 

рушієм серії думок. 

1. Прикмети гоміАії 

Насамперед гомілїя мусить бути: глибокою за змістом, чіткою 
за викладом, з практичним застосуванням, суцільною. 

Глибокою за змістом, тобто побудованою так, щоб слухачі 
могли пізнати дійсне значення євангельського повчання та чому 

правди, про які в ньому йдеться, потрібно розуміти так, а не інакше. 
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Пояснення Св. Письма має бути коротким Й грунтовним, згідним з 
повчанням Церкви. А КОЛИ стихи самі собою промовисті й зрозумілі, 

не треба їх пояснювати, вистачить подати ЛШllе практичні застосу

ваНІіЯ. 

Чіткою гомілія буде тоді, коли гомілет так пояснить Св. 
Письмо й наведе такі практичні застосування, що слухачі легко 

зрозуміють їх. Тому добре брати приклади Й порівняння з життя 
слухачів. 

Повна гомілія охоПЛIO€ виклад, пояснення і застосування ціло

го євангельського читання. 

Практичною гомілія буде тоді, коли осягне своєї мети, тобто 

правди бу дуть усвідомлені, а воля порушена до дії, згідно з цими 

пізНЗJIИМИ правдами. Тому необхідно робити конкретні, практичні 
висновки, беручи до уваги особливості авдиторії. 

Суцільні сть гомілії визначає тісНИЙ зв'язок між окремими арІ)'
ментами та поясненнями. Перехід від одної частини до іншої мусить 
бути ПРИРОДНИМ, невимушеним. Якщо в зачалі простежується кілька 
думок і воно логічно поділяється на кілька частин, то краще спочатку 

закінчити ОДНУ, а відтак переходити до наступної. 

2. Вартісніст'Ь го.міАії 

Щоб належно оцінити вартісність гомілії, треба розглянути її 
позитивні Й негативні аспекти, порівнюючи з тематичною пропо

віддю. 

Позитивним ЧИШІИком гомілії є те, що вона і матеріяльно, і 
формально пов'язана з певною євангельською оповіддю, тим самим 
допомагаючи пізнавати Й розуміти слово Боже. Тематична проповідь, 
навпаки, спирається більше па людську, догматичну чи моральну ар
Гументацію, менше уваги присвячуючи поясненню Св. Письма. В 
тематичному повчанні говорить проповідник, а Св. Письмо хіба що 
підсилює ЙОГО слова. В гомілії, навпаки, говорить Св. Письмо, а про
повідник тільки пояснює його Й робить практичні висновки. В 
тематичній проповіді вживаються лише Фрarменти Св. Письма, а в 
І'омілії розглядаються цілі розділи. Вона допомагає розуміти зміст і 
значення об'явленого слова Божого. 

ГомілетиЧІ-ІИЙ спосіб проповідющтва, опертий на Св. Письмо, 
оберігає церковне проповідництво від зубожiJIня Й шаблонності 
повторення тих самих тем, текстів, розділів, арГументів, прикладів. 

Пояснення тексту Св. Письма в гомілії набагато пїдставніше й 
більш повчальне, в порівнянні з тематичною проповіддю, яка на-
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голошує на почуття чи етичність, а менше просвітлює розум Й' 

порушує волю до дії. 

Гомілія дає немалу користь самому проповідникові, бо наче 
підтримує його на непохитних підмурках об'явленого слова Божого 
й не дозволяє йому блукати бічними шляхами другорядних арГумен

тів чи вибирати теми, які задовольняють лише якісь сентименти чи 

сприяють полеміці. чим проповідник більш поверховий і плиткий, 
тим більше уникає він вШ'отовлення своїх проповідей у формі 
гомілій. 

Негативний бік гомілії - її тісна пов'язаність з біблійним тек
стом. Це викликає небезпеку звести її до популярної екзегези й тим 
самим віддалитися від справжнього ПРОПОВідНИIJТВа. Тим більше, 
коли робимо часті переходи від одної теми до іншої, від одної правди 

до iшnої, виникає своєрідний хаос. 

Матеріял євангельського повчання дуже змістовний і, з огляду 
на це, гомілія не може вповні його вичерпати, тому деяким місцям 

присвячується в ній замало уваги. Треба докласти подеколи значних 
старань грунтовно опрацьовуючи гомїлїю. 

Іноді чути закиди, що недільні євангельські читання містять у 

собі здебільшого одні й ті самі ідеї. До певної міри це - правда. 
Відчувається пекуча потреба літургійної реформи та перегляду 
недільних як також і святкових зачал. 

3. Позитивні та неJативні nри:кмети тематичної проповіді 

ПОЗlnивним чинником тематичної проповіді є те, що вона від
криває шлях до глибшого, суц.ільнішого й вільнішого з'ясування 
нравд віри й засад християнської моралі. У цього роду проповідях 
проповідник черпає свій матеріял з усіх ділянок науки, а саме зі Св. 
Письма, догматики, етики, історії тощо, вибираючи все те, що най
краще відповідає визначеній темі. Тут проповідник цілком свобіДIIИЙ 
У виборі теми, у розподілі й укладанні матеріялу. 

Однак тематична проповідь має свої негативні аспекти як ма

теріяльні, так і формальні. Така проповідь, не маючи тісного 
нов'язання зі Св. ПИсьмом, дуже часто розбігається з ним або ним 
зловживає. До визначеної теми часто застосовують уривок Св. 
Письма, неузгоджений з його контекстом, або надають йому 
значення, якого він в дійсності не має, або цитують його лише для 

I1рикраси, не беручи до уваги значення цитованих слів. 

Ще більш негативний аспект спостерігається з огляду фор
мал J,J ЮГ0. Така проповідь, не маючи тісного пов'язання з біблійним 
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текстом, дає нагоду проповідникові піддатися спокусі надмірної 

штучності, поверховості, потрапити під вплив сентиментальності й 

уподобань слухачів, що lIе відповідає меті церковного проповідниц

тва. 

4. ВиснОдО1С. 

З вищесказ~lllОГО бачимо, що і гомілія, і тематична проповідь 
мають свої недоліки. Iхня вартісність - відносна. 

Метою гомїл(..'ТИки, а тим більше практичного проповідництва, 

є плекати й розвивати позитивні прикмети багатих засобів проповід
ництва, уникаючи неrативних. 

В загальному гомілія відзначається повнішим і багатшим зміс
том, проте тематична проповідь має більш витончену беСідницьку 

форму. В проповідшщтві, однак, мусимо змагатися за те, щоб 
якнайдосконаліше зодягнути глибокий, повчаючий зміст у легку й 

сприйнятливу форму. 

Обидві форми проповідництва - гомілія й тематична проповідь 
- одна одну не заперечують. НавпаІЩ, обидві вони добрі і в теорії, і па 
практиці, без жодних переваг одна перед одною. 

Вибираючи ту чи іншу форму, проповідник керуватиметься 
одним критерієм - вимогами часу й потребами слухачів. 

Під час церковних урочистостей й особливих подій матиме 
місце тематична проповідь. Ідеться про те, щоб вірні якнайкраще 
зрозуміли значення й ідею свята чи події, щоб викликати у них від

повідні почуття й щоб вони перебували зворушеними якнайдовше. 

Саме чітка форма тематичної проповіді найкраще до цього при
дається. 

Форма тематичної проповіді також найкраще придається для 

місій, реколеІЩій, особливо колИ треба повчати про вічні правди . 
. Проте в неділі Ц~PKOBHOГO року лimпе вШ'олошувати добре 
опрацьовані гомілії, які стають наче тією щодеmюю поживою Божого 
слова для парафіян. 

5. Катєxuти.ні nponoвiдi 

1.lcrora 

Одними з істотних вимог проповідництва є систематичність і 
плановість. А цим двом вимогам проповідництва найкраще від
повідають катехитичні проповіді. 
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Катехиза чи катехизaqiя в широкому значеШІі - це усне 

навчання релігійних правд. У вужчому значешІі - це лекція, ииклад 
якоїсь означеної катехитичної чи біблійної теми. В перших віках 
християнства катехизою називали підготування кандидатів

катехуменів до хрещення. 

Що це є катехизм? Катехизм - це книга, яка у формі питань та 
стислих відповідей містить елементарні, засадні релігійні правди. В 
цій книжці Католицька Церква зібрала цілу свою науку, охоплену в 
легкій до зрозуміння і суцільній системі. Тут кожна правда пов'~а з 
іншою, одна з одної ВИ1L'\Иває так, що наприкінці створюється 

цілісний образ християнської віри й моралі. 

Що це є катехитична проповідь? В ширшому значенні 
катехитична проповідь - та, в якій з'ясовується якась правда віри, по
дана в катехизмі. Під цим оглядом кожна проповідь є власне катехиз
мовою. 

В стислому значеШІі, катехитичними називаємо ті проповіді, в 
яких, СllИРаючись на катехизм, по змозі найбільш підставно 

пояснюється якась катехитична правда, а при цьому зберігаються 

єдність думок й систематичність. 

Катехитичні повчання складаються з цілого ряду т. ЗВ. циклів 
відповідей, метою яких є всебічно, детально й практично подати 

головні правди віри й засади християнської моралі. 

Головна вимога - наявність пеВlюокресленої системи й плану, 
наперед обміркованого, подібно до шкільного навчання. З огляду на 
значний обсяг катехитичного матеріялу, його треба розподіляти за 

часом. 

2. ПPU1С.мєтu 

Катехитичні ПРОllОВіді, з огляду на свої характер і складності, 
вимагають окремого опрацювання щодо змісту й щодо форми. 

Насамперед зауважимо, що катехитична проповідь ніколи не 
повинна перестати бути проповіддю й перетворитися на сухий 
виклад катехизму - питання, відповіді, поділи й підподіли з 

пояснеШІЯМ окремих слів чи визначень. ПроповідншрІ не ПОВИШІа 
бути професорською катедрою, бо вірні - не діти у школі й не 

слухачі теологічного факультету. Вірних треба поживити словом 
Божим, навіть "І:Оді, коли навчаємо про пр~ДИ віри. 

Кожна катехитична проповідь ПQВИНlІа відз,Начатися такими 
прикметами: 
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1. Бути тісно пов'язаною з життєвими проблемами слухачів. До 
кожної правди, про яку навчає, проповідlIИК зобов'язаний, по змозі, 
подати практичні висновки, які слухачі могли б застосувати у своєму 

щоденному житгї. Правди Божі, тому що воlIИ вічІІі, досконалі, 
можна бе:! зусиль прикласти до кожної епохи і КОЖНОГО покоління. 

Без глиБОКОГО пізнання ЖИ'ГГя і потреб слухачів не можна бути доб
рим проповідником взагалі, а катехитичним зокрема. 

Найкраще ЛЮДЬМИ сприймається той проповідник, який сам 
переживає те, про що проповідує, сам дотримується ТОГО, щО вимагає 

від слухачів. Тому кожне катехитичне повчання проповідник повинен 
спочатку сам глибоко розважити і пережити. Проповідь, просякаючи 
в душу проповідника, Зігрівається теплом ЙОГО любові, набирає сили 

його віри, що до певної міри передається слухачам. 

2. Бути чітко й природно поділеною. Проповідник не лише сам 
мусить бути достатньо обізнаним з предметом, про який навчає, й 

уявляти собі мету, якої хоче осягнути, але мусить слухача начебто 
взяти за руку й вести його від одної правди до іншої, показуючи красу 

й житгєву вартісІІість кожної. Слухачеві треба заощадити, наскільки 
це можливо, надмірне розумове зусилля, дО ЯКОГО він не призви

чаЄНИЙ. З огляду на це дораджуєriся у вступі коротко, схематично 
повторити зміст попередньої науки, а на КiНIJi підкреслити най

важливіші думки повчання та пояснити їхнє застосування у щоден

ному житгі. 

3. Бути популярною й образною, з огляду на те, що матеріял 
таких проповідей сам по собі сухий. Слухачі мають право домагатись 
від проповідника не лише здорової, але й «смачної .. ПОЖИВИ для душі. 
Щоб зробити катехитичну проповідь популярною, чимало послу
жать різІІі порівняння і приклади, взяті з щоденного житгя. Іноді 
слухачі з катехитичної проповіді найкраще й найдовше запам'ятають 
дібраІІі приклади, до яких відносять взяту правду віри. Приклади 
найдовше залишаються в пам'яті людей. В катехитичних проповідях 
присутність прикладів - че просто необхідна умова, але вони мусять 
бути правдивими та влучно підібраними. Приклади треба збирати 
постійно або у власній картотеф, або занотову;вати в примітках. 

3. НеобхііУніC'l'Ь 1Сатехuтu'Чн.uх nponовідеЙ 

Завдання катехитичних проповідей - повчити вірних про 
правди святої віри, про знання, необхідні для спасіння. Такий вид 
проповідей - виразна воля Церкви, синодів ЄІШскопів, завдання 
керівників місій і парохЩ. Катехитичні проповіді - найпевІІіший засіб 
для просвітлешlЯ вірних щодо реліГії. 
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Найпершим джерелом Об'явлення завжди залишається ,Св. 
Письмо. Все таки катехизм - це систематичний виклад Св. Письма, 
тому його значення, певнuю мірою, важливіше, ніж самого Святого 
Писання. Біблія подає багато більше, але несистематично. 

Саме сьогuднішнім християнам необхідне глибоке засвоєння 
правд віри, а цього можна найлегше осягнути за допомогою 

катехитичних проповідей, а власне наші дні вимагають глибоких і 

змістовних катехитиЧlШX проповідей. 

Як місіонер у місiй1liй країні, мусить проповідник сьогодні 
виходити на проповiдниrpo з катехизмом в руках. Необхідно, як ніко
ли, загострювати зір на красі й багатстві християнської віри, коли-то 

апостоли атеїзму й різних сект експортують всіма можливими засо

бами суспільної комунікації свій знецінений, пофальшований крам 
«правди». 

Слабку волю ЛЮДИНИ, яка противиться будь-якій жертві, мусить 
проповідник порушити до виконання волі Господньої. І саме на це 
спрямоване катеХИТИЧ1lе повчання. 

Катехитична проповідь - це найбільш відповідна пожива для 
ДУШ, без огляду на їхній стан чи ступінь розвитку. Власне цих про
повідей стосуються слова апостола Павла: «Як увірують у того, що 
його не чули? А як почують без проповідника» (Рим. 10.14), «Тож віра 
із слухання, а слухання через слово Христове» (Рим. 10.17). 

Інші види проповідей надаються у певних обставинах, для 
певних груп слухачів, залежно від поставленої мети й 

душпастирських потреб. Навпаки, в катехитиЧlШX проповідях 

беруться до уваги всі, усім подається здоровий щоденний хліб, 
поширюється релігійна свідомість, кладуться підмурки духовного 

життя для всіх християн. 

Врешті, в катехитичних проповідях, МОЖ1lа сказати ех professo, 
подається вірним теологічне повчання, спонукаючи їх до логічного, 

схематичного мислення і, тим самим, здійснюється учительський 

уряд Церкви. 

Катехитичні проповіді потрібні також самому проповідникові, 
який, маючи заздалегідь підготований план і цикл проповідей, не 

потребує раз у раз мозолитися в пошуках теми щонедільних повчань, 

особливо коли рік річно переходить' ті самі. Опрацьовуючи 
катехитичні проповіді, проповідник набу де вправності в теоло

гічному мисленні, а це допоможе йому бути' готовим в разі потреби 
проповідувати без попередньої підготовки. 
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4. С1САадності, пов'язані з 1СатехuтиЧНUJ'ttи nроnовідяJ'ttu 
Катехитичні проповіді пов'язані з чималими складностями й 

власне тут полягає причина того, що саме вони перебувають у 
великому занедбанні. 

Катехитичні проповіді вимагають грунтовної підготовки, отже 

імпровізація в них не має місІ.JЯ. Вони тісно пов'язані з теологією, тому 
в них все мусить бути послідовно обмірковане і зважене. Тут немає 
місI.JЯ для фантазування, для ні на що непридатних узагальнень, для 
дешевого патосу чи септименталізму. Тут треба навчати, але навчати 
практично. 

Готуючись до катехитичної ПРОПОВІДі необхідно часто 
заглядати до підручників теології, Точно обмірковувати всі понятгя, 

усталити термінологію й пильно вважати, щоб не сказати якоїсь єресі 
чи сумнівного, непевного твердження. Все це вимагає і часу, і праці. 

Часте вживання теологічних підручників приховує в собі не
безпеку книжкового проповідування, сухого й нецікавого. Сам про
повідник у катехитичних проповідях нелегко позбувається шкільного 
способу викладу, тому вони часом далекі від життя, малозрозумілі й 

малоприваблюючі для слухачів. 

Наприклад, проповіді на тему заповідей Божих містять часто 
дуже складний і нецікавий матеріял, але I.JЯ тема може стати над

звичайно цікавою й бу дуючою, залежно від того, якої форми надамо 
своїм думкам, як їх висловимо. 

5. Види 1Сатеxuтичних пропавідей 

А. Серед катехитичних проповідей перше місце належить 
nроnовідяJ'tt про Бога. 

В нашому житті, в наших змаганнях постійно відчувається туга 
й шукання Бога. Люди все більше й більше стають свідками тріумфу 
зла, ЗЛОЧИlI.Ності. Дехто навіть стверджує, що Вога вже нема, що Вог 
помер. Але якщо помер, то мусив перед тим жити. Так! Вог помер, 
але у людському серці й розумі, у грішних людських душах. Тому 
люди підсвідомо шукають вихідного пункту свого життя - Вога. 

Саме тому, щоб оБГрунтувати й пояснити об'ямені Вожі 
правди, щоб оперти каТОЛlЩЬке життя на непорушні й певні під
стави, мусимо відкликатися до того, ким є Вог і яким Він є. Чим 
глибше, чіткіше й повніше буде понятгя людей про Вога, тим більше 
вони любитимуть й слухатимуть Його. 
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Бог - не лише наш: творець, але водночас остаточна м,ета 
наш:ого земного житгя. Джерело аморальних учинків - це ніщо інше, 
як незнання, або й легковаження Божої святої волі. Тому таке 
важливе значешІЯ мають катехитичні проповіді про Бога. Такі про
повіді звичайно включають три роди арГументів: 1. Повчання про 
існування Бога; 2. Повчання про Божі прикмети; 3. Повчання про 
Божу природу, тобто про Пресвяту ТрШIJЮ. 

Навчаючи про існування Бога нехай проповідник користається 
надбаннями природної теології, яка. провадить до пізнання Бога як 
наш:ого Творця. При тому треба уникати сухих абстрактних книж
них доказів теодицеї, але r'рунтувати докази на речах конкретних, на 

явищах відомих і наочних. 

Замість стверджувати, що Бог - причина всіх речей, бо все, що 
існує, мусить мати свою першопричину, краще сказати: «Коли ви
бухне вогонь, тоді всі питають, хто його спричинив. Коли тече річка 
зиаємо напевно, що десь є її витоки. Бачимо гарний корабель, 
будинок, літак, ракету, чи задовольнимося дешевою відповіддю, піби 
вони виникли випадково, а чи були побудовані самі собою. Чи ж, 
отже, цей всесвіт, який для ЛЮДИНИ ще й надалі лишається 

непізнаним, але складається з безлічі ІІЛанет і галактик, не мав би 
мати свого конструктора, тобто Того, що йому наказав бути таким, 
яким віп є». 

З'ясувamІЯ таких Божих прикмет, як провидіння, справедли
вість, доброта, милосердя, любов, вимагає особливої уваги, бо вони -
найбільш пекучі й нез'ясовані проблеми наш:ого щоденного житгя. 

Всі Божі прикмети мають свою рацію й беруть свій початок в 
любові. Orже Бог є справедливим, бо любить, милосердним, бо Сам є 
любов'ю, терпеливим, бо до цього спонукує Його безмежна любов, 
якої світ не спроможен збагнути. Бог є любов, але не та почутгєва, 
септимептальна, поблажлива на все і до всіх, а любов доброго батька, 
як про це прегарно оповідає Христос у євангельських притчах. 

Бог Творець і OrelJЬ є Богом живим. Боже житгя не 
виявляється його діяльиістю лише иазовні. В Бозі, як знаємо з 
06'явлеиня, є ще й внутрішнє життя. Внутрішне Боже житгя 
зосереджується в таїнстві Пресвятої Трійці. Проповіді про Пресвяту 
ТршIJЮ - складні, й в иих треба повчити вірних принаймні про те, що 
подає св. Євангеліє,· про одвічні ІІЛани Божі щодо наш:ого 
усиновлення. Таким чином навчаємо про те, яким великим щастям 
буде для нас оглядання Бога не в подобі створінь, але в Його Особах. 
Повчання про внутрішнє життя Боже можуть бути основою цілого 
ряду проповідей, спрямованих на розбудову в ЛЮДЯХ того 
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внутрішнього життя, зародком якого є ласка Божа й перебування 
Трисвятого Бога в душі. 

Б. Проrювіді про Xpucra. «Ніхто не може прийти до Отця, 
тільки через мене», - навчає Христос, - «Хто мене бачить, бачить і 
Отця». Він запевнює нас, щО «Я і Orець - ОДНО" СІв. 10.30). Хто ж 
може людям показати Бога, може це зробити в Божій Особі Христа. 
Всі проповіДШІКИ проголошують Його науку, свідчать про Його 
діяння й Особу. До цієї найважливішої постаті відноситься все на 
землі, в ній зосереджуються діяння цілого світу. Він саме є тим світ
лом, яке освітлює всі таємниці життя. Тільки через Христа Ісуса веде 
шлях до злуки з Отцем. Тільки через Христа, жертву й відкуплення, 
людство одержує вічне життя в Бозі. Ціла Церква - це видимий, жи
вий і діючий У світі Христос. Діяння Церкви -це терпіння, боротьба і 
тріум<!> Христа. Головні урочистості Церкви знаменують таїнства і 
події Иого життя. 

Тому Христа треба вважати осередком катехитичних повчань, 
базою, на якій має спочивати ціла Благовість. Проповідникові треба 
змальовувати живий, пластичний, реальний образ Христа, який жив, 
навчав, страждав, помер і воскрес та живе в нас і серед пас, щоб до

провадити нас до повної злуки з Богом та вічної радості в Ньому. 

Що, отже, про Христа має говорити катехит-проповідник? 
Все, що лише СЛУЖИ'І'Ь дО кращого пізнання Його Особи, життя, 
науки й діянь, тобто Христос - Слово Боже, Син Божий в людській 
подобі, в одній Особі Бог і людина, Спаситель світу. Треба у пропо
відях: оповідати про земне життя Христа та про Його науку, крок у 
крок за Євангеліями, оповідати про Його чу да, пророцтва, Його 
жертву і прославу, в Христі подавати вірним ідеал до наслідування у 
щоденному житті. Необхідно дати вірним пізнати Христа, щоб вони 
вміли читати в Його думках і серці, щоб Його духом і за Його 
прикладом жили, переконати їх у повсякчасній присутнОСТі між нами 

воскреслого Христа у Пресвятій Євхаристії. 

Щоб стати ПРОПОВіДШІКОМ ХРІІСТОВИМ, щоб наблизити вірних 
до Христа, необхідно самому добре знати і· правдиво любити Бо
голюдську Особу Ісуса. До такого пізнання веде два шляхи - науки і 
ласки. 

Христос - історична особа. «І Слово стало тілом, і оселилося 
між нами і ми славу його бачили - славу Єдинородного від Orця, бла
годаттю та істиною сповненого» СІв. 1.14). Свідчення про Христа по
дають нам писані джерела та усна традиція. Щоб пізнати Христа 
треба, отже, духом проспати Писання, пізнавати їх всебічно й '1'0 не 
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лише розумом, але й серцем, не тільки простудійовувати ці писaJЩЯ, 

але й переживати їх, роздумувати над ними. Тоді спроможні бу демо 
сміливо сказати разом з апостолом Павлом: «Бо Бог ... освітлив серця 
наші, щоб у них засяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса 
Христа» (2 Кор. 4.6), 

в. Проnовіді про страсті Христові мають велике значення. З 
ними тісно пов'язане таїнство відкуплешlЯ людства. Такі проповіді, як 
правило, виголошують під час Великого посту, в неділі 
ЧотиридесЯТНИIJЇ й у Велику п'ЯТНИlJIO. Проповіді про страсті Хрис
тові мають на меті: а) Представити наочно науки Христові; б) 
Збудити у слухачів сильне релігійне почуття; в) Повпливати на ВОЛЮ, 
на життя і поведінку християн - послідовників Христа. 

г Проnовіді про Пресвяту Євхаристію. Євхаристія - це 
осередок цілого християнського життя, тому цю таїну в особливий 

спосіб треба пояснити з проповідниці. 

цю правду святої віри можна пояснювати з одної з трьох точок 
зору, а саме: а) Євхаристія як безкровна жертва Нового Заповіту; б) 
Євхаристія як свята таїна й пожива для душі; в) Євхаристія як дійсна, 
реальна присутність воскреслого Христа серед нас. 

Розглядаючи таїни потрібно гаразд відрізнити аспект догма
тичний від літургійного, як також елемент чисто літургійно

обрядовий від аскетичного. 

Основою €Вхаристійних проповідей lIовинна бути догма, 
пов' язана з євхаристїйним культом. Нагодами для таких проповідей 
можуть бути HeдL'\l, коли припадають Євангелія або апостольські 
читання, пов'язані безпосередньо з цим таїнством. 

г. Проповіді про Св. Духа. Проповіді про Св. Духа не нале
жать до найлегших, тому їх дуже рідко виголошують. За винятком 
Зелених Свят, про Св. Духа майже не проповідується. До цього 
СПРИЧШІЯється багато обставин. Насамперед в теологи, головному 
джерелі проповідництва, відносно мало уваги приділялося Св. 
Духові. Лише наприкінці минулого сторіччя, енцикліка папи Лева 
ХІІІ Divinum illud від 9 травня 1897 року, дала поштовх теологам 
опрацьовувати цей розділ богослов'я. 

Інша причина того, що рідко чуємо про Св. Духа з проповід
ниці - складність образного представлення самої постаті Св. Духа, 
його ролі й діяння. 
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Ще інша причина - складність стисло догматичного харак

теру. Щоб висвітлити особливу роль Св. Духа у світі ласки, треба 
глибокого знання й доброго володіння темою. 

Сьогодні теологи стверджують, що після 11 Ватиканського 
собору почалась доба Св. Духа. То тут, то там виникають в тілі 
Церкви гуртки сучасних харизматиків, тобто людей, які бажають 
ближче пізнати Св. Духа, але не всіх це захоплює, не всім відповідає. 

Все ж таки за допомогою катехитичШlХ проповідей слід 
повчати вірних, що Св. Дух силою свого походження - це Божа 
любов, любов повсякчасно жива, діюча, всеохоплююча. Таким чином 
Св. Дух - першовзір і джерело правдивої, надприродної, святої 
любові У людських серцях і в Христовій Церкві. Св.· Дух бере участь 
у створенні світу й людини (Пс. 103.30; Проп. 1.9), промовляє через 
пророків (Йо. 2.28), спричиняє втілення Слова Божого - Ісуса (Лк. 
1.45), довершує діло Христове (Ів. 16.13), освячує людські душі (1 
Кор. 6.11; 2 Сол. 2.12), дає людям синівство Боже (Рим. 8.15), перебу
ває у християнах, як у святині (1 Кор. 6.19) через освячуючу ласку (Ів. 
6.64; Рим. 8.13), є джерелом надприродного світла (1 Кор. 14.2), ос
вітлює таїни Божі (1 Кор. 2.10). Дух Святий є будівШlЧИМ та серцем
душею Містичного Тіла Христового - Церкви (Еф. 2.22), джерелом її 
сили й зросту (Ді. 6.8, 8.29, 13.4, 16.6). Він діє у святих таїнах Ов. 3.5; 
20.22; Ді. 8.17), вливає надприродні чесноти (Рим. 5.5; Гал. 5.22), 
удосконалює за посереДШІЦТВОМ семи дарів (Іс. 11.2), учить молитися 
(Рим. 8.26) та ін. 

Пояснивши добре спасенне діяння Св. Духа в душах, пропо
віДШІК повинен підкреслити обов'язки вірШІХ перед Ним. Як Особі 
Божій Йому належить віддавати найвищу пошану і поклоніння. 
Роздумуючи над прийнятими добродійствами Св. Духа, сповняємося 
любов'ю і вдячністю до Нього. Любов спонукує до любові. Коли ми 
справді переконуємося в чинній, жертовній любові когось до нас, 

цілком спонтанно запалюємося любов'ю до нього. 

у проповідях про Св. Духа ми повинні ПОЯСШlТИ вірним, що 
діяння Св. Духа залежить від діяння втіленого Божого Слова, про що 
виразно говорить сам Христос: «Тож коли зійде той, Дух істини, він і 
наведе вас на всю правду, - він бо не промовлятиме від себе, лише 

бу де повідати, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він 
мене, бо з мого візьме і звістить вам» Ов. 16.13-14), Ніхто інший, а 
тільки Дух Святий У ділив душі Христа повноту ласки, найвищий 
ступінь чеснот і дарів. Це він замешкав у Ньому й діяв у Ньому. 
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Кожний християнин, тим більше проповідник Христовий, 
спостереже без зусиль, що однією з найбільш атакованих правд є 

саме правда про Церкву Христову. Поборюють її й невіруючі, й ре
лігійно байдужі, всілякі єретики і сектанти, знаходячи, на жаль, 
спільників серед католиків в TW самої Церкви. Загальновідомо, що й 
наша інтелігеfЩiя була просякнута релігійною байдужістю, пересад
ним націоналізмом, а до того переважна більшість народу перебувала 

в роз'єднанні з КатолlЩЬКОЮ Церквою - тобто у сХИЗмі. Схизма 
потягнула багатьох вірних й духовенство. Ще сьогодні ведеться 
завзятий бій за душі наших вірних як на рідних землях, так і на посе
леІШЯХ. 

Націоналістичні вільнодумці кидають у наш народ безпідставні 
оскарження такі, як римський інтернаціоналізм, римська окупація, 

прислужництво чужим, запродання Ватикану тощо. Подібно 
поширюється вільнодумство серед нашої інтелігеІЩії та просто

люддя й щодо проблем розлучень, цивільних шлюбів, мішаних 

подруж, арелігійних шкіл, яке породжує повне незнання й легко

важення засадними вимогами Церкви. 

Нарід наш в У Країні й на поселеннях спровоковано сходить на 
шлях схизми й відокремлення від КатоЛlЩЬКОЇ Церкви, спочатку 
духовно, а відтак й адміністративно, піддаючись закликам до 

автономії, до незалежної національної Церкви. 

Хоч комунізм у багатьох країнах зазнав краху, однак робітничі 
маси, під впливом соціялістичної ідеології, сповнені упереджень до 

Церкви, утотожнюють її З твердинею буржуазії, тавруючи як ворога 
робіТІШЧОГО класу. 

Ось чому гостро відчувається потреба повчити людей за допо
могою змістовних катехитичних проповідей про природу, засади 

життя, засoGи існування й діяльності КатолlЩЬКОЇ Церкви у світі. 

Проповідування про Церкву має на меті переконати вірних у її 
Божественному походженні, а відповідно, викликати послух, 
вдячність і любов до неї. 

Проповіді про Церкву необхідно. об'єднувати у ЦИКЛИ, які 
охоплюватимуть такі головні теми: 

а) Божественне походження Церкви, ца підставі Об'явлення й 
апологетики (тривання, універсальність, єдність, живучість, добро
дійний вплив Церкви та ін.). 



106 ПроnoвіднuцтвQ 

б) Мета Христової Церкви. r рунтовне пояснення цього пи
тання усуне багато непорозумінь щодо взаємин Церкви іцивL'\Ьної 
влади, втручання її в справи публічні, економічні, суспільні, у по

дружнє життя й виховання молоді. 

в) Ієрархія Церкви, їі монархічно-демократичний лад, завдання 
IJерковної ієрархії та ставлення вірних до неї, непомильний 
учительський уряд Церкви як зібрання ієрархії, на чолі з наступникuм 
св. апостола Петра. 

г) Діяльність Церкви впродовж віків, П вплив на lJИВілізацію, 
науку, виховання, суспільне співжиття, законодавство. Терпіння, пе
реслідування й перемоги Обручниqi Христової. 

Найголовніше в проповідуванні про Церкву - підібрати від
повідні спосіб і метод. Насамперед проповідник мусить усунути ті 
упередження до Церкви, які побутуюгь в ріЗних прошарках сус
пільства. Однак тут потрібно бути лагідним і терпеливим, вжи
ваючись у психічний настрій слухачів, в їхній спосіб мислення й 
переймаючись їхніми проблемами. 

Щойно відтак проповідник може починати продуктивtl)' 
працю, яку спрямує на те, щоб у слухачів витворити почуття €4НOCTi 

з Церквою, як живим тілом спільноти християн. Треба відповідно 
висвітлити такі поняття: IJерковна ієрархія, священство, вірні, Церква. 
Вони відкриють слухачам очі на преважливу правду, що вірні -
реальні, фактичні члени Містичного Тіла Христового, в якому 
кожний має своє міСIJе і призначення. 

Оповідаючи про переслідування Церкви, минулі й сучасні, 
проповідник має підкреслити, що вони: торкаються всіх вірних Хрис
тової Церкви, де б вони не перебували, бо коли терпить один член, 
терпить з ним усе тіло - Церква. 

б. Про Micтu1lHe ТіАО Христове 

В дуже тісному зв'язку з правдою про Церкву знаходиться 
догма Віри про існування і життя Містичного Тіла Христового. Влас
не кажучи, IJе одна й та сама річ, яку розглядаємо в різних аспектах. 

Вживаємо слово «Церква», коли маємо на увазі християнську 
спільноту як інституqiю, яку заснував Христос й якою управляє на IJе 
встановлена ієрархія з визначеними повновагами. Окреслення 
Містичного Тіла Христового вживаємо, коли розглядаємо внутрішнє, 
надприродне життя організму Церкви, головою якого є Христос, 
членами - всі вірні, а життєдайними соками - ласка Божа. 

Правда й догма про Містичне Тіло Христове - IJе найбільш ак
туальна річ наших часів з огляду Ііа свій суспільний характер. Наш 
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хх вік - вік нечуваного досі розквіту всіляких організацій, а в цер
ковній ділянці - це почуття єдності у Христі. Тому 11 ВаПІКанський 
собор так багато уваги приділив внутрішнім проблемам Церкви, її 
позиції, місI.JЮ, діяльності в сучасному світі, розгортаючи т. зв. 

екуменічний діялог. 

Катехизуючий проповідник, отже, зобов'язatІИЙ ближче й 
глибше ознайомитися із згаданим матеріялом, щоб бути спроможним 

подати його своїм вірним, бо правда про Містичне Тіло Христове є 
наче СОІщем нашого християнського і релігійного життя. У світлі тієї 
істини, що Христос - голова, а всі вірні - члени одуховленого, 
воскреслого Тіла Христового, зрозуміємо правди про діяння ласки й 
благодаті Божої, яка є життєдайною силою організму Тіла Христово
го - Церкви, про діяння літургії, яка є молитвою цілого організму, про 
діяння святих таїн, які є наче артеріями, що допроваджують живлючі 
соки до кожної кліnши оргatliзму, в залежності від її функцій, завдань 
і потреб. 

Можна сміливо стверджувати, що всі догми зосереджуються на 
ісТИІІі про Містичне Тіло Христове. У світлі цієї догми бачимо 
виразно потребу любові й єдності всіх членів Церкви, обов'язок 
взаємної допомоги, милосердя, апостольської ревності, щоб нести 

світло незрячим, допомогу терплячим, хворим, переслідуваним. 

З другого боку, варто також демонструвати сумні наслідки 
єресей - отих усохлих галузок, до яких, після відірвання від кореня, 
не допливають життєдайні соки Божої благодаті. 

Не зважаючи на актуальність і плідність, догма про Містичне 
Тіло Христове належить до найскладніших й з огляду на свій син
тетичний характер, бо охоплює цілий ряд об'явлених правд про над
природне життя, й з шляду на свою таїнственність, про що виразно 

свідчить сама її назва. Тому ця догма слабо розвинена у догматично
гомілетичних повчаннях:. 

То тут, то там почуєте з уст деяких християн, а зокрема пра
вославних і протестантів, що догма про Містичне Тіло Христове - це 
нещодавно винайдена правда, ПрОШU'ована КатоЛИ1JЬКОЮ Церквою. 
Такий закид треба рішуче відкинути, як такий що протирічить правді. 
Вистачить з увагою передивитися твори OrцiB Церкви перших сто
річ, щоб переконатися, що вже в ті часи. ця догма була осередком 
проповiдmщтва й основою житгя християнських громад. цінні роз
відки про Містичне Тіло Христове зустрічаємо вже у св. Ігнатія Апті
охійського. 

Саме сьогодні, в часи надмірного індивідуалізму, лібералізму та 
егоїзму, каТОЛИlJЬкі проповідники, не боячись, мають свідчити про 
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перлину католицької догматики, тобто про вічноживий надприрод

ний організм Містичного Тіла Христового - про Церкву. 

у світлі цієї істини КОЖНИЙ ХРИС'I'ИЛRИН пізнає свою правдиву 
гідність, як члена Тіла Христового, усвідомить свої обов'язки щодо 
іШllИХ членів цього організму, СВОЇХ співбратів, з якими з'єднаний у 
Христі, стає ревнішим, пізнає незрівняну вартість літургійної мо

литви й її вищість над молитвою індивідуальною, починає жити 

повним жит'l'ям Церкви. 

Катехитичні проповіді про Містичне Тіло Христове треба 
робити циклічно, а не час від часу. У цих проповідях належить фун
товно повчити вірних про істоту цієї догми, розрізняючи виразно 

фізичне, моральне і містичне в ній, щоб запобігти неправильному 
розуміmпо нашої злуки й єдності У Христі. Найбільше треба під
креслювати в цих проповідях діяння освячуючої ласки, за допомогою 

якої беремо участь у Божій природі. Завдяки ласці ми - вщеплені в 
Христа, завдяки освячуючій ласці - перебуваємо у Христі, в Ньому 
живемо й зростаємо у вічність. 

Е. Проповіді про заповіді Божі й церковНі. Тому що сьогодні, 
більш ніж колись, Божий закон забуто і зневажено, проповіДllИКам 
треба дбайливо у IJИКЛах катехитичних повчань пояснювати вірним, 

чим є цей Божий закон, чому й як слід нам його дотримувати. 

Цілковито інакше виглядало б життя людей на світі, коли б всі 
заповзялися дбайливо й докладно дотримувати всі Божі заповіді. Тоді 
не чули б ми ніде зневаги Божого імені, лайки, прокльонів, бо люди 
пам'ятали б наказ першої й другої заповідей Господніх: «Нехай не 
буде в тебе інших богів, крім Мене», «Не згадуй імені Господа Бога 
твого надаремно». В неділі й свята храми Божі були б повні людьми, 
які виконували б третю заповідь Божу - «Пам'ятай святий день 
святкувати». Не чули б ми ніколи, як батьки скаржаться на своїх дітей 
й не бачили б як гірко плачуть з їхньої лихої поведінки, бо всі діти 

пам'ятали б про четверту заповідь - «Шануй батька й матір твоїх, 
щоб тобі було добре й щоб ти довго прожив на землі». ми не страха
лися б, що хтось замахнеться на наше ЖИТГ)І, переступаючи наказ 

ТворцЯ: «Не вбивай». Якщо люди пильно зберігали б шосту й дев'яту 
заповіді Божі" «Не чини перелюбу», «Не пожадай жінки ближнього 
твого», багато меШllе було б розбитих родин, дітей-байстрюків, 

лікарень для нещасних жертв переступу qиx заповідей. Якби ЛЮДИ 
були свідомі й дотримували б сьому заповідь, ми спокійно, без спе

ціяльних засувів і сторожі, залишали б, відходячи, нашу кімнату, 

хату. На світі не було б злодіїв, шахраїв, розбійників. Всі шанували б 
чужу власність. Якщо хрис'I'ИЛRИ зберігали б восьму заповідь Божу, 
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ми не журилися б своїм добрим іменем, славою. Нас ніхто не осу д)ку- . 
вав би, llе обмовляв, не очорнював. Якщо б всі люди добре знали й 
зберігали всі Божі заповіді, а їх - небагато. лише десять, то не 
потрібно було б поліції, судів, в'язниць, шибеНИlJЬ. 

В наші дні Божі заповіді забуті й зневажені, тому пекучість 
циклу катехитичних проповідей про заповіді Божі сьогодні особливо 
відчутна. 

Психологічно-виховний момент вимагає катехитичним пропо
відям про заповіді Божі надати форми радше позитивної, ніж нега
тивної. 

АрГументуючи заповіді Божі треба пам'ятати, що люди 
інтуїтивно відчувають їхнє існування, за допомогою розуму пізнають 

їхню мету.й завдання. 

Заповіді Божі нормують наше щоденне життя, тому їхня 
головна мета - подати практичні норми нашої поведінки в усіх його 
обставинах. 

Приклади дотримання Божих заповідей чи нехтування ними 
треба взяти з ЖИ'ГІ'л свого оточення, щоб у слухачів не виникали 

сумніви, що обставини нашого життя так змінилися, що сьогодні 

заповіді втратили свою повну вартість і силу. 

З катехитичними проповідями про заповіді Божі тісно пов'язані 
проповіді про гріх. Дотримання заповідей - це вчинок добрий, це 
поглиблення, закорінення в собі все більшого добра, це уникання 

злого. Гріх, навпаки,- це зрада любові, це переступ заповіді й волі 
Творqя, це вияв легковаження ним, невдячності до нього. Гріх ранить 
нашу природу, виводить її з нормального річища. В науках про гріх 
не треба довго пояснювати його негативність, його природу, бо 

кожний грішник повчить нас багато краще про це, проте, корисніше 
навчити вірlШХ - чим € гріх в очах Божих, чим він є для нас самих. 

Зразки, поділ і тематику катехитичних проповідей про заповіді 
Божі треба брати з катехитичної літератури як давніх, так і сучасних 
авторів. Те саме можна сказати й про заповіді церковні, які € наче до
повненням заповідей Божих. 

є. Проnовіді про правди си.ШЮАУ віри. Цикл цих повчань 
дуже важливий для поглиблення знання головних правд христи

янської віри серед вірних. Іх слід дбайливо .опрацьовувати, переплі
таючи живими прикладами з різних ділянок житгл, щоб наша віра 

була зрозумілою для кожного. 



· ' 



Частина друга 

КАТЕХИТИКА 
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Від автора 

15 жовтня 1986 рО7СУ, за ініціятивою ВсеАенського Архи
єрея Івана ПавАа ІІ, в Ри.мі розnоttаАа працю cnеціЯАьна ко.місія 
дАЯ підготовки нового катеxuз.му ВсеАенської Церкви. Ця ко.місія 
закінttиАа свою роботу 14 Аютого 1992 року, а 25 ttервня Іван 
ПавАО ІІ yPOttucтO ухваАив текст нового катеxuзму. 

ГОАовне завдання цього катехизму - nодати нинішній 
Аюдині, у свіТАі вtteння Другого Ватиканського собору, найго
Аовніші суттєві правди християнської віри й засади мораАі, 

СфОРМУАьовані у спосіб найбіАьше виttеpnний, зрозу.міАUЙ і син-

:uttHUU. 

Новий катехизм в першу ttepzy rlризнаtteно усім тим, кому в 
ім'я Церкви доРУttЄ1-tо обов'язО7С катехизуватu, тобто єnиC1ConaM, 
nарохам та їхнім nOMittHUKaM, катехитам і редакторам 

KaTexUTUttHUX видань. 

В новому катеxuз.мі спрямовано всю увагу на Христа, що 
об' ЯВАЯЄl'ЬСЯ Аюдству в Пuсанні, у Святuх Таїнах, заповідях і 
МОАитві. 

Новий катехизм не за(..туnає, не вUКАюttає й не nозбавАЯЄ 
вартоСТі існуюttі катехuзмu в різнuх країнах і Церквах. Він, 
радше, у своїй основі, є відносним nYH1C'l'OM дАЯ цих катеxuзмів, 
які навttають про ті самі nравди христuянської віри, аАе 

nризнаttені дАЯ різнuх народів, з врахуванням націонаАьних 

традицій, дАЯ різнuх категорій Аюдей, як дітей, МОАоді, дОРОСАих, 

nохиАих віком. 

В новому катехuз.мі nодаЄl'ЬСЯ вtteння про віру, про 
Аітургію, про ЖU'l"l'Я і МОАитву Церкви. У ньому, у cuhteTU"f-ніu й 
стисАій формі, подаються ФОРМУАU гОАовних правд віри, осно

ваних на ТЄ1Сстах бібАіЙнuх, Аітургійнuх, Отців Церкви та 
abtehtu"f-НОМУ нав"f-анні lІеркви, вUКАадаЄl'ЬСЯ дО7СтриuаАьна іс
тота віри. Т аким 'Чином nОАЄгшуЄl'ЬСЯ сприйняття змісту 
катехuзму та сnриЯЄl'ЬСЯ 1-tабуттю cniAb1-tоЇ мови всіма ttАЄ1-tамU 
Церкви. 
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у нинішньому свіТі, наС1Срізь nРОСЯ.1Сненому суб' Є1СТивізхом 

та себе./lюбством, щоразу то біАьше відчуваєсься потреба 

хри,-тиЯНСЬ1Сого вчення в усій його простоті, синтетичності, сnо-

1Сійного й радісного, Я1Се БУАО б наче за1САи",ом, аАе одночасно 

змушуваАО б до роздумів і розважання. 

З усією певністю можн.а ствердити, що новий катехизм 

ВсеАен.сь1СОЇ Церкви стане дуже корисн.им зн.аряддям, nризна

чен.им заспокоїти загаАьн.е н.евгасиме бажанн.я правди й 

nевн.ості у сучасн.их АюдеЙ. 

Він стане основним і гОАовним засобом дАЛ навчан.н.я 
катехизм у дітей, МОАоді та старших віком. Сподіваємось, що 
н.езабаром матимемо також nере1САад 1Сатехизму й ТАумачення 

до н.ього YJ'раїн.ською мовою. 

В міжчасі, у н.аших АЄ1Сціях, розгАян.емо такі nитан.н.я: 

- про обов'язок, н.еобхідність і С1САадності катехитичн.ого 
навчанн.я; 

- про nодіА і предмет 1Сатехитичного навчанн.я; 

- про засяг предмета АЄ1Сцій катехизму; 

- практичні застосуван.н.я при навчанні "'атехизму; 

- про обдарован.ість катехита; 

- про методи катехизації; 

- про види активн.ості при навчанні катехизм у та веденн.я 
реАігіЙн.ого навчання. 
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І.ВCfYП 

1. ПОШnТJl 

Слово катехитика походить від грецьких с.лів «ката» і «ехос» -
голос-бесіда або від слова «катехеЙІІ» - промов.лятИ, виголошувати, 
повчати, і таким чшюм означає будь-яку усну І-Іауку. Orже, 
катехитика - це мистецтво навчати. Звідси, у стислому значенні, 
катехитика - це наука, предмет якої - подати спосіб і методу навчанНJI 
правд святої віри. 

Катехит (гр. «катехитес» - учитель) - священик, що навчає ре
лігії, хоча, в потребі, маючи канонічну місію ІJеркви, цей обов'язок 
можуть виконувати світські, спеці~но підготовані для цього особи. 

Часто зустрічаємось зі словами «катехиза» Й «катехитика». Тут 
належить зауважити, що катехитика - це теорі.и катехизи. Ії завдання 
- подати прИНIJИПИ та правила систематичного навчання релігії. 

Об'єкт катехитики - це початкове навчання релігійних правд тих, що 
їх ще не знають. Тісне пов'язання: між знанням релігійних правд і 
життям згідно з засадами віри ставить катехитику в тісне відношенНJI 

до проблеми виховання, отже, катехитику можна вивчати з точки 

зору релігійної чи моральної педагогіки. Щоб, однак, бути добрим 
катехитом, необхідно бути підготованим і в богослов'ї, і в психології, 
і в педагогіці. 

Катехичний обов'JI30К - це навчанн.и й вихованНJI. Предметом 
катехитики є навчання: правд віри; засіб катехичного виховання: - бо

госл ужіння і моральна поведінка. 

Обов'язок катехита - навчати катехуменів головних правд віри 
й звичаїв та сXИЛJIТИ їхню волю до життя і ДЇЛ, згідних із засадами цієї 

святої віри. 

Людина від природи потребує вчителя й вихователя, щоб 
набути знании й досвіду життя. Тим більше цього потребує вона на 
ниві релігії. Навчання: релігії мусить починаТИСJl разом з навчанням 
головних дисIJИП.Лiн у школі, але мусимо знати, що навчанн.и релігії 

значно відмінне від навчанн.и історії, географії, математики, бо воно 

охоплює цілу ЛЮДИНУ, тобто формує її розум і волю, дає пізнання: 
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релігійних правд і вчить застосовувати знання їх в практичному 

щоденному житті. Тому катехитика, від своєї природи, не може об
межуватись лише до теорії, вона необхідно мусить бути застосована 

практично. 

слід також знати, що нова методологія навчаlПIЯ релігії пере
буває у фазі розвитку, нових дослідів, в пошуках нових методів і 

шлнхів. 

Всі священики й катехити мають обов'язок взяти участь в праці 
над опрацюванням найкращих способу й методу навчання релігії, як 

початківців, так і старших. 

Катехитика дає нам не лише знання правд віри, але вчить нас 
розумно жити, згідно з нашою вірою. 

Навчання релігії осягне своєї мети Й. виконає своє завдання 
тоді, коли воно буде спрямоване на те, щоб розбудити й розвинути в 
дітях, як також й у старших віру в Бога і Його правди. 

Що таке віра? Слово «віра» може· сприйматися в різних 
значеннях. Віра може означати християнське вчення об'явлених 
правд Божих, вона є предметом навчання релігії. Віра може означати 
акт нашого розуму й волі, коли ми сприймаємо як правду все те, що 

Бог об'явив, те, що Він не може помилятись, ані нас у помилку .ввести 
і те, що Церква подає до віруваІПІЯ. Віра може означати всі акти 
нашого життя, які чинимо згідно із засадами святої віри та li спону
ками, бо віра без діл - мертва. 

Orже, мета катехичного навчаlПIЯ- передати учням розумну 
Віру, що спирається на Христову істину, щоб відтак цей учень 
прийняв Христові правди як свої, а своє життя пристосував до засад 
Христової науки. Навчання релігії має допровадити дитину, юнака 
християнина до правдивого пізнаІПІЯ, визнаІПІЯ віри і життя в ній. 

Найвища форма реалізації нашої віри й життя в ній - це 

прийняття Пресвятої Євхаристії та інших святих таІн. Однак приват
не життя молитви й християнської моралі дитини - це постійне 

визнавання, свідчення віри й життя з вірою. Тому далі можемо ствер
дити, що мета навчання релігії - підготувати дитину, доростаючу 

молодь до таємничої сакраментальної зустрі'd з Богом, або скріпити 
плоди вже прийнятих святих таШ, які за допомогою добрих 
моральних вчинків допроваДЯ'l'Ь нас до остаточної й вічної зустрічі з 

Богом. Тому-то навчання релігії - це святе діло, цілковито відмінне 
від чисто світського навчання таких дисциплін, як математика, reo
графія, історія, література. 

Чому навчання релігії - святе діло? Т 0)',1}' що це навчання в своїй 
істоті не анонімне, як всі інші дисципліни, а зосереджується і 
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ВИЯВЛЯЄТЬСЯ У співдії між Богом і людиною. Зародком цього є Боже 
ЖИТТЯ, дане нам освячуючою ласкою у св. Хрещенні. Зростання і 
помножеlПlЯ цього Божого життя в наших душах здійСНЮЄТЬСЯ за до

помогою багатьох актів, не лише молитви й святих таїн, але також і 

добрих вчинків, сумлінного виконання наших щоденних обов'язків. 

Катехит мусить добре пам'ятати, що його навчанНЯ релігії, 
його слова й учинки - че засоби освячення, че знаряддя ласки, щоб 
розбудити в дитині жи'ГrЯ У християнській вірі. У святому ділі 
навчання релігії всі складові, тобто слова, образи, рухи мусять 
унаочнюватиспівпрaIJЮ Бога й людини. Найбільша небезпека у 
навчанні релігії полягає в тому, що коли хочемо проводити її за мето

дами світської дидактики, не узгоджуємо реальність з надприродним 

і таємним. При навчанні релігії треба уникати т. зв. інфантилізму, 
сентименталізму, рaqiоналізму, вербалізму й фальшивого активізму. 

2. Мета, вагомість та складності катехитичного навчанна 

Наша віра й жи'ГrЯ у вірі зумовлені ласкою Божою і знанням. 
Знання таїн нашої віри необхідно подавати ПОС'lупово, вважаючи на 
розвиток розуму й житrя кожного християнина. Безпосередній 
обов'язок катехизування має душпастир, про що вчить нас приклад 
Христа. Коли апостоли не допускали дітей до Ісуса він, побачивши 
че, сказав їм: "Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм: таких 
бо Царство Боже" ... «І, обійнявши їх, поклав на них руки і бла
гословив ЇХ" СМр. 10.14-16). Священикам своїм Христос дав наказ: 
«Ідіть і навчайте всіх людей", без ВШlЯТКу, отже, і дітей. 

Закон Церкви наказує душпастирям наполегливо дбати про 
катехизaqiю і навчання релігії, зокрема шкільної молоді, до чого 

спонукує почуття справедливості й людяності. 

Цей відповідальний обов'язок навчати релігії мають не лише 
душпастирі, але кожний, хто бере участь у вихованні дітей, тобто 

батьки, вчителі, вихователі. 

Складності катехитичного обов'язку пов'язані з тим, щО релі
гійні повчання головних правд віри не легкі навіть для дорослих, а 

набагато складніше сприймати їх малим чи доростаючим дітям. Ось 
кілька наших спостережень. 

Діти ще не звикли багато думати, посідають небагато понять, 
слабо розвинена в них фантазія, тому нелегко викладати їм правди 
нашої віри, які б наповнили їхній розум і серце та про які вони 
пам'ятали б. 
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Діти від природи легковажні й поверхові, тому досить тяжко 
спонукати їх до уваги, особливо при навчанні абстрактним правдам 

віри, які й дорослій людині важко сприйняти й зрозуміти. 

Катехит часто має справу з різнорідними дітьми, які від батьків 
не дістають найперших засад виховання, часто живуть серед моря 

злих прикладів, злих призвичок в родині, які дитина з легкістю 

засвоює й без своєї вини стає зіпсутою, морально пораненою. 

Катехит мусить багато попрацювати, щоб таку дитину вивести на 
певний рівень релігійного знання і життя. 

Катехизація має покласти в дитині наріжний камінь пізнання 
правд святої віри й засад моральної поведінки щодо себе, щодо Бога і 
суспільства. Лише особливе замилування, любов та терпеливість 
зможуть дати катехитові необхідну наснагу, щоб він не зневірився, 
постійно пояснюючи, повторюючи, нагадуючи, заохочуючи дові

рених йому для катехизації дітей. 

Катехит мусить, нарешті, мати певні природні здібності, знати 
методику та вправи, щоб бути спроможним належно викладати ма

теріял. для цього треба мати дар передавати іншим поняття правди
во, чітко, наочно, точно, вміло переконувати авдиторію у своїй 

правоті. 

П. ПОДІЛ КАТЕХИТИКИ 

Протягом історії існували розмatТl поділи катехи:тики. Най
більш загальний й головний поділ випливає з мети й завдання 
катехи:тики, тобто навчання й виховання. Тому катехи:тику поділяємо 
на дві головні частини: 1. Катехитичне навчання та 2. Катехитичне 
виховання. 

1. Катехитичне навчання 

Теорія катехитичного навчання подає правила й засади, яких 
належить дотримуватИся навчatOчи релігійних правд дітей чи всіх, 

що з тим предметом не ознайомлені. Розглядаючи катехитичне 
навчання, насамперед потрібно розв'язати два головні питання, а 
саме: А. Предмет катехитичного навчання; і Б. Форми катехи:тичного 
навчання. Пояснюючи предмет катехитичної науки, розглянемо 
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чотири питання: 1. Яких рел1ГlИНИX правд катехит зобов'язаний 
навчати; 2. В якій послідовності має подавати катехитичну науку; 3. 
Як має поділити своЇХ слухачів; 4. Чому до катехитичного навчання 
необхідно мати катехизм і які його особливості. 

1. Вибір npeoft4ЄТa tcareXU'l'U<tHOZO на8<taННЯ 

Предмет катехитичного навчання - об'явл.ені правди святої 
віри, які Церква подає до вірування, та засади моралі, що випливають 

з lJИX правд. Все ж таки, з огляду на молодий вік та обмежені поняття 

слухачів, не можна їм відразу всі правди викладати, а лише ті, що для 

даного віку й даної авдиторії необхідні. Тому предмет катехитичних 
повчань треба поділити, дотримуючись певних засад, про що буде 

мова нижче. 

Беручи до уваги мету катехитичного навчання, тобто навчати 

насамперед всього того, що для пізнання віри й звичаїв христи

янського житгя необхідне, а навіть і корисне, катехит має навчати 

всього того, що правдиве, що належить до об'явл.ених правд про від
куплення, освячення й спасіння людського роду, того, що 

катехуменів допровадить до пізнання lJИX правд. 

При навчанні про християнську мораль та християнські звичаї 
катехит мусить вибирати такі правди, які для дітей будуть найбільш 

практичними, та не лише спричиняться до їхнього ушляхетнення й 

освячення, але одночасно защеплять в серцях молоді зародки 

християнських чеснот. Катехит насамперед має вчити дітей і молодь 
про обов'язок послуху, справедливості, правдомовності, побожності 
та про інші обов'язки, про які діти вже на початку свого жИ'ГГя 
повинні знати та їх виконувати. 

Катехит, маючи на увазі високу мету катехитики, за всяку ціну 

при навчанні уникатиме всього того, що стисло не належить до правд 

святої віри й звичаїв, як наприклад, де знаходиться пекло, чистилище 

чи небо та подібне; всього незгідного з правдою, бо фальш не може 
спричинитися до поширення чи збудження віри; всього сумнівного, у 

що Церква вірувати не зобов'язує; всього, що може пошкодити пере
конанню дітей, як про єресі, про статеві зловживання, відхилеюrn 

тощо. 

При виборі предмета катехитичного навчання необхідно 
вважати на вік і рівень розвитку слухачів, тобто чи то будуть діти 

дошкільного віку, учні початкової школи, доростаюча молодь, а чи й 

старші. 
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Катехит також мусить взяти до уваги теперішні й майбу,тні 
умови житгя своїх учнів. Мусить мати на увазі час, який має в роз
порядженні для навчання релігfi, щоб не зупинятися на другорядних 

речах, занедбуючи найголовніші. Мусить брати до уваги особливіші 
умови часу й місI.JЯ, де проводить катехитичне навчання, наприклад, 

там, де поширилися якісь суперечливі навчання чи порушешіЯ 

звичаїв, треба відповідні правди більше й точніше дітям, молоді чи 
старшим пояснити. 

2. ПОСАідовніC'NJ "атехu:си.ного нав.ання 

Як при кожному їюпому навчанні, так і при катехитичному, 
дуже багато залежить від того, в якій послідовності викладається ма

теріял. При впорядкуванні предмета катехитичного навчання 
катехит насамперед має вважати на сам предмет і на своїх учнів. 

Предмет катехитичного навчання - це усталені, незмінні 
об'явлені Божі правди, які Церква подає до вірування. Поодинокі 
правди щільно пов'язані між собою. Тому й послідовність, в якій 
катехитичне навчаІ-ПіЯ має проводитися, є незмінна й зобов'язуюча, 
яку катехит самочинно міняти не може. Але катехит мусить сам пі
дібрати спосіб і метод, за якими подаватиме катехитичну науку, 

залежно від віку й здібностей своїх учнів. 

Предмет катехитичного навчаІ-ПіЯ охоПЛЮ€ ціле Боже 
Об'явлення впродовж істори спасіння людства. Orож, це Боже 
Об'явлення в історичному світлі треба поступово, відповідно до віку 
й здібностей учнів, викладати й висвітлювати. 

За історичне впорядкування предмета катехитичного навчання 
промовляють вагомі психологічні, історичні та педагогічні причини. 

Психологія вчить, що розвиток людського духа починається від 
пог АЯДів, тобто від поодиноких образів. між душевними силами 
людини першим починає діяти Зір, а опісля розвивається розум, який 

побачені речі порівНЮ€, розрізняє, впорядковує й виробляє таким 
чином собі понятгя. Orже, катехуменам треба представляти насам
перед такі речі, на які вони могли б неначе ДИВИТИСЯ, тобто оповідати 

ПРО поодинокі періоди біблійної історії, які є наче речові представ

лення об'явлених правд Божих. 

Катехитичне навчання тісно пов'язане з Божим Об'явленням в 
історії спасіння людського роду. Тому історична метода навчання 
про Боже Об'явлення в історії спасіння придається найкраще. Цей 
прИІЩИІІ практикує Церква й тоді, коли розподіляє поди й свята 
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впродовж літургійного року. Церковні обряди й свята навчають нас 
про ціле Боже Об'явлення. 

За історичний принцип впорядкування катехитичних наук 

промовляє також і педагогіка, бо діти з радістю слухають оповідання 

про історичні події, легко їх розуміють і запам'ятовують. Слухаючи 
оповідання про історичні події, діти розвивають не лише свій розум, 

але й серце. Коли ж пізніше релігійні правди їм будуть подаватись у 
виді понять, матимуть вони багатий допоміжний матеріял. 

Беручи до уваги спосіб і розвиток душевних сил молоді, 

катехит при навчанні правд святої віри повинен іти: 

а) Від простого до складного, тобто спочатку навчати про те, 
що вимагає для зрозуміння меншого напруження душевних сил, 

меншої вправи в думанні, менше попередніх відомостей. Наприклад, 
можна спочатку оповісти епізод історії, а опісля пояснити про що він 

навчає і перед чим застерігає. Спочатку навести докази, спираючись 
на життєвий досвід, а опісля розумові чи філософські арГументи. 

б) Від відомого до невідомого, найліпше від відомого більшості 
слухачів. 

в) Від часткового до загального, при чому треба намагатись, 
щоб учні ці часткові поняття, які служитимуть Їм до поняття за

гального, добре засвоїли й затримали в пам'яті. 

г) Від природного до надприродного, навчаючи, наприклад, 
про те, що Бог - найсправедливіший, наймилосердніший, бо IJi Божі 
прикмети, пояс нені прикладами, учні легше зрозуміють, а щойно 

після lJЬOГO можна пояснювати їм те, що Бог - найсвятіший. 

Належить викладати насамперед ті правди, що € підставою або 
ПРИЧИlIОЮ наступних, або без яких наступні правди були б незрозу
мілими, як про ласку Божу й святі таїни, як про Бога і Його прикмети. 

Нарешті потрібно навчати дітей про ті катехизмові правди, які 
найбільше їм придаються, які їх найбільше захоплюють і для них 
саме тепер найбільше потрібні, особливо про ті, з якими вони зу

стрічаються у своєму щоденному житті такі, як заповіді Божі й цер
ковні, святі таїни й т. ін. 

3. ПООїА учнів на "АаСи. РозnoдiА .JIШТєріЯАУ 

Як кожне навчання, так і катехитичне навчання релігійних 
правд мусить мати певний поділ щодо своїх учнів і матеріялу. В 
залежності від навчальної системи і країни він може бути відмінним. 
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При навчанні релігійних правд щодо учнів, не можна дивитись 
лише на їхній вік, але треба брати до уваги також розвиток їхніх 

душевних сил і обсяг знань, які вони в цій ділянці вже набули. І тільки 

після цього визначити до якого класу кандидати належатимуть. 

Навчальний матеріял необхідно розподілити таким чином, щоб 
призначена частина для певних класів відповідала розвиткові 

душевних сил і здібностей цих учнів. 

Звичайно учнів-катехуменів поділяють на три класи. У 
першому класі викладаються початкові й найважливіші правди святої 

віри й звичаї, особливо ті, що для спасіння кожноі ЛЮДИНИ необхідно 
потрібні. Ці правди викладають, спираючись на історію. При цьому 
треба зберігати зв'язок між окремими частинами й цілість катехичної 
lІауки, уникаючи зайвої фрatментації. 

Катехизацію треба розпочинати негайно, як щойно діти 
почнуть ходити до школи, хоч би ВОни й не знали ще читати. 

Початківців треба вчити спочатку щоденних катехизмових молитов. 
При цьому треба дбати, щоб діти навчалися проказувати молитви 
виразно, поволі й напам'ять. Опісля належить пояснити їм значення 
слів деяких головних молитов, пояснюючи при цьому з історичного 

боку деякі поняття про головні правди віри й про звичаї так, щоб 
їхній розум був спроможним це зрозуміти. 

Переважно починають від пояснення знаку святого хреста, 
подаючи при цьому перші відомості про Бога й про Пресвяту 
Трійцю, про діяння Божі, такі як сотворення, відкуплення, освячення. 
Далі пояснюють Господню молитву «Orче наш» і молитву 
«Богородице Діво». Пояснюючи символ віри подають коротко, 
зрозуміло для дітей, правди віри. Навчаючи про заповіді Божі й цер
ковні, пояснюють коротко дітям, як вони можуть ці заповіді дотриму

вати. Оповідаючи про святі таїни треба особливо пояснювати те, що 
при у діле1lнi чих таїн відбувається. При навчa1lнi про християнську 
праведність можна повторити, що бу ло вже сказано про заповіді Божі 
й церковні. При навчанні про останні речі, тобто про смерть, суд 
Божий, небо й пекло, коротко й чітко викласти головні поняття, 
підсилені прикладами, взятими з ЖИТТя. Після цього можна навчати 
дітей шістьох головних правд віри, які кожшm християmm повинен 

знати і в них вірити. Можна, якщо дозволяє час, пояснити дітям деякі 
обряди, які вони чаСТО.спостерігають і в Яких беруть участь такі, як 
благословення, кроплення свяченою водою та ін. 

Коли діти першого класу катехизму знають вже читати, тоді 
потрібно переходити з ними т. зв. малий катехизм, в якому вони 

знайдуть різні образки, малюнки й символи, що допоможуть їм ще 

краще запам'ятати викладений матеріял. 
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в другому класі викладають правди віри й звичаї за історичним 

методом, дещо ширше, роблячи практичне застосування до тепе

рішніх і майбутніх обов'язків, обставШІ та діяльності учнів. 

В третьому класі катехизація проводиться цілком широко й 
І'РУНТОВIIО, спираючись на матеріялі, викладеному у попередні роки. 

Деякі сучасні катехитичні школи дотримуються наступного 
поділ у навчання релігії: 

1. Катехизування дошкільної дитини, яке охоплює два періоди 
її життя: а) До 3-го року життя за засадою: «Найкраща катехиза для 
дитини - це релігійне життя батька-матері»; б) Від 3 до 6 років життя 
- передшкільний час (дитячий садок). 

2. КатехизувашlЯ дітей у шкільному віці, між 6 і 9 роками 
життя. 

3. Катехизування дозріваючої молоді, між 9 і 14 роками життя. 
4. Катехизування зрілої молоді, між 14 і 18 роком життя. 
Щодо предмета катехизації радимо поділити його так, щоб в 

кожному класі кожного року взяти ціле катехизмове навчання, яке 

даним класам відповідає. Таким чином воно стає більш захоплюючим 
і корисним для дітей, катехит наводить завжди нові практичні засто

сування, поступово переходячи від історичного способу навчання до 

систематичного. 

Через часте повторення й поступове розширення матеріялу 
учні можуть краще його зрозуміти, засвоїти та запам'ятати. Дитина, 
що не знає ще читати, з оповідей катехита засвоїть собі лише корот
кий нарис релігійних правд. Коли вже вміє читати, поступає вперед 
за допомогою короткого і повного катехизмів та пояснень катехита. 

Хоч основа цілої науки буде завжди та сама, однак, той самий пред
мет виступає перед очима дитини завжди в новому світлі, завжди 

новішим і ширшим, що й збуджує в ній знову зацікавлення й увагу. 

Ще й та причина, що не всі діти закінчують середню школу, в 
тих країнах, де вона не є обов'язковою, схиляє до того, щоб в 
кожному катехитичному класі охоплювалася ціла програма навчання 

релігії, хоч у менш ІІШрокому обсязі, бо таким чином матимуть за

гальні основні ПОНЯ'ГІ'я про головні правди нашої релігії. 

Тому ніяк не можна схвалювати плану тих катехитів, що по
діляють навчання релігії й катехитичних правд на частини, широко й 

заглиблено на цілий період кількох років шкільного навчання, а 
щойно на останньому році повторюють цілий катехизм. 
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4. Катехизм 

Навчаючи релігійних правд, необхідно, по змозі, вживати 
катехизм, тобто книгу-підручник, в якій зібрані ці правди віри й 
звичаї. У катехизмі подано також послідовність, в якій вони учням 
мають бути подані. Це уможливлює те, що предмет навчання релігії є 
приблизно один і той самий в цілій країні, а навіть і в цілій Все
ленській Церкві. Добре ілюстрований, практичний підручник 
катехизму полегшує дітям, як також і кожному, що і;ого вивчає, 

навчання й засвоєння головних правд християнської віри і засад мо

ралі. 

Щоб катехизм відповідав своєму завданню й функції він 
мусить містити в собі найнеобхідніші й найважливіші правди христи
янської релігії. Ці правди мають бути подані в легкій і приступній 
формі, найкраще в історичній послідовності. Матеріялу має містити 
не забагато, але й не замало. Повинен містити відповіді з достатніми 
доказами й практичними висновками. Мова катехизму має бути 
зрозумілою й пристосованою до певного віку. 

Історію розвитку видань катехизмів у Церкві розглядатимемо в 
історії проповідшщтва. Тут лише згадаємо, що практично від 
початку ХУІ ст. з'являються катехизми, які майже виключно є підруч
никами навчання релігії в церкві, в родині, в школі, де були Зібрані 
коротко найважливіші правди християнської віри. До ХХ ст. майже 
всі катехизми були побудовані за методом «питання-відповідь». В 
них, залежно від призначення - текст для викладів чи текст для 

вивчення напам'ять - ставилися питання, а учень прочитував чи вивчав 
напам'ять відповідь. Ар:гументи, визначення переважно були побудо
вані за правилами схоластики. 

На початку хх ст. починається потужний катехитичний рух, 
який вимагав нової методології в навчанні катехизму, тобто 

зменшення матеріялу студій, дозволу більше вживати інтуїцію, для 

початківців дати книгу навчання релігії, побудовану на біблійній іс
торіі Старого й Нового заповітів, звернути більше уваги на метод 
навчання й дидактику. цим вимогам частково відповідали німецький 
катехизм ЛіндеlІа, Т. І., 1900 року та катехизм Пія Х 1905 року, 
запроваджений в цілій І.талії. . 

Значною подією у виданні й впорядкуванні за новими вимогами 
педагогіки був новий німецький катехизм, опрацьований за apryмeH

тами Німецького Катехитичного Товариства, яке' за дорученням 
ієрархії Німеччини працювало над ним від 1938 року й видало 1955 
року. Цей катехизм ВИДalІО багатьма мовами з додатками, за потре-
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бами й вимогами окремих країн. Його структура органічна й побу до
вана па історії спасіння, христоцентрична: а) Благові сть царства 
Божого; б) Бог і наше спасіння, тобто Бог - наш небесний Orечь; 
сотворення світу, первородний гріх й обітниця відкуплення; Ісус 
Христос - наш Спаситель; втілення, страждання іпрослава 
Спасителя; Святий Дух і Його діяння; таїнство Трисвятого Бога; в) 
Церква і святі таїни, тобто заснування й встановлення Церкви; дія 
Церкви; наше освячення через хрещення; молитва; миропомазання; 

Євхаристія; небезпеки для нового життя; таїна покаяння; 

ЄЛe€ПОМазання; святі таїни подружжя і священства; г) Життя за 
Божими заповідями; () Про остaшri речі; д) Про кінець життя ЛЮДИНИ 
й про кінець світу. 

5. ПредJIIЄТ АЄ1щій "а'l'Є:X;UЗJIIУ 

Щодо предмета, який має охопити катехитика й навчання ре
Л1Г11 Церква подає директиви загального характеру, асинодам 
єпископів залишається практичне й конкретне означення катехизму. 

Єпископам в першу чергу належить виробити програму запрова
джешІЯ катехитичного навчання в пЬчаткових школах. 

Цей обов'язок наклав на єпископів ще Тридентський собор, 
який наказав в цілій католlЩЬКій ЦерКВі розпочати систематичне 
навчання дітей головних правд святої віри. У потридентські століття 
папи в окремий спосіб намагались зреалі'\увати цю постанову. 

Єпископські синоди й конференції даних країн визначають 
ТОЧ!ШЙ план навчання рeлtГll, особливо для елементарних 

початкових шкіл. Навчання релігії сьогодні охоплює три роди лекцій: 
про літургію, про біблію, про катехизм. На початках християнства ці 
три предмети творили одну цілість. Однак сьогодні кожна матерія 
має свій окремий трактат, пояснення і підхід. 

Навчання літургії проводиться за схемою літургійного року. 
Навчання Св. Письма ведеться за хронологічним поясненням історії 
спасіння. Катехизм має свою власну схему: 1. Про віру; 2. Про святі 
таїни; 3. Про мораль. 

Такий поділ багатьох педагогів не задовольняє, бо він має свої 
неrативні сторони, особливо щодо дітей - досить складно зробити 

синтез цих трьох предметів в одну цілість. 

В деяких країнах прийнята така загальна схема для початкових 
і елементарних шкіл: у перших класах початкової школи 

передбачається навчання молитов й найбільш загальних понять

формул на основі нечисленних запитань катехизму: про Бога, про 
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Христа, про святі таїни, про деякі епізоди зі Старого Заповіту 1'а з 
ЖИ'ІТЯ Христа. На додаткових леІЩіях на парафії учні першого і 
другого року підготовляються до першої сповіді та причастя. 

В три наступні роки елементарної школи передбачається 
окремий цикл з усіх частин катехизму, але з окремим підкресленням 

про доГми на третьому році, про Вожі заповіді в четвертому класі, 
про ласку та святі таїни у п'ятому. У третьому беруться також деякі 
епізоди зі Старого Заповіту й з житгя Христа. в четвертому - дещо з 
ЖИ'ГГЯ святих, а в п'ятому класі - пояснення літургіки про свята, 
обряди і святі таїни. 

Сьогодні відчувається велика потреба реформи й удоскона
лення катехитичного формуляра заmrrань· і відповідей, як з точки 

зору дидактики, так і з огляду на зміст, особливо для доростаючих 
дітей. . 

у вищих класах звичайно дотримуються систематичного 
порядку: у 5-му розглядають символ віри; у б-му - святі таїни; У 7-му,
ПИТашІЯ моралі: чесноти, гріхи і останні речі: смерть, суд, небо, 
пекло. 

6. Фор.ItШ "aтeXU'l'Ufl.HOZO НQ8f1.aННЯ 

Коли доводиться говорити про катехитичне навчання, мусимо 
розрізняти насамперед внутрішню й зовнішню побудову лекцій 

катехизму. 

Щоб осягнути головної мети катехитики, тобто релігійно
звичаєвого вишколення й освячення молоді, її навчання мусить 

оформлюватись за всіма засадами логіки. Насамперед катехитика в 
своїй істоті спрямована на: а) оформлення-повчання розуму; б) збу
дження почутгів; в) схилення волі. 

у спіх будь-якого навчання в першу чергу залежить від 
точного, чіткого розуміння предмета науки, для чого пеобхідні 
пояснення й докази. Тут, однак, треба мати на увазі, що у дітей 
душевні сили ще дуже слабо, або взагалі нерозвипені. Діти ще не 
мають понять, образів, за допомогою яких катехит мі!' би їх навчити 
про головні правди віри. Тому дітям не можна Відразу пояснювати 
катехитичні правди, але треба поступово допроваджувати їх до того, 

щоб ВОНИ могли уявляТи собі ті речі, про які навчаються, формуючи 
їх поняття розповідями, обра..~ами, фільмами. І тільки пізніше малі 
діти бу дуть спроможні виробити собі поняття про предмет 
катехитичних повчань, що треба підсилити відповідними 

поясненнями й доказами. 
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1. ВUШ1СОАеННЯ зображення. ПогАядu, поняття, ідеї 

Мета навчашlЯ релігії - допомогти дитині набути релігійної 
зрілості. Тому ІІавчашІЯ катехизму має дати початкове, підставове й 
глибоке пізнашІЯ Божих таїнств, яким вона віддасть своє визнання, 
віру й ревне релігійне ЖИ'І"ГЯ. 

Насамперед треба мати на увазі те, що коли мала дитина 
приходить до школи, їй бракує багатьох понять про те, про що 

хочемо її навчати. Ії уява й знання обмежені до числа речей, серед 
яких вона досі жила, з якими зустрічалась. Тому, маючи намір навчати 
дитину про речі їй ще невідомі, належить дотримуватись головних 

засад логіки, за якими людина, починаючи від малої дитини до 

старшої, qiлком природно набуває всякого знання. 

За засадами логіки, всі наші образи, ПОНЯ'І"ГЯ, ідеї утворюємо від 
чогось вже існуючого, або від того, що спирається на існуюче; вони 
всі мають відношення до матеріяльних речей, а чи й духовних, нема

теріяльних. Уявлення про щось, образ чогось, що має відношення до 
однієї речі називається nогАядом. Образ, що відноситься до кількох 
речей називається поняттям. Образ або гадка про щось надприрод
не називається ідеєю. 

Погляди, образи, уявлення - це первинна форма узагальнення, 
яка дає людині можливість оперувати образами речей, абстрагуючись 

від самих речей. Природно уявлення набуваємо тоді, коли дана річ 
входить в наше розуміння так, що звертаємо на неї нашу увагу, роз

кладаємо цілість, яку сприйняли наші органи почyтrів, на поодинокі 

складові, розглядаємо кожну зокрема, а опісля поєднуємо всі ці 

частИІШ в одну цілість й маємо тоді qiлісний погляд. У явлення

погляд відіграє значну роль у процесах пам'яті, уяви і думання 
ЛЮДИНИ. 

Катехит, бажаючи довести учнів до того, щоб вони мали 
погляд про якусь річ, мусить зобразити їм IJЮ річ так, щоб вона 
подіяла на їхню уяву. Наприклад дерево, вода, хата й т. ін., а опісля, 
через питання, звернути їхню увагу на поодинокі часТ}fНИ цієї речі й 

попросити, щоб вони висловили свої спостереження. Наприклад, на 
дереві вони спостерігатимуть стовбур, галуззя, листя, корінь, в хаті -
стіни, вікна, комин, сходи. Нарешті треба дітей підвести до того, щоб 
вони виробили собі загальне спостереження й тим самим прийшли 
до qiлості, якій надається власне ім'я і в такий спосіб доводиться їх до 
вироблення ПОНЯ'І"ГЯ про річ. Так належить діяти при виробленні 
поглядів про всі речі, які можливо поділити на складові. Виняток 
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становлять речі, які неможливо поділити на складові, такі як світло, 

голос, смуток, жаль, але про них: діти мають приблизне уявлеШІЯ. . 

Про всілякі речі, з якими людина переважно зустрічається, 
можна мати два роди поглядів, а саме внутрішні й зовнішні. 

Зовнішні погляди - це образ зовнішніх, матеріяльних речей. 
Внутрішні погляди - образ речей духовних, абстрактних, таких як 
думаЮІЯ, пізнання, бажання, ненависть, любов та ін. 

До вироблення зовнішніх поглядів дітей можна підвести без
посередньо або посередньо. Безпосередньо підводимо тоді, коли 
дітям показуємо річ, про яку мають виробити собі поняття, 

наприклад: хата, дерево, ріка. Цей спосіб - найкращий і, де лише 
можливо, його треба застосовувати. Але при навчанні релігії мало 

таких речей, які катехит своїм учням міг би безпосередньо показати. 

Він мусить виробляти їхні погляди про святу віру в посередній 
спосіб, тобто за допомогою образів і порівнянь. 

Образи про біблійні, євангельські події чи катехитичні правди 
при навчанні катехизму мають бути правдиві й вірні. Катехитичні 
школи у різних країнах виготовили серію таких катехитичних 

образів, фільмів, які допомагають при навчанні катехизму. Катехит 
мусить навqати дітей, щоб вони вважали на все й все описали, що по

бачать на якомусь образі. Опісля належить описати дітям все те, що 
на образі неможливо було зобразити, наприклад співвіднесеність, 

поділ на частини та ін., а опісля попросити їх повторити все те, що 

вони спостерегли на образі й про що почули від катехита. 

ПоріВІІЯШІЯ - представлення учням невідомої речі, в порівнянні 
її з речами вже відомими. Наприклад, коли маємо пояснити дітям про 
Божу доброту, відкликаємось до поняття, яке дитина має про добро
ту матері, батька, приятелів. Порівняння ніколи не дасть такого 
чіткого погляду, як образи, тому там, де лише можливо, треба нама

гатись їх уживати. Ще менше корисним для малих дітей бу де опо

відання або усне описання понять, бо це вимагає вже більш роз

винених душевних снаг. 

Ще складніше завдання катехита - працювати над витворен
ням у дітей внутрішніх поглядів, які необхідні, в свою чергу, бо саме 

вони оформлюють релігійні поняття, ідеї, впливають на моральне 
життя ДИТИНИ,а опісля і дорослої вже ЛЮДИНИ. Внутрішні погляди 

також можна вироб.ля'І'И у дитини безпосередньо або посередньо. 

Безпосередньо дитила набу де внутрішнього погляду про дану 
річ, коли катехит доведе її до того, що вона в силі уявити собі діяння 

своєї власної душі, про те, що я хочу чи не хочу, думаю, що це правда 

чи непрама та ін. для вироблеШІЯ внутрішніх поглядів про деякі 
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речі такі, як заздрість, гнів, пиха, користолюбність необхідно вживати 

посередні способи, яких існує кілька. 

Звертати увагу ді'гей па деякі зовнішні вирази, які відобра

жають певний душевний стан людини, представлених на обличчях 

людей, а чи й на образах, наприклад: вираз радОСТі, смутку, жалю, 

страху на обличчі людини, вираз гніву в очах і т. ін. При lJЬoмy 
звертається увага дітей на відповідне ЛШJе чи образ. Наприклад, 
показуючи образ Христа, що благословляє, ставиться запитання про 
те, що вони бачать на lJЬoмy образі. Зі зовнішніх ознак і спосте
режень робиться висновок про внутрішній зміст, стан, надається 

йому ім'я й опісля питаннями й повтореннями про дану річ ви
робляється У дітей внутрішній погляд про радість чи смуток. Цей 
спосіб уживається відносно рідко, з огляду на брак підмету, який 

зображав би почуття. 

Виробляти внутрішні погляди за допомогою оповідань і 
прикладів, які мають бути влучні, поважні і легкі, пристосовані до 

дитячих понять. Іх треба подавати чітко, живими барвами, під
креслюючи ті місця, які мають служити для вироблення внутріш

нього погляду про позапочутгєві, невідомі дітям речі. Такі приклади й 
оповідання найкраще брати з біблійної історії, як наприклад, для ви
роблення внутрішнього погляду про пиху, оповісти притчу про 

. фарисея; про підозріливість - оповісти історію про Савла та Ірода; 
про заздрість - подати історію Каїна та Авеля чи про братів Йосифа 
€гипетського, про прощення - про те, як Йосиф учинив з братами, 
про Ісуса на хресті; про розкаяння і жаль - притчу про блудного сина; 
про терпеливість - історію з Йовом. 

Поняття - це зображення характерних рис певної речі. 
Поняття виникає на підставі уявлень і є знаряддям пізнання правди. 
Предметом ПОНЯТТя не є поодинокі речі, а загальне в речах. Orже 
поняття - це форма думання, в якій відбиваються загальні істотні 

властивості речей і явищ об'єктивної дійсності, загального 
взаємозв'язку між ними у виді цілосної сукупності ознак. 

Як виробляємо собі поняття про речі чи правди, засади? Розум 
ЛЮДШІИ, на підставі уявлень і вироблених пог.лядів робить між ними 

порівняння, доходячи до спостережень про те, в чому вони подібні 

між собою, а в чому - ні. Опісля, не зважаючи на відміщюсті, зосере
джує свою увагу на спільних прикметах-ознаках, які зіставляє разом і 

з ІШХ творить собі загальний образ, поняття. 

Це прородне правило творення понять мусить застосовувати 
катехит при навчанні дітей релігійних правд. Він мусить насамперед 
зродити, виробити у дітей уяву про речі, правди. Опісля ПЇ4Креслити 
з натиском їхні спільні характерні риси, зіставляючи разом, а на кiHqi 
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qe загальне зображення і поняття назвати притаманним йому iмelteM. 
Наприклад, щоб діти мали поняття про чу до можна оповісти їм істо
рію, що відбулася на весіллі в Кані Галилейській, про воскресіння 
Лазаря, про оздоровлення сліпонародженого чи про іШІІі, про які 
спочатку оповідає, а пізніше, коли подія вже відома, пригадує. Опісля 
пояснює дітям, що такі діла тільки Бог міг зробити, доводячи дітей до 
поняття, що чудо - все те, що людина не може зробити, а може 

зробити ЛШllе Бог. 

Слово «ідея» походить з грецької мови і означає бачити те, що 
видко, образ-думка, яка відображає закономірні зв'язки та· відношення 
об'єктивної дійсності й покладена в основу того чи іШІІого проqесу 
людської творчості: художньої, наукової, суспільно-історичної тощо. 

Поняття ідеї має багато філософських визначень. Orже ідея - це те, 
завдяки чому і через що наш розум пізнає саму істоту речей. 

Ідеї відносяться до найвищих таїнств християнства, саме тому 
катехит має допровадити своїх учнів до того, щоб вони були здат

ними виробити собі якнайчіткіші ідеї про предмети й правди 
християнської віри. 

Щоб осягнути qiєї мети треба підібрати якесь зображення, яке 
б стосувалося старої ідеї і в такий спосіб її пояснювати, наприклад, 

влада батька в родині, начальника - в громаді і всемогутня влада Бога. 
Пояснюючи, що IJЯ влада може мати свої ступені, що може хтось 
мати меншу й більшу владу, яка також необхідно обмежена. А тому, 
що Бог є дух, тому не може мати обмежень своєї влади і тому є 
всемогутній. 

2. Розвинення пам'яті, вироБАення уваги 

Катехитичне навчання релігії бу де безуспішним, якщо учні не 
будуть уважними й якщо вони матеріялу цього навчання хоч в 
головних рисах не запам'ятають. 

Щоб привернути й втримати увагу дітей під час навчання ре
лігії треба насамперед: 

а) Створити справді релігійну атмосферу самого оточення, в 
якому читаємо лекqiю. В приміщенні не повинно бути нічого такого, 

що могло б відвертати увагу дітей. Щоб иідкреслити релігійну при
роду катехитичної лекqiї діти часто міняють свої міСIJЯ. Спереду, на 
видному мicqi звичайно приміщують пу льпіт, на який кладуть КНШ'У 

св. Євангелії. Катехит не повинен читати лекqiю перебуваючи qiлИй 
час на одному і тому самому мicqi, а навпаки, повинен бути пе

ріодично присутнім в усіх частинах свого викладового залу й серед 

дітей. 
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б) Предмет релігійної науки треба викладати захоnлюючо, 
щоб діти відчували ЙОГО вагомість і розуміли, що це навЧаІШЯ для 

їхнього життя необхідне. Тому на кожній катехитичній лекqiї треба 
давати практичні застосування. 

в) Тому що душевні сили дітей ще слабі й нерозвинені, вони не 
здібні втримати увагу під час довгих й складних леІЩій катехизму. 

Катехит, отже, не повинен ніколи брати забагато матеріялу на одну 
лекqiю, а розвивати старанно лшnе якусь певну проблему, часто 

повторюючи її істотне в питаннях і відповідях. В ЖОДIIОМУ випадку 
катехит не ПОJJинен проводити дві і більше леІЩій, поєднуючи їх ра

зом. 

г) Зовнішній вигляд і поведінка катехита повинні бути такими, 
щоб дітей притягали й захоплювали, тобто повні любові, симпатій й 

відданості їм. Свої неr'ативні почуття катехит ніколи не може 
виявляти назовні й маніфестувати їх під час леІЩій. 

г) Виклад релігійних правд треба починати від чогось вже 
відомого, ПОЯСНЮЮЧИ' легко зрозумілими дітям оповіданнями, 

притчами, порівняннями. Діти взагалі залюбки слухають оповідання, 
тому при катехитичному навчанЩ було б добре, по можливості, 
дотримуватися історичної методи викладів. 

д) Лекqiю треба починати короткою щирою молитвою, яку 
діти повільно, виразно й побожно проказуватимуть. Деколи можна 
заспівати і якусь релігійну пісню. 

е) Важливо також, щоб катехит сам був перейнятий предметом 
того, що виклада€, а для IJЬOгO Ma€ старанно підготуватися. Катехит 
дуже помилився б, якщо б не маючи достатього досвіду в катехизaqiї, 

сподіваючись на свої знання, що виніс з богословських студій, ішов 

би на лекqiю катехизму без старанної попередньої підготовки. Не 
буде добрим той викладач, а тим більше катехит, що з книжкою в 

руках виклада€ свою дисqиплiнy. Такий катехит часто CTa€ 
причиною того, що діти не люблять лекqiї катехизму й часто на ціле 

життя втрачають бажання до будь-яких релігійних повчань і практик. 

€) При найбільшій увазі дітей ціле навчання залишиться бе
зуспішним, якщо вони не вивчать головних катехитичних правд на

пам'ять. 

для того, щоб легше вивчити щось напам'ять належить 
спочатку чітко зрозуміти дану річ, тому катехит Ma€ старатися в 
першу чергу чітко й точно подати дану релігійну правду, щоб діти з 

легкістю запам'ятали як її зміст, так і поодинокі слова катехитичного 
повчання. 
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Недобре й зі шкодою для дітей УЧШlЯlOть ті катех:ити, ,які 
полегшують собі працю тим, що наказують дітям вивчити напам'ять 
певні частини з книги катех:изму без належних попередніх пояснень 

й дискусії над ними. 

ж) Катехит мусить вважати, щоб вивчення напам'ять катехити
чних формул і відповідей не перевантажувало пам'яті дітей. Тому не 
має наказувати вивчати багато матеріялу, а раз вивчене часто повто

ритиме, не задовольняючись ніколи приблизними й неточними від

повідями щодо головних правд віри. Діти із задоволенням будуть 
пильно вчитися, коли катех:ит буде uм поступово й систематично 

завдавати часТШІИ катех:изму до вивчення й про це питатиме, не про

пускаючи нічого й не потураючи лiJшвству деяких. 

з) для закріплення в пам'яті головних правд віри, катехит 
мусить старатися природними прикладами життя, оповіданнями, 

притчами, порівняннями продемонструвати, пояснити їх своїм учням. 

3. Катехuтuчні пояснення 

Після того, як катсх:ит подав cвoUм учням загальний нарис 
предмета катехитичного повчання, починає його пояснювати. 

Пояснення предмета катех:итичного повчання необхідне, бо від 
чіткого й точного розуміння предмета значно залежить його успіх. 

Окрім загальних правил педагогіки й реторики, катехит мусить 
дотримуватись деяких спеIJИфіЧIІИХ правил навчання катехизму, в 

особливості дітей. ці правила наступні: 

1. Наскільки бу де можливо, навчання катехизму треба 
починати від того, що діти вже бачили, про що вже чули або в чому 
пересвідчились, бо будь-яке наше пізнання починається від почут

тєвих вражень і досвіду. Наприклад, звернути увагу спочатку на схід і 
захід сонqя, на зоряне небо, па зерпо, яке рільник кидає в землю, яке 

без людської дії росте й дає плід, переходячи від IJЬoгo до пояснення 

Божої всемогутності й Божого провидіння. 

2. Щоб катехит міг влучно віднайти такі поняття й дос" 
відчення, які дітям вже відомі, віп мусить перенестися духом у об
ставини життя, серед яких вони виростають. 

3. Висвітлюючи предмет треба точно дотримуватися його 
теми й пе робити ЖОДlіИХ непотрібних відхилень, що легко може від

вернути увагу дітей від теми викладу. 

4. Катех:ит повинен переходити від часткових до за.га-ч>них 
lIОНЯТЬ відповідної релігійної правди. Дітям потрібно пояснювати 
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релігійні правди не стільки у формі визначень, скільки у формі 
описання. 

S. За допомогою буквального пояснення можна виробити у 
слухача бодай приблизне поНЯТ'І'я про предмет. А опісля від цього 
поняття треба розпочинати катехитичне навчання, переходячи до 

детального пояснення. В деяких випадках буквальне пояснення може 
бути неможливим чи значно ускладненим, тоді треба починати 

навчання від детального пояснення, щойно опісля переходячи до 

пояснення буквального. Наприклад, в молитві «Отче наш», таких 
понять як «свята таїна», «віра», «один Бог у Трійці святій» і т. ін. 

6. Пояснюючи правди святої віри катехит мусить дотриму
ватись стисло й вірно навчання Церкви, щоб не зробити відхилення, 
не внести помилкового розуміння Божих правд. 

7. Пра1(;'l'U9Іні зауваги да "QтеXUТU9lного нав.ання 

1. Теперішні nон'яТ1" я про катехизм 

Сьогодні слово «катехизм» може мати три значення: 

а) Навчання живим словом про релігію, тобто участь в навчанні 
релігії. 

б) Книга, що в зручній вичерпній формі подає головні правди 
віри. 

в) Самі правди, що подає книга катехизму, чи викладач. 

Перше значення поширене найбільше. Однак йдеться тут про 
Сllеціяльне навчання, своєрідне. Це не є звичайна формація розуму 
щодо понять історії, географії, меДJЩИНИ тощо, але формація qiлого 

життя ЛЮДИНИ. Катехизм подає нам не лише певні поняття, але й 
переконання живі, сильні, що схиляють розумну людину до добрих 

діл, до РОЗВШlення чеснот. Одного разу Мікельанджело спитали, як 
він робить, що з мармуру вибиває неначе живі статуї. «Статуї є жи
вими в мармурі. Таємющя полягає в тому, щоб їх звідти видобути»,
відповів Мікельанджело. 

Так і діти - неначе матерія в мармурі, з якої можна оформити 
гарно вихованих людей, героїв, геніїв, святих. І саме це - головне 
завдання й праця катехита. Відкинувши, занехаявши навЧаІШЯ 
катехизму, не знаємо яких засобів ужити, щоб зробити добрими 

молодих чи навіть і старших. Бу демо відкликатися на людську гід
ність. Молоді не розуміють що це означає, а старшим це дуже мало 
про що говорить. Почнете спрямовувати до доброго категоричним 
наказом - ще гірше. ЗовсіМ інакше, коли почнемо до молодих і 
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старших говорити про Бога, який все бачить, який за добро ВШіа
городжує, а за зле карає, який дав святий і незмінний закон, який дає 

нам свої святі таїни і ласки, щоб змЩнити нашу слабку й нестійку 

волю. Це правда, що багато людей навчалося катехизму та незважа
ючи на це стали злими, ось наприклад, семінарист Сталін і христи
янин Гітлер. 

Все таки катехизм напевно залишив у серці кожного той 
неспокій, який не залишає людини, коли вона чинить зло-гріх і часто 

доводить її до каяття, до поправлення. Кажуть, що також філософія 
та інші науки мають можливість ушляхетнювати людину.й схиляти її 

до добра. У IJЬoмy немає порівняння з катехизмом, який в стислій 
формі навчає мудрості й знання всіх бібліотек, розв'язує проблеми 
всіх філософій, задовольняє непрості, тяжкі пошуки й досліди 
людського духа. 

Катехизм розв'язує болюче питання, чому терпимо на IJЬoмy 
світі, як потрібно вживати багатства, чому всі люди мусять 

працювати. Катехизм ставить нам Христа - втіленого Бога за зразок 
нашого життя, кажучи: «Робіть як Він! Він ваш співбрат, Він бажає 
вам добра, спасіння, Він своїм духом нас оживляє, живе в нас і з 
нами". 

Катехизм постійно нам нагадує і закликає нас: «Будьте добри
ми, будьте терпеливими, чистими, прощайте, любіть Господа у своїх 
ближніх!,.. Тому цілком певно можемо ствердити, що немає на світі 
могутнішої моралізуючої сили понад катехизм. 

2. Чu nоТрібнє сьогодні "а1'ЄХU1'U'ЧНЄ нав 'Чан ня 

Нещастя полягає в тому, що нині могутня сила катехизму дуже 
мало використовується. Діти мало, а в деяких державах цілком не 
мають катехитичного навчання. Старші вважають, що вони вже 
студіювали катехизм і тому більше його не вивчають. Тому-то в те
перішньому світі панує релігійний анальфабетизм, неймовірне неві

гластво. Часто люди з вищою освітою в різних ділянках науки 
прочитають купи книг, а не знають нічого про християнство, серед 

якого живуть, ніколи не читали Св. Письма. Не кажучи вже про 
християн, які йдуть до церкви, але не мають підставових понять про 

правди християнської віри. Багато христИян у своїх побожних прак

тиках шукають не Бога, а задоволення своїх сентиментів й уподо
бань. 

Про дітей часто можна почути, що ВОІІИ такі малі й молоді й в 
такому віці ще зарано навчати їх релігійних правд. Один ревний 
катехит, майбynIiй папа Лючані, на запитання однієї матері, коли має 
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починати навчати катехизму свого дволітнього сина, відповів: 

«Негайно! В цій справі ви вже запізнилися на два роки». ТиМ він хотів 
сказати, що діти здібні сприймати засади релігійності вже від 

перших хвилин свого життя. 

Інший катехит стверджував, що навіть протягом чотирьох 
років університетських студій людина не вивчить стільки, скільки в 

перші чотири роки свого життя. Такі значні й невикорінені перші 
вражеШІЯ дитини. Багато сьогодні повторюють за Руссо: «Бажаю 
поважати свободу моєї дитини, тому не хочу зобов'язувати її до жод
ного релігійного навчання. Коли виросте, у 18 років вибере собі, що 
захоче». 

Але чи такі батьки усвідомлюють собі, що вони в дійсності 
своїм дітям все продиктували, до всього зобов'язали. Насамперед від 
їхньої волі й рішеШІЯ прийшла на світ їхня дитина. Не питали вони 
дозволу В дитини - привести ії на світ чи ні. Продиктували вони своїй 
дитині поживу та часто проти її волі. Те саме діялось з убранням, 
ха'І'ОЮ, школою. Чому саме навчання катехизму має бути винятком? 

Далі й те, хто на 18-му чи 20-му році життя розпочинає 
студіювати азбуку релігійного життя? Це ж бо час університетських 
чи фахових студій, ісІШтів, час праці на фабриці, на ріллі, в уряДі. Це 
час бурхливих пристрастей молоді, розваг, сумнівів. Хто матиме 

. волю й відповідний час, досягнувши двадIJЯТИ років життя, сту

діювати численні томи книжок, щоб пізнати, котра релігія на світі 

правдива й лimпа? 

Також правда і те, що не чекають, щоб всілякі мікроби, віруси й 
хвороби увійшли в тіло їхньої дитини, щоб позбуватись їх пізніше за 
ДОПОМОГОЮ медиlJИНИ й ліків. Навпаки, батьки роблять все можливе, 
щоб в тіло дитини не увійшло нічого заразливого, нездорового. 

Тому що йдеться про людину, істоту матеріяльно-духовну, 
батьки у рівній, а ще й в більшій мірі зобов'язані дбати про душевне 
здоров'я дитини, а саме за допомогою катехизму защепити в її душі 
пізнання Бога, пошану й любов до Нього, як до нaйлimпого нашого 
батька і добродія. А вслід за цим - дитинний страх перед Його 
зневагою, зрадОЮ Його любові, гріхом. Це бу де та головн~ протидія 
всім хворобам, пристрастям і беззаконням. Не чекаймо аж доки всі 
лихі схильності розвинуться, розбуяють невгамовні пристрасті й 

пожадання, щоб тоді їх лікувати за допомогою релігії. 

Деякі батьки говорять ось що: «Наша дитина мусить 
студіювати, працювати. Але в першу чергу мусить бути доброю, 
мусить мати відпорність проти усіх злих, грішних поривань, спокус, 

які завтра впадуть на неї». ТаБЛИIJЯ множеШІЯ, верстат праці тесляра, 
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механіка, лікарський ДИПЛОМ, учительський, інженерський, не 

зymmять і не проженуть з вашої навіть найвродливішої дитини ії 

злих пристрастей. 

Кожну дитину очікує тяжка завтрашня боротьба життя: чоловік 
і жінка, журнали, фільми, корчми, товариства, дискусu. Пускати 
сьогодні своїх синів і дочок без катехизму у світ - че те саме, що ви
силати військо на війну без вишколу, без відповідного озброєння й 

охорони, а тим самим приректи ЙОГО на невдачу і поразку. 

Старші часто виправдовують себе, що вже студіювали 
катехизм саме тоді, як були малими дітьми. Це був катехизм, присто
сований для дітей, поданий в найпростішій схематичній формі, най

простішими словами, порівняннями, образами. Коли ЛЮДШіа дозріє, 
вона ПО'І'ребує чогось більш істотного, чіткішого про правди віри, що 
більше просвітлювало б її розум і було їй провідником У житті. 
Людині зрілій потрібно вагомих, чітких, переконливих рaqiй щодо 
правд віри, щоб вона мала змогу з легкістю відкидати з усіх боків на
пади на християнську віру. Може ніколи, як сьогодні, так дуже не 
відчувалося потреби в катехизаIJiI. 

3. 3а1Сони про 1Сатеxuзацію 

Існують і Божі, і людські закони щодо катехитичного навчання. 
Вожі закони стосуються насамперед ієрархії і батьків. Апостолам і 
Їхнім HacтyrnrnKaм Христос виразно повелів: «Ідіть і навчайте!». 
Батькам Господь голосом природи наказує: «У lJИX дітях, яких вам 
доручаю, віддаю вам не лише тіло вашої дитини, що його маєте году

вати, одягати, але також розумну душу, яку треба вишколювати й 

спрямовувати до призначеної їй мети». 

Людські закони уточнюються законами Божими. Ними є, 
наприклад, еНIJИкліка св. Пія Х «Acerbo nimis», Канонічне Право 
Церкви (канн. 1329-1336), motu рторпо Пія ХІ «Orbem catholicum», 
декрет «РroУісіо sane» та багато інших документів пап, конr'регaqiй, 
сиподів єпископів, 11 Ватиканського собору та останніх папських 
синодів. . 

Найважливіші настанови отих людських законів че: від
повідальний обов'язок, накладений на парохів систематично подавати 
своїМ вірним з усією дбайливістю й посвятою навчання катехитичним 
правдам. В IJЬoмy парохам повинні допомагати християни, підго
товані й доброї волі, в першу чергу: чернеIJ1'вo, вчителі катехитики, 
які можуть проводити катехизaqiю в початкових школах. 

Кожна парафія повинна організувати ось які катехитичні курси 
для дітей: а) Підготування до першого причастя; б) Недільний курс з 



136 KaTeXUТU1Ca 

Літургією; в) Протягом тижня відповідно підготований курс навчання 
про головні правди віри чи то у відповідному місці, чи в церкві, а чи й 

по домівках. Окрім цього треба час від часу давати цикл катехичних 

правд у церкві для дорослих під час недільних богослужб, коли 

звичайно бере участь найбільше народу. 

у початкових катехитичних школах навчає священик чи 
світський катехит протягом півтори години на тиждень перші два 

роки, а по дві години на тиждень в наступних трьох класах. У серед
ніх школах, в загальному, катехитичне навчання проводиться одну 

годину на тиждень. 

Єпископські конференції, в залежності від ставлення відповід
них урядів християнських катоЛИIJЬКИХ, протестантських, православ

них, нехристиянських, арелігійних чи атеїстичних опрацьовують 

систему навчання головним правдам християнської релігії й 

катехизму в школах чи поза ними. 

2. Особа катехита 

Славетний еспанський маляр Мурільйо намалював образ під 
назвою «діти при черепашці». На спокійному овиді видніються 
усміхнені ангели, серед яких мале дитя-Ісус зачерпує черепашкою 
води, що пливе у його стіп і дає пити іншій дитині - Івану 

ХрестителеВі. 

Ось воно й посланниIJТВO катехита - заступати Христа і дати 
дітям, за допомогою катехизму, води живої духовної вічної. 

Посланництво катехита - висока місія. Катехит продовжує діло 
Христа і апостолів. Він стає на один рівень з єпископами, свяще
никами, місіонерами. Він допомагає батькам, які незавжди спроможні 
дати катехитичні повчання своїм дітям. Він допомагає Церкві 
виховати добрих християн, батьківщині - високоморальних громадян. 
Він, за допомогою катехизму, формує живуче ядро релігійного 
життя, яким є св. Літургія, святі таїни та інші релігіЙні практики. Ціле 
жи'ГГя того, хто ці речі не засвоїв добре з катехизму, стає мізерним. 

Слушно стверджував папа Пій Х, щО нині добрий катехит - більший 
від апостолів. 

Посланництво катехита - нелегке. Труднощі й тягар катехита
це його учні. Сучасні уЧні - дуже поверхові, неспокійні, непостійні, 



КатеХUТU1(;а 137 

розсіяні й перейняті всілякими розвагами й догодами. РОДШІИ дуже 
мало допомагають катехитові в його праці, а подекуди ще й псують 

та нища'І'Ь в дітях те, чому катехит їх навчив. Інші складності 
ВИ1ШКають від самого катеХИ'І'а, який часто недостатньо підготова

НИЙ, терпить хронічний брак часу чи боїться взяти на себе велику 

відповідальніС'І'Ь за дітей, молодь. Часто катеХИ'І' зневіряється, 
втрачаючи ентузіязм. Іноді не бачи'І'Ь жодних результатів свого 
навчання, натрапляє на спрО'І'ИВ, розчарування, прихоДИ'І'Ь охота за

лшпити все. 

Все таки факrn показуІО'І'Ь, що посланництво катеХИ'І'а дає свої 
результаrn. Всі труднощі в житті минають. Хто має засоби чеснО'І'И і 
завзяття, той буде змагаrnся й завжди готуваrnся до викладання 

катехизму так, щоб він захоплював дітей чи старших, щоб вони 
полюбили його, щоб він зацікавлював їх. 

Напевно будуть резу льтаrn від повної посвяти праці. Про це 
маємо запевнення Христа: «Все, що ВИ зробили одному з цих наймен
ших, мені ви зробили" і «ті, що навчали правди бага'І'ЬОХ, СЯЯТИМУ'І'Ь 

як зорі У вічності". 

Не забуваємо й про те, що селянин збирає врожай засіяного 
зерна багато місJЩiв пізніше. КатеХИ'І' - це сіяч. Дуже часто зерно, 
засіяне ним, дозріває пізніше в дорослому, зрілому віці ЛЮДШІИ, а де

коли наві'І'Ь перед смер'І'Ю. Буває й таке, що ІJЛОДИ праці катехита 
видно негайно в добрій, релігійній, побожній поведінці дітей, молоді 
й старших. 

КатеХИ'І', зі свого боку, повинен робити все можливе, аби на 
ниву доручених йому душ сіяти зерно здорове, зерно найкраще, 

зерно, сповнене любов'ю, а його зріст і дозрівання залишити діянню 
Святого Духа, який дає тепло й СВЯ'rіс'І'Ь душі. 

2. ОбдарованіCl'b tcaTeXUTa 

Від катехита насамперед залежи'І'Ь - бу де його посланшщтво 
успішним чи не буде. Були катехиrn, які навчали у захристії, у заку
тах міст, без засобів, уста'І'КУВання й потягали за собою дітей і 
молодь. Бо вони мали в першу чергу релігійні дари, які робили їх 
справжніми християнами. Мали моральні якості, які робили їх доско
налимИ людьми, і малИ професійний вшuкіл, який робив їх правди
вими вчителями. Також уся їхня поведінка допомагала їм уповні 
використати релігійні обдаровання, моральні якості й фахову здат
ніс'І'Ь так, що для дітей могли буrn ясним світлом і дороговказом 

ідеал у їхнього ХРИС'І'ИЯНського ЖИ'І'ТЯ. 
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1. РеАігійні дари 

Це насамперед добра поведінка і приклад катех:ита. Діти 
читають більше з катехита, ніж з катехизму, навчаються більше з 

поведінки й прикладу, ніж зі слів, вчаться радше очима, ніж вухами. 

Діти, наче губка, втягають у себе негайно те, що бачаТь в інших. 
Вони мають дуже чутливі «антени", якими схоплюють те, чим 
катех:ит є в середині. Якщо катех:ит сам не є добрим, може говорити 
що хоче, а ніжні, чуйні душі дітей не сприймуть його слів і навчання 

не принесе результатів. 

Не можна передати дітям ніжності, радості невинного життя в 
Бозі, якщо на обличчі катехита видніютьСJI глибокі риси злості, 
ненависті, помсти. Не можна навчати чистоти гарними словами, коли 
погані звички і думки затемнюють душу. 

Катех:ит не може дати того, чого сам не має. Тим більше він не 
може передати того, чоr;о сам не знає, а передає лшuе те, чим він сам 

є в дійсності. 

До релігійних дарів належить також побожність. Бог резервує 
собі спроможність зроджувати надПриродне життя в людині, тобто 
ласку і чесноти. Катех:ит - лише знаряддя в руках Божих. Якщо він -
У зл yIJi з Богом, живе в стані ласки, то дасть дітям багато добра. Коли 
ж він віддалений від Бога, в стані тяжКого гріха, його праця бу де без
плідна. Катех:ит подібний до електричної лампи, яка світить коли є 
струм, а коли немає - ні. 

Буликатехити, які не мали зовнішніх якост.еЙ, не мали знання і 
культуру, все-таки мали великі успіхи в своєму навчанні й катехизaIJiї. 

Вони були глибоко побожними, що полонило дітей більше, ніж дар 
бесiдниIJтва. Катехити, які не лише навчають про Бога, але також 
свідчать про Нього своїм ЖИТТЯМ,- милі Богові. Тому незрозуміли.'1 
буде катех:ит без справжньої побожності. Як може навчити любові до 
Бога той, хто сам не любить. Як навчить молитися, приймати святі 
таїни, якщо сам не має охоти до молитви, смаку до релігійних відправ 

і практик, якщо сам робить недбало і ме~анічно поклін перед 

Пресвятою Євхаристією чи знак святого хреста. 

ПоБОЖl'Іість - це не та маска, яку можна накладати чи скидати з 
обличчя. Побожність - це наче той чарівний запах, який виходить з 
душі, яка цілковито прагне любити Бога, тож діти з надзвичайною 
чутливістю: розпізнають його. Якщо діти відчувають, що хтось їх 
щиро любить, розкривають назустріч свої серIJЯ, звіряються, 
сл ухають, дають себе переконати і співдіють. 
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2. г.~иБQ1Cе переконання 

Ентузіязм мусить оживляти кожного катехита. Ву дучи пере
конаним, що його посланництво найбільш шляхетне й велике, ПJО те, 

про що він навчає є дійсним, осягне катехит того, що діти стануть 

більш шляхетними і ліпшими. Це переконання стане душею, кри
лами його апостоляту. З ним стане він МИСТIJем катехизму, без нього 
бу де він звичайним робітником, нездібним будувати, творити, зро
джувати. 

3. МораАьні npu1C.NЄТU 

1. Аюбити дітей 

Це перша моральна вимога до катехита. Лякордер, славетний 
фрaIOJYзький проповідник, писав колись: "Господь хоче, щоб кожне 
добре діло було зроблене з любов'ю». Коли діти, учні, наші ближні 
не відчувають, що ми їх любимо, стають недовірливими, замкненими 

в собі. А сам катехит, ЯКЩО не бажає добра і не палає любов'ю до 
дітей, не матиме сили подолати неуспіхи, несмак, невдячність свого 

обов'язку, тим більше буде нездібний мати довіру до дітей, співчуття, 
терпеливість. 

2. Мати zepouct"'y терпелuвість з діТЬJltu 

Навчаючи дітей та не лише дітей, потрібно, як каже св. Фран
ціск Салезій, мати склянку знання, бочку вторапності та море тер
пеливості. Взагалі люди кажуть, що якщо якийсь учитель не дає собі 
ради з дітьми, то лише тому, що не має терпеливості. Навпаки, коли 
вчитель здібний, чеснотливий, ЛЮДИ кажуть, що він її має. 

3. Від'чутт я сnраведлuвості 
Діти не витримують несправедливості й половинчатості і коли 

це спостерігають або їм це здається, дуже терплять, відокремлю

ються та замикаються в собі. 

Тому те, що для нас є жартом чи ДУРНИIJею, для дитини має 
велике значеШlЯ. Треба намагатися тракТувати всіх в такий самий 
спосіб, уникаючи симпатій до більш багатих, більш здібних. Якщо й 
виділяти когось, то більш убогих, менш здібних, слабше розвинених. 
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4. ВЄ.Jl,и1Са nовага до правди 

Діти також дуже чутливі й щодо правди. ВOlШ мають велику 
довіру до катехита. Тому катехит ніколи не може дозволити собі, 
навіть жартома, говорити речі неправдиві, або речі, які можна зрозу

міти неоднозначно. В цьому відношенні, ніколи не бу де завеликою 
второпність і дбання про те, щоб не втратити довіру у дітей і 

престижу щодо правдивості й точності своїх слів. 

4- Професійні n./JUКмerи 

1. Знаю-ея 

Щоб мати можливість навчати, необхідно знати. Щоб чогось 
навчити добре, необідно добре знати. Взагалі кажуть, що хто знає 
дуже добре - навчає добре, хто знае добре - навчає задовільно, хто 

знає лише трохи - взагалі не навчає. Часто кажуть, що коли йдеться 
про дітей, то для їхнього навчання не потрібно посідати великі 

знання. Саме тому, що йдеться про дітей, потрібно мати ідеї чіткі й 
точні. Інакше не зможемо висловити даних праВд легкими і простими 
словами. Коли у катехита обмежені знання, у голови дітей прося
кають помилки, неточності, сумніви, розгубленість_ Якщо виклад 
катехита нечіткий, поверховий, поспішний - діти спостерігають його 
малий обмежеllИЙ обсяг знань, тим самим втрачають довіру до нього 

й до правд святої віри взагалі. 

2. Вміння навчати 

Навчати - че не те саме, що знати. Одне - че мати ідеї у своїй 
голові, а щось інше - переливати їх у голови інших. Є люди, розум 
яких - кринИIJЯ знання, але вони не вміють поділитися ним з іншими. 
Існують і відомі бесідники, що захоплюють маси народу, а не спро
можні привернути уваги дітей. Є і вчителі, які добре навчають дітей 
математики, географії, історії, але не здібні навчити їх катехизму. 

Отже, для катехита не вистачає caмqro тільки знання. Він 
мусить набути здатності й вправності передавати знання дітям у 
зрозумілій найпростішій формі. Щоб набути такої здатності, 
необхідно вміти узгоджувати те, що викладаємо з Тими, хто нас 
слухає. Інакше потрібно говорити до дітей, інакше - до старших, 
дорослих, інакше - до дітей малих, інакше - до підлітків. Слід завжди 
намагатися в легкий спосіб подавати як легкі до зрозуміння речі, так і 

складні. Необхідно виклмати дітям катехизм у формі, сприйнятливій 
для вих, тоді вони його полюблять. 
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Найважливіша річ при навЧaJші - чіткість. Ліпше подаваТИ 
мало правд, але всебічно їх з'ясовувати. Краще менше й добре, ніж 
багато й незрозуміло. Підібрати слова легкі, які діти вже знають і 
розуміють, слова конкретні, правди, підсилені відповідними 

образами. Дітям не кажуть: «Мудрість Божа",- але: «Бог, що є такий 
добрий". 

Найбільше допомагає при навчанні катехизму вміння розпо
відати мальовничо, в барвах, історично-біблійні події житгя Христа і 
святих. Діти залюбки сл ухають добрі оповідання. 

5. Зоонішні nPU"J/IЄТU 

Дитина від природи - карикатурист. Що лише є невідповідно
го в катехИта-учителя, відкриє негайно. Але також усе те, що гарне, 
гармонійне в учителя, захоплює дитину і позитивно впливає на неї. 

Дуже мало потрібно, щоб зневірити дитину й однаково, щоб про
будити в ній ентузіязм. Тому необхідно катехитові стежити за своєю 
поведінкою і контролювати її. 

Катехит мусить звернути увагу на вираз свого обличчя. Діти 
дивляться на нього, з його обличчя читають те, що він не був у спро

мозі сказати словами, а над усе з його обличчя діти відчитують ті 

почутгя, які має до них їхній катехит. Дітям не сміємо показувати 
нашого пригноблення, нашого знервування, внутрішнього болю. 
Вони сприймають це як нашу злість на них. 

До дітей промовляють більше очі, ніж уста катехита. В очах 
вони відчитують наче значення слів. Своїм бачним оком катехит 
опановує дітей і дає Їм відчути, що хоче оволодіти ними. Чуйний, 

проникливий погляд опановує дітей. Тому катехит мусить стежити за 
своїми очима і поглядом. Те саме стосується й жестів. Натуральний 
скромний жест оживлює і підсилює слово, особливо в розмові з 

дітьми, які звикли до жестів: слова, яких їм бракує заступають 

мімікою, послуговуючись очима, руками, голосом, головою, усім ті

лом. Але жест механічний, незграбний побуджує до сміху й розсіває 
увагу, чого треба остерігатись та уникати. 

На викладах катехизму слід також дбати про відповідний тон і 
динаміку голосу. Мінімальна вимога - це виразна артикуЛЯIJЇЯ звуків, 
без поспіху, без ковтання їх. Не кричати голосно й не говорити 
затихо, через зуби так, що діти добре не розуміють або з великим 

зусиллям уловлюють слова катехита. 

Розпочинаючи навчання, належить говорити поволі, щоб при

вернути увагу учнів. Продовжуючи виклад - чергувати високі й низькі 



142 Ка1'ЄХИ1'и'Ка 

тони, потиху й голосніше, в певні моменти сповільнюючи чи 

прискорюючи. Хто має гарний приємний тембр голосу, нехай його 
використовує. Приємний голос, підсилений ентузіязмом і побожніс
тю, ожиВЛЮ€. найбільш складні чи малоцікаві речі. Якщо катехит має 
звичку часто повторювати якесь слово, фразу й т. ін., при дітях 
мусить контролювати себе, бо часто буває, що на кінці лекції діти 
нарахують 50-60 разів сказаних слів «правда», «розумієте», «отже» і 
подібних. 

Зовнішній вигляд катехита також має своє значення. Надмірна 
витонченість lI-JОДИ, запахи парфумів, вибуяна зачіска побуджує дітей 
до сміху, а занедбані убрання, волосся, борода, неприємний запах 

роблять погане враження та відштовхують дітей від катехита. 

Виклад катехизму дітям - дія серйозна й поважна. Тому одяг мусить 
бути пристойиим, зачіска - доброю, вигляд - культурним. 

Зрештою, коли катехит має ще якісь природні обдаровання, 
такі, наприклад, як гарний голос, атлетичну статуру, нехай не соро

миться їх показати, співаючи разом з дітьми, граючи разом з ними. Це 
приваблює їх до особи викладача й полегшує навчання. 

б. Фор;.шція tcfЛ'ЄXU'J'Q 

Щоб бути добрим катехитом, необхідно мати певну природну 
схильність до викладання. Навіть якщо юнак бу де гарним і вродли
ви .... ' але не буде мати розвиненої пам'яті, буде белькотати чи 
шепеляво вимовляти слова, не має відповідних даних бути катехи

том. Інший, якщо задиркуватий, вибуховий, постійно накидається на 
когось, так само не має даних бути катехитом. Ще інший - надзви

чайно несміливий, не видобуває з себе потрібної динаміки голосу, 

щоб не пересилити голосових зв'язок, заплющує очі чи підносить їх 
иа стелю, коли говорить до дітей, або не має відваги подивитися в очі 

співрозмовникам, якщо не позбудеться цих иедоліків постійними 

вправами, не може бути допущеним до навчання дітей катехизму. 

Orже, для формації катехита значну роль відіграє його власні 
бажання і воля, його завзята витривалість,· студії, вправа, але з 
необхідною умовою, що в нього є для цього природні дані. 

для набутгя релігійних і моральиих прикмет служить молитва, 
ПРИЙНЯ'Гrя святих таїн, роздумування, змагання, щоб виявляти 
радісний, терпеливий, вірний, оптимістичний характер. Без роздуму
вань перекошurnя не просякають до глибин душі. Чимало допомо

гають також глибокі й часті іспити сумління, щомісячне духовне 

оновлення, медитації. 
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Щоб набути достатніх знань, треба дбайливо й постійно 
студіювати катехитичні правди. Не вистачає того тільки, що ми вже 
студіювали. lI<УГрібно ще і ще студіювати нові тексти, не кажучи ні
коли: «Досить!». Щоб навчати іlШ1ИХ ніколи не буде вистачати 
нашого власного знання. 

Дидактичну вмілість набуває катехит практикою. Помиляється 
той, хто каже: «Тепер беру курс педагогіки, <УГже вмітиму навчати». 
Учитель формується навчаючи. Вислухати курс, прочитати трактат -
це річ дуже добра, за умовою, що негайно застосуємо на практиці те, 

що ми вивчили. Якщо почнемо практику, швидко повернемося до 
того, що ми завчили чи прочитали, щоб перевірити, де ми учинили 

правильно, а де помилилися. 

Кажуть, що перші десять років учитель навчає коштом учнів. 
Може це трохи занадто, але фактом є те, що в справі навчання довгий 
час учитель лишається початківцем. 

Навіть тоді, коли ми вже набули трохи пtзактики, відчуваємо 
потребу студій і нового знання. Діти постійно зростають, міняються, 
так само й катехит мусить постійно осучаснюватися, оновлюватися. 

Крім курсів катехитики, корисно брати участь у катехитичних 
нарадах і Koнrpecax. При цих нагодах почерпне молодий учитель у 
старших катехитів зі скарбу їхнього досвіду, дістане відповідну літе

ратуру та ін. Добре також відвідувати періодично лекції катехизму 
старших, досвідчених катехитів, передплачувати катехитичні жур

нали, мати в розпорядженні катехитичну біблі<УГеку з текстами, роз
відками, образками, фільмами, картками тощо. Над усе подрібно го
тувати собі вже під час своїх теологічних студій власну збірку 
прикладів, оповідань, нарисів. Це правда, що багато з цих матеріялів в 
деяких державах вже надруковані, але це речі усіх і для всіх і не 

завжди надаються для доручених нам дітей, для їхніх темпераменту і 

характеру. Тому потрібно мати у розпорядженні власний матеріял, 
який ми самі вважаємо відповідним і корисним. 

Такі речі мусимо піДГ<УГОВЛЯТИ поступово: почувши щось 
гарне, цікаве - записати собі. Завтра воно мені придасться. Прочитаю 
щось цікаве - занагую собі, завтра розповім своїм учням. Таким чином 
збагачуємось щедрим дидактичним матеріялом. 
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m.КАТЕХУМЕНИ 

1. Необхідно пізнати учня: 

Що ПОВЩlен знати учитель, щоб навчати дитину латини? На
самперед мусить знати латину, але також мусить знати учня, якого 

має навчати. Рільник перед сівбою дивиться не ЛШІІе на зерно, яке 
має сіяти, але також вивчає землю, в яку кидає своє зерно. Тесляр 
мусить знати розмаїті роди деревини, з якої вШ'отовляє свої вироби. 
Так і катехит мусить знати свого учня, щоб відповідно подати йому 
свою науку. Робить велику помилку той, хто гадає, ніби дитина у 
всьому подібна до доро<;лого, за винятком того, що ще мала, мало що 

знає й недосвідчена. В дійсності так воно не є. Дитина ходить, 
стрибає, сміється зовсім не так, як доросла людина. Дитина не завчає 
так, як завчають дорослі люди, не робить того, що ми робимо. Те, що 
подобається нам не завжди подобається дитині і навпаки. Тому треба 
студіювати уподобання дитини, її здібність розумово ПРaIJЮвати, 

наближаючи її до наших повчань, схиляючи її до співпраці. 

Один рибалка дуже любив суmщi. Йдучі на річку ловити рибу, 
насадив на гачок гарну суницю, кажучи: «Смакує вона мені, буде 
смакувати також і рибі». А рибам навпаки смакують не суmщi, а хро
бачки, про які рибалка навіть не подумав. Висновок такий, що риби 
собі пливуть далі, шукаючи хробачків, а рибалка лишається з 

порожньою торбою. Поставте на місче рибалки катехита, а на місче 
рибок - малих дітей, матимете те, що станеться, коли катехит не 

намагається розпізнати вподобань і бажань своїх учнів та не присто
совується до них. 

Потрібно пізнавати дітей не лише в загалі, а також кожного 
окремо, бо серед людей не існує двох ощакових. Хтось сказав: 
«Кожна дитина - неповторне слово Господнє». Треба додати ще й те, 
що кожна дитина виявляє себе по-різному, тому неможливо до кінчя 

її пізнати ані остаточно простудіювати ЇЇ. 

Як живе кількамісячна дитина? Приймає поживу, плаче й увесь 
час спить. Взагалі ми спимо від перевтоми, виснаження нашого 
організму. Що ж такого робить, чому перевтоМЛЮ€ться че мале 
немовля? Проста річ . - воно росте, розвивається. І че його 
перевтоМЛЮ€. 
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Коли ж немовля стане ДИТИJlОЮ, втома бу де ще сильнішою, бо 
до того, що дитина росте, долучується ще й безнастанний рух, 
забави, біганина без кіІЩЯ. 

()rож нехай катехит візьме до уваги й те, що дитина має не 
лише душу, але також і тіло, яке постійно втомлюється, щоб не 

пере втомлювати П й не вимагати від неї понад її спроможність. Руссо 
казав: «Дитина - це ангел". Лютер стверджував: «ДИ'ГИНа - це твари
на". Та більш справедливо висловився Лямартін: «Дитина - це ангел, 
що впав з неба. Це ангел з підтятими крилами. Зниматиме'ГЬСЯ він 
угору до добра, але з великим зусиллям, доки хтось йому не допо

може дійти до мети". Дитина має добрі прикмети, які треба роз
винути, але має й погані схильності, на які мусимо пильно вважати. 

Якщо дитина охрещена, то крім тіла має ще й освячену душу. 
€ ще й інШа реальність, яку мусимо брати до уваги - в ДИ'ГИНі діє 
освячуюча ласка Божа з зародками чеснот віри, надії й любові. Це 
речі, які не бачимо, але які ісНУЮ'ГЬ і з середшm допомагаЮ'ГЬ катехи

тові в його праці. Дехто каже: «Діти не розуміють певних формул, 
певних понять і концеІЩій. Так, самі з себе, природними засобами не 
можуть цього збагнути, але зроблять це за допомогою Божої ласки, 
за допомогою віри, за допомогою надприродної педагогіки. 

2. як пізнавати АВТИІІУ 

ми також були дітьми. Маємо свої переживання, які невигладно 
у нас збереглися. Пам'ятаємо здебільшого речі прикрі й немилі. 
Стояти спокійно чи сидіти непорушно хоч би niвгодшm - це була 
нестерпна мука для нас. Кілька хвилин молитви видавалися нам 
годиною. Однак півдня забави на майдані, над річкою, у горах, пробі
гали наче одна мить. Подібно трапляється з дітьми і нині. 

Тому, щоб пізнати теперішніх дітей, треба повернутись до 
вчорашніх, до свого власного дитинства. Далі, щоб пізнати 
сьогоднішніх дітей, треба студіювати сучасну літературу авторів, які 

професійно дослїджУЮ'ГЬ дітей, які живуть серед них і з ними. У цій 
професійній літературі катехит знайде важливий посібник для ба

гатьох речей, яких з власного досвіду не знає і мусів би витратити ба-
гато часу, щоб дане знащІЯ набути. . 

€ гарні книжки, які ОnИСУЮ'ГЬ дитинство святих і великих 
людей. Вони також можуть стати допоміжниМ засобом для катехита. 

Врешті, найкращим посібником для пізнання теперішніх дітей 
є самі діти. Вистачить за ними уважно спостерігати: іхню поставу, 
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їхні жести, їхні слова, їхню активність, завзяту мовчанку, їхній плач, 

улюблені ігри, розваги, їхніх товаришів. Це все речі, спостерігаючи 
за якими з увагою, розважаючи над якими, дізнаємося про уподо

бання, прагнення, добрі та лихі звички, темперамент ДИТИНИ, юнака. 

Найкраще спостерігати, коли дитина не зауважує, що ми 

стежимо за нею: в ігрі, в дорозі, забаві, в хвилини радості,ентузіязму, 

а чи й смутку. 

Потрібно також вміти вислуховувати дитину. Розмовляючи, 
дитина сама себе виявляє й формує. В дійсності й ми можемо дечого 
навчитися від неї, а саме її способу вислову і її простих фраз, щоб 
опісля застосувати їх у своїх викладах, коли хочемо, щоб діти нас 
розуміли і з увагою слухали. 

Спостерігаючи за дитиною мусимо також брати до уваги сере

довище, в якому дитина проживає, тобто родину, громаду і школу. 

Лікар не дивиться лише на те чи легені ЛЮДШІИ в доброму стані, але 
хоче знати також яким повітрям дихає пацієнт. Деякі діти мають 
добрі природні обдаровання, але в родині дихають повітрям, 

затруєним прокльонами, невмісним:и поганими й грішними роз

мовами, ЗАИМИ прикладами життя. Це все повинен катехит брати до 
уваги і з такою дитиною поводитися розсудливо. 

Хто хотів би глибше студіювати дитину, мусів би присвятити 
більше часу спефялізованим: книгам і системам, як наприклад проф. 
Миколи Пенде, який стверджує, що дитина подібна до піраміди. 
Вона посідає певну базу успадкованих комплексів і чотири стіни. 

Перша стіна зображує морфологічний - зовнішній аспект ДИТИНИ, 
друга - ендокринологічний, внутрішній аспект, третя - моральний 

аспект, четверта - інтелектуальний аспект. Студіюючи батьків і ро
дину дитини, можемо пізнати дещо про П схильності, а сту діюючи 

тіло, визначимо темперамент. Студіюючи душу, можемо мати 
уявлення про її душевні снаги. Одначе мало хто спроможний здій
снювати такі складні й делікатні студії. ми задоволимося найго
ловнішими, найлегшими й практичними поняттями, переважно про 

період життя дитини, яку в загальному катехизуємо, тобто періоду 

між 6 та 10 роками. 

3. чим є АИ'І'ИІШ 

Дитина - це всеIJЇЛО почуття. Очі, руки, вуха, язик, уста -
почуття, що жадають все бачити, всього торкатися, все слухати, все 

покуштувати, про все поговорити. Яскраві барви П притягають, га
ласлива музика її захоплює. Дитина безперервно запитує: чому це 
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так, а те так. Дитина - це постіЙІШЙ рух і гра, наче живе срібло. К~)Ли 
дитина одну мить стоЇть непорушно, робить враження хворої, бо 
здорова дитина має потребу бути в постійному русі. Тому необхідно 
для катехитичного навчання моБWзувати емотивну енергію дитини. 

Треба розумно спрямувати різнорідну емотивну енергію дітей на 
навчання катехизму. 

€ такі катехити, що неначе бавляться з дітьми у десять 
заповідей Божих, у святі таїни, У шість заповідей церковних, у сім 
дарів Святого Духа, спонукуючи їх рухатись і говорити. Інші в класі 
про святі таїни хрестять, миропомазують чи організовують якусь 

сцену євангельської події. «Адже це - гра», - скаже дехто. Так, подіб
но до гри, але в дійсності це - річ серйозна і розумна. Гра - це 

одинока річ, якій дитина віддається L1 самопосвятою, якій віддається 
IJiлою душею, часто більше, ніж ми, дорослі, речам поважним. Чому б 
не дозволити, щоб леІЩії катехизму прийняли вид гри, коли це 
більше зосереджує увагу дітей? 

4. дитина -IJe саме серце і ПОчy'lТя 

Часто сміється і часто плаче, радіє і сумує, має серце, яке палко 
переживає і має велику потребу бути любленою. 

Катехит мусить бути уважним, щоб не ранити почуття дитини. 
До дитини не можна ніколи вживати іронії. Догани або покарання 
треба вживати, але застосовуючи їх, треба дати відчути дитині, що 

це робимо з любові, для її добра і поправИ і з великим болем серlJЯ. 

Великі вихователі до дітей мали ніжність матері. Таким повинен бути 
й катехит. 

s. дитина -IJe світ фантазії 

Ії жива уява дуже зворушує, поштовхує до наслідування того, 
що бачать очі. Часто поєднує те, що дійсно відбулось з тим, що собі 
уявляє. Orже, дуже важливо залишиТи у дитини добрі враження, 
уникаючи злих, тримаючи її далеко від страшних, аморальних речей, 
не розказуючи їй оповЧtань про жахливі пЬдії, про різних злих духів 

та їхню дію між людьми. 
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6. дитина має особливу пам'ять 

Також і старші мають різні види пам'яті: дехто запам'ятовує на
самперед те, що бачив, інший - те, що почув чи сказав. Дехто за
пам'ятовує ідеї, інший - факти. Дехто має легкість запам'ятовувати 
числа і дати, хтось інший пам'ятає лише речі конкретні. Дитина має 
пам'Я'І'Ь зворотну: запам'ятовує дану річ на певний час, потім забуває, 
опісля знову пршадує собі. Запам'ятовує мало, коли голодна, хвора 
чи на видужанні. Не запам'ятовує абстрактні ідеї, а навпаки, за
пам'ятовує речі, індивіди, звуки, образи. У дітей пам'Я'І'Ь звичайно не
точна, бо сильно пов'язана з уявою й винахідливістю. Тому, щоб діти 
вивчили щось напам'ять, потрібно добре їм пояснити і перевірити, чи 
вони добре ту чи іншу формулу або річ зрозуміли. В іншому разі 
повторятимуть вони вивчене як папуги. Корисно поєднувати складну 
ідею з якимось фактом чи образом. Тоді матимемо більшу певність, 
що діти 1JЮ ідею запам'я'гають. 

Часто треба повертатися до головних понять катехизму, 
інакше діти їх забувають. Повторювати без утоми і не втомлювати 
дітей, тобто повторювати ті самі речі, але в інший спосіб, тоді вони 

бу дуть завжди здаватися новими. 

7. дитина - ІІе ваівна, проста віра 

Так скажуть мама, парох, учитель. Orже це правдиве! Дитина 
дуже легко вірить в речі дивні, в чу да, містерії. Катехит мусить від
повісти цій довірі дитини, навчаючи її головним вічним правдам 

християнської віри. Не слід розповідати дитині як правдиве те, про 
що лише здогадуємось, не подавати за певне те, що сумнівне. Не сміє 

катехит надмірно осуджувати вчинки дитини, наприклад, коли 

сказала неправду: «Якщо не висповідаєшся, підеш до пекла» і т. ін. 
Божу допомогу слід пояснювати окремо. Катехит мусить використо
вувати повну довіру 4ИТИНИ, яку вона має· до нього, щоб у неї 

розбудити довіру до Церкви,. до Бога. Дитина має перед собою oI.JЇ 
три сходини: катехита, Церкву, Христа. «Про 1JЮ річ сказав мені 
катехит, катехитові сказала Церква, в Церкві сказав Христос-Бог». 
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8. дитина РОЗДУМУЄ З нanpужеННJIМ 

Вона все ще у полоні почуттів. З напруженням і на короткий 
час віддається думкам абстрактним. Хто хоче спонукати її до ду
мання й приза.думи, ~e. може квапитися. Дитині треба подавати мало 
понять, і то завждИ за допомогою якихось фактів, образів. 

9. дитина має ще слабку валю 

Вона непостійна, мінлива. ДИТШ:Іа призвичаєна, щоб на неї всі 
звертали увагу' нею цікавилися. Вона хоче бути начебто малим сон
цем, а всі інші щоб були ніби сателіти, що кружллють довкола не.і. 
Дитина любить, щоб вона наказувала, а всі iшuі її слухали іїй,СЛу
жили. Поступово потрібно ставити ДИТШ:ІУ на своє місце: не. під 
командою, але під спонукою послуху, пояснюючи Й навчаючи. 

Постійно треба привчати дитину, що вона зобов'язана CJ,\yxarn ДАЛ 
свого добра батьків, учителів, катехита. Якщо це нецрйщепиться 
дитині від самого початку їі дозрівання, залшпається дуже мала наділ 
щодо успіху їі виховання й навчання. Щоб у IJЬoмy осягнути високих 
результатів, потрібно всі речі представляти в аспекті більш зрозумі
лому дитині, вживаючи переконання, почутгів, але уникаючи 

фізичних покарань. 

10. дитина -це майбутнє 

Наше сторіччя на.зивають сторіччлм ДИТИНИ, бо майже ніколи, 
як тепер, цікавляться ДИТИНОЮ в різних аспектах. Про дитину 
написано багато КllИГ, журналів, qiлі бібліотеки. Про неї дбає держа
ва, дошкіЛля, табори, шпиталі. Ії виховують школи різних родів, їі 
огороджуЮ+Ь наче плотом, усе суспільство, нарід і Церква три
вожаться про долю ДИТИНИ. Катехитові потрібно йти ще далі. Він 
мусить 5аЧЙТИ в дитині «дитинуБожу», пам'ятаючи, що Господь до
мага:гиМеться суворого звіту з того, як ми поводилися з дитиною. 
«Хто приЙмає одного з тих найменшиХ, мене приймає»,- каже Ісус. 
Х то не Il~реконаний . в IJЬOMY і не має поваги до надприродного в 
дитині, &емЬж~ перебувати серед дітей, виховувати та вчити іх, щоб 
не н~иriіБожого діЛа. . 
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N. МЕТОДИ КАТЕХИЗАЦІІ 

До певної мети можна дійти різними шляхами й за допомогою 
різних засОбів. Такі у навчанні катехитичних правд можна вибирати 
різні шляхи й засоби, що називаємо методом. Тут ми розглянемо 
основні методи катехизації. 

1.IпдyКIИВНИЙ метод 

Цей метод - раціональний, бо це - шлях від легкого до склад
ного, від відомого до невідомого. Виклад за IJИМ методом подобається 
дітям, бо дозволяє вибуяти їхній фантазії в морі авантюри й неперед
баченого. Врешті відповідь бу де чіткою й чистою, яку дитина з 
радістю вважає наче своїм відкриттям. 

Цей метод дещо складний для катехита, бо вимагає ініціятиви, 
зусиль і дбайливої підготовки. Пі>и індуктивному методі катехит 
вважає відповідь чи формулу пунктом прибуття, до якого має допро

вадити учнів. Розглянувши відповідь, запитує себе про те, які ідеї 
повшrni мати його слухачі, щоб IJIO формулу чи відповідь зрозуміти. 
Тому насамперед нехай намагається пояснити дітям добре ті ідеї і 
слова. Після того, як ВОНИ їх усвідомлять, як ці ідеї і слова увійдуть у 
їхню голову, помалу й виразно прочитає дітям катехитичну відповідь, 

формулу. Відтак самі діти перечитають ЇЇ. І тільки тоді вони її 
зрозуміють. 

Ось практичний приклад. Катехит має пояснити дітям таку 
формулу: «Душа - духовна частина людини, завдяки якій людина жи
ве, думає і € свобіднОЮ" . Катехит запитує себе: «Які слова цієї фор
мули мої учні не. розуміють?", Простеживши побачить, що вони не 
розуміють «духовна частина людини", «жити", «бути свобідним". 
Orже, розповідаючи про створення Адама: « ... тіло Адама було ство
рене, але лежало простягнене нерухомо на землі й не мало життя в 

собі ... Господь дунув на нього своїм духом ... і той чоловік став живим, 
підвівся на ноги, почав говорити... І ось так людина стала повною. 
Перед ТЩ1,як Господь вдув духа, і~нувала тільки одна частина 
.ЛJ9дWU1:~ тіло, а після цього з нею поєдналась також друга частина, 
T~O душа». Ось так пояснимо дитині поняття «духовної частини 
людини - душі». «Частина ця дуже важлива. Якщо б не було душі, ті
ло Адама лежало б на землі простертим, твердим, холодним наче 
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камінь. Душа зробила те, що Адам зміг підвестися на ноги, почав 
рухатися, ходити, думати, говорити. Душа дає життя і спромоry 
ЖИТИ. Камінь не рухається, не росте, не бачить, бо в ньому немає 
душі. Тварини, птахи рухаються, бачать, чують, бо також вони мають 
певного роду душу,.. Так діти зрозуміють друге поняття - «душа дає 
життя". Так само катехит пояснюватиме учням решту понять: 
"духовна", «думати", «бути свобідним,.. Коли дитина побачить, що всі 
поняття і слова, яких спочатку не розуміла, тепер розуміє, катехит 

тільки тепер продиктовує формули катехитичної правди, яку діти з 
радістю завчають. 

2. Метод дедук'І'ИВНИЙ 

Катехит вважає катехитичну відповідь пунктом виходу. 
Прочитує її дітям, пояснює кожну частину і слова, навіть найлегші, не 
перестаючи пояснювати, доки всІ вони не стануть дітям зрозумілі. 

Цей метод значно легший для катехита, проте менш привабливий 
для дітей. 

Катехит викладає лише дану формулу чи відповідь й пояснює 
ЇЇ. Розкладати якусь машину набагато легше, ніж її складати. Так і за 
дедуктивним методом формула розкладається й демонтується 

частина за часТШІОЮ. Навпаки, за індуктивним методом частини 
складаються у цWcть. Виклад за цим методом менше захоплює й 
менше зацікавлює дітей, бо від самого початку їм подається ціла 
формула, відповідь, непояснена спочатку. Цього діти не розуміють і 

не люблять. 

ці два методи, індуктивний і дедуктивний, можна поєднати в 
одне ціле для кращого засвоєння матеріялу. Спочатку пояснити 
частини, щоб дійти висновку, формули і щойно відтак, подаючи саму 
формулу, запитувати про значення окремих слів та понять. 

3. Активий: метод 

Катехит, навчаючи, не задовольняється лише своїм викладом, 
але спонукує до того, щоб самі учні почиНали говорити, запитувати, 

пояснювати, вживаючи всіх можливих засобів. Цього методу вживав 
сам Христос. Діти люблять бути активними: те, що подобається -
легше й на довший час запам'ятовують. 

Добрий катехит активізує всі снаги своїх учнів: мову, часто 
запитуючи й дозволяючи зшщтувати себе УЧНЯМ; зір, демонструючи 
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обра.3И, кадри, фільми, краєвиди, святі речі та ін., фантазію, розпо
відаючи оповідання, наводячи приклади; дотик, ДОЗВОЛJllCjчи дітям 

торкатися, якщо це можливо, святих посудів, речей тощо, 

заохочуючи їх робити малюнки 1JИХ речей, писати молитви. Активі
зувати Hom й'qiле тіло можна, відвідуючи церкву, IJВинтар, зобра
жаючи якусь євангельську сцену. Активізуючи бажання до змагання 
за перші місця, треба організувати одну групу проти іншої, щоб 

швидко осягнyrи практичного успіху, закликаючи дітей до молитви, 

добрих учинків тощо. 

Активний метод інтефує всі інші методи, тобто індуктивний, 
дедуктивний, інтуїтивний та всі інші, про які ми тут не згадували. 

У. ВИДИ АКТИВНОСТІ ПРИ КАТЕХИТИЧНОМУ НАВЧАННІ 

1. Дати можливість дитині говоритИ 

Виділяють три форми навчання катехизму: а) форма експо
зитивна, коли говорить сам викладач, це - наче проповідь; б) форма 
запитувальна, коли катехит запитує, а учень відповідає; в) діялогова 
форма, коли учень запитує, а катехит відповідає. З 1JИX трьох форм 
можна утворити ще одну - мішану, вживаючи поперемінно всі три. 

для дітей - нестерпна мука, коли інші говорять, а вони мусять мовчки 
слухати, якщо не вважати оповідань. Вони не витримують розмови 
довшої від кількох хвилин. Тому катехит мусить коротко вживати 
диспозитивну форму й негайно переходити до форми запитувальної 
й діялогової. Запитання практикуються для того, щоб зорієнтуватись 
чи дитина зрозумі,ла й запам'ятала викладену катехитичну правду або 
щоб допомогги їй дійти до правди, яка викладатиметься опісля. Пи
тання, які ставимо дітям, мусять бути просТИЩІ й чіткими, на які від

повідь може бути лише" однозначною. Ніколи дитину не запитуємо, 
наприклад, хто і коли заснував Церкву, але спочатку запитаємо про 
те, хто заснував Церкву, а після відповіді запитаємо коли Ісус засну
вав ІІеркву. 

Не треба ставити надто легких питань, бо виглядає це 
неповажно, ані надто складних, бо це зневіряє дітей. Необхідно 
ставити різнородні питання, щоб уникнути одноманітності. Катехит 
звичайно ставить загальні питання, викликаючи одного для" відповіді, 
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н інакшому разі учні стають неуважними. Не радимо підказуЩ1ти 
учневі слово чи першу букву відповіді. 

За допомогою запитань катехит пізнає готовність, здібність і 
уважність своїх учнів. Тут він пізнає також наскільки учні розуміють 
його виклад. Він побачить, що певні понятгя, які здавалися йому лег
кими, ВОlШ зрозуміли помилково. ОДШІ учень, наприклад, зрозумів, 
що св. Літургія є жертвою тому, що під час неі спокутують гріхи. 

Діялог учнів з катехитом - річ корисна. Він показує, що 
цікавить учня та урізноманітнює навчання. Вимагає, однак, від 
катехита широких пізнань, второпності та вміння. Катехит, 
вживаючи діялогової форми мусить дотримувати ладу, не може 
ставити незважені запитання, смішні, що мають на меті розсмішити 

дітей. Він мусить вміти відхилити питання недоцільні й несвоєчасні. 

2. Заохочуиати до вивчеННJI вапам'JIТЬ u.тсXИ'rИЧНИX правд 

Мойсей в пустелі вдарив палицею ІІО камені й витекла з нього 
вода. Дзвін на дзвіниці буде німим-мовчазІШМ доки його хтось не 
торкне, а тільки тоді видає він могутній звук, луна якого несеться у 

далечінь. СірlШКИ в своїй пачці непомітні й не мають значення, але 
коли ними чвиркнути, стають джерелом світла й тепла. 

Камінь, дзвін, СlрlШКИ - IJe подоба катехиТИЧlШX формул і 
правд. ВоlШ - річ тверда, німа, непомітна, доки їх добре не пояснити. 
І тоді ВОlШ стають плідними, говіркими, джерелом світла і тепла. 
Orже, помиляються ті, що бажали б усунути катехитичні формули 
чи вивчеШІЯ їх напам'ять при катехитичному навчанні. 

Певні химічні формули, певні каноlШ права, тому що ви
магають точності вивчаються студентами гімназій та університетів 

напам'ять. Також і релігійні правди - значні й делікатні. Хіба є щось 
злого в тому, що ВОlШ сконденсовані у певних точних формулах, які 
діти вивчають напам'ять? Вивчена напам'ять формула - неначе вішак, 
на який завішуємо, без огляду на те, що пливуть роки, решту важли

вих релігійних правд. 

Багато релігійних правд не служать дитині в момент їі фор
MaIJЇЇ, а послужать лише в майбутньому, наприклад, правди про по

дружжя, про помазaнmr хворих, можуть послужити, якщо у відповід

ний час учень про lШх собі пригадає. Крім того пам'ять - IJe та снага 
нашого розуму, яку потрібно постійно вправляти й примушувати до 

праці. 
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Помиляється також і той, хто зловживає пам'яттю, на
полягаючи, щоб катехитичні формули і правди вивчалися виключно 

напам'ять. Фон Кетелер, славетний єпископ Майнцу казав, що 
справжнім злочином є примушувати дітей вивчати напам'ять різні 
формули й визначення, яких ВОНИ не розуміють. Такі діти 
залишаються в повному незнанні християнської віри, їм лишається 

хіба що ідея, ніби катехизм -це збір складних формул, абстрактних і 

незрозумілих. Тому при навчанні катехизму необхідно насамперед 
добре пояснити формулу, потім вивчити її напам'ять і на кінці 
з'ясувати практичні сть цієї формули. 

Добрий катехит ніколи не повинен дозволити вивчати фор
мули напам'ять, доки їх добре не пояснить. Крім пояснення формули, 
слід домагатися, щоб діти її полюбили, щоб вона стала для них ми
лою, симпатичною. 

3. Дати можливість ба~ 

очі дитини мають голод і спрагу оглядати барви, малюнки, 
дитину захоплюють зображешщ образи. Побачивши гарний образ 
дитина спочатку гукне: «О! .. і щойно згодом скаже: «Який гарний 

. образ!». А пізніше приходить спостереження і зауваження: «Яка 
гарна Діва з білим волоссям! .. Діти переважно бачать частинами, а 
старші - навпаки, сприймають цілість, мало уваги звертаючи на 

поодинокі речі. 

Та не вистачає лише демонструвати образи, треба також вміти 
зробити їх ЖИВИМИ, промовистими. Тому не слід поспішати, 
показуючи їх. Треба поволі пояснювати сенс даного образа, розпо
вісти про осіб, на ньому зображених: що і кого учні бачать перед 

собою, що роблять зображені особи, про ЩО говорять, що пережи
вають. Треба вміти вкладати в уста осіб образа слова і повчання, щоб 
діти мали перед собою наче живу сцену. Можна дійти до того, щоб 
розмовляти з Ісусом від імені дітей, або щоб діти самі розмовляли з 
Ним. Вживаючи цей спосіб, дані образи й ікони надовго вписують У 
фантазії дитини відповідні події і сцени,· спонукаючи їх бути 
уважними, зацікавленими, викликаючи в них ніжні й добрі почуття. 

Образ, малюнок можна показати відразу, на початку леКIJiї, 
якщо він демонструє поняття, КОНlJеПIJiю, а ЯКЩО нагадує якийсь 

факт, то спочатку краще розповісти про самий факт, а пізніше 
продемонструвати образ, малюнок. Якщо йдеться про якусь постать 
чи річ, що служить ДЛЯ. побудування уявлення, для прикладу, то її 

показують у відповідний для того час. 
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Таблиця до писання також В1Д1Грає свою роль при навч~ 
катехизму. На ній можна написати, наприклад, великими буквЗМJi 
якесь складне ім'я, схему, назву леКI.Jfi. 

4. Розвивати фантазію 

Фантазію дітей розвивають прикладами, порівняннями. 
Приклади - це дійсні факти, до яких пристосовуємо правди, яким 
навчаємо. Ось приклад надол уженн.я ВЧЮJ:еної кривди. 

«Один селянин, на ім'я Іван, має чотири корови і щодня здає 
молоко до молочарні. Але щодня доливає кілька літрів ВОДИ до 
молока, бо міркує собі: «Якщо важитиме більше, більше грошей 
дістану» .. 

- Скажи, Стефане, чи добре робить Іван? 
- Робить зле, - відповідає Стефан. - Він грішить. 
- Проти якої заповіді грішить Іван? 
- Проти сьомої заповіді, - відповідає Стефан. 
- Чому Іван грішить проти сьомої заповіді? 
- Бо заподіює шкоду молочарні, яка виробляє сир і масло, а навіть 
тим, які купують молоко. 

Добре. А чи вистачить, коли той, що заподіяв шкоду, 
висповідається і спокутує? 

- Ні. Він зобов'язаний компенсувати заподіяну шкоду. 

- Так, Іванові не досить висповідатися з того, що додавав ВОДИ до 
молока, але він мусить направити шкоду, компенсуючи її в якийсь 

спосіб». 

Дуже подобаються дітям гарні оповідання. Оповідання містять 
в собі й порівняння й приклади, спонукують до д06ра й допомагають 
втримувати лад у школі чи класі. Оповідання найкраще брати з 
Біблії, житгя святих чи історії, аби лише вони були правдиві, неви
гадані. Деколи можна оповідати новели, про неправдоподібні події, 
але треба попередити дітей про те, що це - вигадані речі. Вміти доо
ре оповідати - це найцінніша риса. Набуває її катехит тоді, коли сам 
наче стає дитиною, пристосовується до вподобань дітей, оповідаючи 
їм в діючих особах, драматизуючи, зображаючи їх. 

Ось, наприклад, хочете розповісти' дітям про плащ св. 
Мартина. Тут не досить оповісти про сам' факт: «Якийсь убогий 
просив одного дня у св. Мартина милостині. Він, не маючи нічого з 
собою, взяв меч, розтяв Надвоє свій плащ-нагортку і дав йому». Таке 
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оповідання дуже мало промовляє до дитини. Вона хоче бачити, чути 
про поодинокі обставини мic1Vl, про осіб, їхні слова. Вона хоче 
бачити більш яскравим цей образ. Тому у таких оповіданнях 
необхідно описати обставини Mic1Vl, убрання, дати можливість 

говорити діючим особам. 

Це оповідання має бути приблизно таким: «Будьте уважні! Я 
оповім вам про одну цікаву й повчальну подію. Було це взимку. Одно
го ранку впав сніг, повіяв вітер, заСКРШІів мороз. На дорозі стояв літ
ній убогий чоловік, без взуття, без теплого убрання, стукотів зубами 
й цілий тремтів від холоду. Та ось над'їжджає дорогою один лицар
вояк Ііа б~скому коні. Називався цей лицар Мартином. Убогий 
простягнув до нього руки і просить: "Я так змерз, подай мені ми
лостиню". Мартин; перейнятий іншими думками, відповів: "Мені дуже 
прикро, але я зараз не маю нічого при собі". І тут в мить йому спала 
думка: «А якщо я дам йому половину мОЄЇ нагортки?». Він зупиняє 
коня, кличе вбогого до себе й просить: "Потримай ХВИЛШіку кінець 
моєї нагортки, я її розітну і половину залишу тобі". Мартин негайно 
витягає з піхов свій меч, розтинає нагортку і дає половину вбогому». 

Оповідаючи, треба вживати коротких, лаконічних речень, 
чітких і конкретних слів, кидаюЧи світло на те, що потребує 

з'ясування. Вищенаведене оповідання має підкреслити і любов, і 
. щире серце св. Мартина. 

Мається на увазі, що катехит оповість і про коня, що 
наближається: «Ось, в одну мить, по цій засніженій дорозі чути стукіт 
копит. кінь наближається. На ньому - гарний вершник-лицар. Увесь у 
гарному однострої, при боці меч, на голові шолом і нагортка на ра

менах». А після цього переходить до оповідamіЯ про його вчинок ми
лосердя і милостині. 

Оповідання мусить стисло поєднуватися з катехитичною 
правдою, а не бути відірваним від неї. Це лшnе відвертало б увагу 
учнів. Не дозволяти собі також робити спроб, аби на початку викладу 
кате:хизму потішати дітей, мовляв тепер слухайте уважно лек:qiю, а 

опісля я розповім вам гарне оповідання чи казку. Це робило б 
враження, ніби не катехизм є гарним, а гарною буде лшnе байка
оповідання. 

Коли зауважуєте, що діти втомлені, неуважні, особливо на 
кінці лек:qiї, дораджується оповісти якусь коротку цікаву байку, казку 

тощо. 
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5. Стимулювати фізичну активність 

Хоча діти не вміють ще писати, то вже радо беруть в руки 
олівIJi, крейду, вуглеIJi тощо. Скрізь завжди ними щось 
накреслюють, висмаровують стіни, зошити, часописи, все, що лише 

потрапить їм до рук. Це вказує на те, що діти радо виявляють себе в 
малюнках. Тому треба заохочувати їх ще й образно висловлювати 
свої думки про катехизм, свій, ще невеликий, релігійний досвід. для 
цього часто вживають т. зв. зошит релігії, або зошит катех:итичних 
вправ. ці зошити допомагають і заохочують дитmIY до більш актив
ного вивчеlШЯ катехизму, бо це - щось її особисте. для таких 
катехиТИЧЩІХ вправ, малюнків тощо ДИТШІа часто вдома шукає до

помоги в тата, мами, братів, сестер, ще й їм неодноразово де в чому 
допомагає, особливо тоді, коли вона далека від церкви й навчання. 

Це правда, що не кожна дипша має дар малювати. для тих, щО 
не мають цього дару існують вже готові зошити з малюнками. Вони 
можуть лише накладати барви відповідними олівцями, пояснюючи 

кількома реченнями малюнки, закінчуючи фрази, початкові слова 

яких подаються в зошиті. В цих зошитах писатимуть вони свої власні 
молитовники, відповідатимуть на подані запитання, 

накреслюватимуть свої короткі оповідання. Катехит не звертатиме 
уваги на те, що їхні малюнки дуже примітивні, що їхнє писання не

грамотне і нелогічне. Найважливіше - те, щоб дитина висловила 

спонтанно у катехитичному зошиті свої релігійні ПОНJlТI'я і почуття. 

Активізувати фізично дітей можна ще й в катехитичних сце
нах, іграх, у відвідинах церков, захристій, даючи їм можливість 

торкатися престолу, літургійних риз, 1l0СУдів тощо. Треба 
заохочувати дітей підготовляти дидактичний матеріял для 

катехизaIJiї. З якою радістю та пильністю витинатимуть вони з кар
тону вівтар, ризи, вертеп, священний посуд. 

6. ПpaIJlOвати групам 

Подивіться при нагоді на ігри дітей між 9-им і 12-им роками 
життя. Розгортаються Вони на базі груповій, на базі дружин, гуртків, 
ватаг. or хоч би спорт - увесь він побудований на формуванні дру
жин, на змаганнях. Старші люди, молодь, а особливо діти виявляють 
пристрасне бажання до таких змагань. Антагонізм змагань дружин і 
їхніх симпатиків деколи перетворює їх у вболівальників. Такі для 
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навчання катехизму корисно розвивати працю у формі дружин. 

Наприклад маємо дванадцятеро дітей. Розподілимо їх на три гуртки, 
в кожному - по чотири. для кожного гуртка призначимо одного про
повідника, який має вести спільну працю. Встановлюється така сис
тема пунктів: 1 пункт - для того, хто ПРИСУ'І1Іій, 1 - для того, хто знає 
напам'ять, 1 - для того, хто вміє пояснити зміст і значення 
катехитичних правд, які вивчаються; 1 - для ТИХ, хто активно малює й 
т. ін. Пункти кожного складаються і дають пункти цілій групі, які час 
від часу записуються у графік. Група, яка першою здоБУ де означену 
кількість пунктів, стає переМОЖIJем класу. 

ця система в загальному успішна з дітьми 9-12 років. Вона ви
магає від катехита досвіду, терпеливості й часу. Але той, хто вміє її 

добре повести, осягне значних успіхів. Вона примушує до більш ак
тивної праці учнів, спонукує до здорової співпраці в гурті, привчає до 

братерства, оживлює навчання, отже, допомагає в апостолаті, 
доводить дітей до тіснішого контакту з катехитом, який може тоді 

краще пізнавати й оформлювати своїх учнів. Однак, щоб гуртова 
праця була успішною, в групі мусить бути відповідний провідник, 

який був би ініціятивним і мав повагу між товаришами. Груп мусить 
бути принаймні три, добре зрівноважених щодо сил. Корисно також 
надати кожній групі якусь назву й якесь гасло для змагання. Також 

. слід подбати про те, щоб крім пунктів для групи, можна було б 
вручити якісь індивідуальні нагороди для перших в точності, добрій 
поведінIJi тощо. 

7. Навчати добре МОЛИ'І'ИCJI 

Якщо катехитові вдасться зробити зі своїх учнів християн, які 
добре моляться, то він осягнув вже дуже багато. Однак на практиqi 
це дуже рідко здійснюється. Є дуже багато дітей і християн, що 
читають, проказують молитви, але мало таких, які дійсно моляться. 

Дві речі мусить зробити катехит, щоб уникнути IJЬOГOHeдo
ліку: навчити правильно розуміти значення молитви й призвичаїти до 

молитви. Ось, наприклад, кілька практичних зallитань і відповідей: 

Що означає молитися? Молитися - означає розмовляти з Богом 
і не лише про небо, про вічність, про душу, але й про кожну особисту 
річ, потребу, терпіння, біль, планування, бажання. Розмовляти з Бо
гом, як з найліпшим приятелем. З Богом треба говорити про свого 
тата, маму, братів, сестер, товаришів. Він не є далеко від нас, Він є з 
нами, при нас і в нас. Він чує нас, хоч ми не вимовляємо слів, а лише 
думкою і серцем з ним розмовляємо про всі бажання і потреби. 
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Як треба мuлитися? Мuлитися - дуже легкu. Не вимагаєтрся, 
щоб молитва була довгою. Вистачить коротких, щирих, повних 

любові й довіри слів, думок, зітхань. Не потрібно якихось формул, 
вистачає слів, які більше пасують і подобаються. 

Де треба молитися? Молитися треба не лише у церкві, але 
скрізь і завжди: в дорозі,. школі, вдома, під час ігри. Дитина мuже 
завжди на хвилинку зібрати свої думки, привітати Ісуса, сказати 
Йому «ДЯКУЮ", «пробач", «прости мені,., «допоможи мені,., 
«поблагослови мене» і то так, що ніхто IJЬoгo не зауважить і не 

знатиме. 

Ось кілька практичних засобів: 

а) Приклад катехита, який молиться перед своїми учнями 
повний переконання, зосереджений і серйозний. 

б) Надавати молитві, що читається голосно, побожного тону, 
робити відповідні зупинки і віддихи без втомлюючих затягувань. . 

в) Часто міняти формули молитви, Сllосіб і час, в який 
читаються молитви, щоб уникнути одноманітності, механічного 

призвичаєння, міняючи щось, додаючи щось. Це дітям дуже подо
бається. Наприклад, сам катехит читає молитву виразно, побожно, а 
діти слухають уважно і в мовчанці думкою моляться з ним. Іншим ра
зом, замість молитви, співається релігійна пісня. Можна прочитати 
діялогову молитву, В якій поодинокі прохання проказують самі учні. 

1') Підготовляти й пояснювати молитву, яку діти читають, ви
КОРИСТО.6уючи речі й обставини, до яких дитина найбільш чутлива, 
наприклад: «Ваш друг - хворий, помолімся за нього ... » або «Сьогодні 
день Марії, день її покрови... ПОМОлімся, щоб вона своїм покровом 
охороняла нас, наші родини, Церкву, народ» і под. 

() Часто нагадувати й призвичаювати дітей до думки, що Бог їх 
скрізь і завжди бачить, що Він - добрий, про все дбає, що все від 
Нього залежить, що Він все знає і всім управляє, щоб дитина посту
пово перейнялась духом віри, який навчить її все відносити до Бога, 
Йому приписувати всі особисті, родинні й соціяльні події ЖИ'n'я. 

д) Особливо дбати прu те, щоб у дитини під час молитви був 
відповідний настрій і щоб вона була уважною. Призвичаювати 
дитину приймати відповідну поставу, складати руки тощо. Поправ-
ляти неправильності у :rвopeннi знаку св. хреста, спрямовувати на те, 

щоб діти молилися принаймні хвилинку з увагою вдома вранці й 
увечері. 

е) Навчати й заохочувати, щоб у молитву перетворювали вже 
завчені й зрозумілі катехичні правди. Наприклад: «Ісусе, дuпоможи 
мені зберегти безгрішною мою душу, бо зберігаючи мою душу, бу ду 
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навіки щасливим». Можна й дещо змінити, от хоча б ІJЮ молитву: 
«Вірую, Господи, що понад усе на світі мушу дбати про спасіння моєї 
душі, бо МОЄ вічне щастя залежить від IJЬoгo». Коли катехит вживає ІР 
та подібні ЇМ засоби, дитина набуває смаку й заохоти до молитви, 
практикує u спонтюшо, без зовнішніх спонук і наказів, 

призвичаюється створювати власні формулки, вживати молитви, як 

засобу, щоб бути лimnою, душевно мЩнішою. 

є) Допроваджувати до практичності. Лекція катехизму не буде 
проведена добре, якщо вона не доводить дитину до якихось добрих 

діл. Якщо дитина зрозуміла якусь річ, то відразу намагається це 
випробувати; коли щось на неї вплинуло, зробило сильне враження, 
вмить спонукує її до дії. З другого боку, мусимо дати до зрозуміння 
дітям, що катехизм не є на те, щоб учинити їх пильними, а лише на 

те, щоб учинити їх добрими, щоб навчити їх робити добро. Мета 
катехитичного навчання - не лише подати знання про вічні правди, 

але навчити жити цими правдами. O:rже, катехитові необхідно багато 
уваги приділити добрим: учинкам, самоподоланню і чеснотам, про які 
говориться в катехитичному тексті й це підкреслювати на кіІЩі 

кожної лекції. Катехит мусить наполягати на тому, щоб такий доб
рий вчинок дитина зробила й на наступній лекції запитати про це. 

Добрі вчинки, які доручаємо дітям до виконання, мусять бути 
відповідними та добре й точно означеними. Не вистачає сказати: 
«Вудьте добрими!», «Намагайтеся бути слухняними!». Але треба 
сказати дітям де, коли, в який спосіб мають вони бути слухняними. 

Наприклад: «Сьогодні зробіть, не нарікаючи те, що вам накаже мама, 
з любові до Христа». Або: «Тепер, перед тим, як іти спати, перепро
сіть Ісуса за все зле, що під час дня зробили» та ін. 

Понад усе має дбати катехит, щоб його учні були ознайомлені 
й вправлені в релігійних практиках, у прийманні святих таїн, У частих 
сповідях і літургіях. Намагатиметься защеплювати дітям пере
конання, що певні релігійні практики, а особливо Літурігія, сповідь, 

Пресвriа Євхаристія - необхідні засоби душевної гігієни й надпри
родного ЖИТГЯ, а одночасно й сила перемагати зле й витривати в 

доброму. З І}ЇЄЮ метою катехит має влашто~увати часті зустрічі з 
молоддю й дітьми поза лекціями, ведучи з ними розмову про Їхнє 
практичне християнське життя. 
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VI. rnдrOТOBКA ПЮВЕДЕННЯ КАТЕХИТИЧНИХ ЛЕКЦІЙ 

1. НеобхіАвість підготовки: 

Ніхто не бу дує хати, не визначивши спочатку її .розмірів, не 
розподіливши її на відповідні кімнати й приміщення, не вирішивши 

де будуть вікна й двері. Так і кожна лекція - це маленька хата. Перед 
тим, .як почнемо її будувати, мусимо насамперед подумати про її 
розміри, .як довго триватиме, скільки стін матиме, що всередині 

розташуємо, які наслідки плануємо мати. 

Непідготована лекція - це хата в хаосі й безладді, непривітна, 
втомлююча, без жодної користі. Лише лекqiя, підготована з любов'ю 
і дбайливістю, з точними та чіткими означеннями, прикладами буде 
успішною, сприйнятливою для слухачів і буде мати добрі наслідки. 

Не вистачає передивитись кілька хвилин перед леІЩією 
катехитичний довідник чи книжку перед лекqiєю. Є такі катехити, .які 
в понеділок починають думати над своєю лекqiєю катехизму, що 

мають читати в неділю, роздумуючи з любов'ю над правдами, 
прикладами, якими наповнюють свій розум і серце. Таким ЧШІОм, 
окрім чітких ідей, вони спроможні влити У леІЩії катехизму свою 
душу і любов, захоплюючи учнів. 

Мінімальний план підготовки до катехитичної лекqiї: 

а) Віднайти текст відповідної лекqiї, простудіювати його так, 
щоб у ньому добре орієнтуватися, знаючи відповіді напам'ять. 

б) Проконсультуватися в катехитичному довіднику або .якійсь 
іншій відповідній книзі, вміючи вибрати те, що подобається й від

повідатиме дітям, залишаючи на боqi те, що важко бу де сприймати 

чи розуміти. 

в) Визначити які приклади,.які порівняння, .які образи та об'єкти 
продемонструвати. 

г) Визначити катехитичну засаду й добрі вчmtки, щоб подати 
дітям до виконання. 

() Передбачити головні запитання, які поставити дітям, маючи 
в запасі кілька прикладів на випадок, ЯК1IJО 6 діти були втомлені чи 
надто розсіяні. 
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Діти, наче птахи, хочуть стрибати думкою з гілки на гілку. 

Тому корисно мати для кожної лекції щось нового, щоб уприємнити 
їм час. Недобре розпочинати лекції катехизму завжди в той самий 
спосіб. Неварто ставити завжди ті самі запитання. Час від часу треба 
давати якусь більш захоплюючу лекцію, а на кожну лекцію мати щось 

IJi,Kaвoro, притягаючого увагу. 

Молитись. Добре проведення лекції й її успіх, хоч niдгoтyвa
лись ми з усією дбайливістю, завжди зaлшnаються ласкою Божою, 
діянням Св. Духа в нас і через нас, тому 1JIO ласку треба собі завжди в 
покорі випрошувати, бо хто просить - тому дасться, хто стукає - тому 
бу де відчинене». 

2. Загальна схема птеXИ'J:'Ичноі леlЩfi 

1. Катехит мусить бути присутнім в означену годину на мicIJi" 
де має читати лекIJi,ю. 

2. Зібрати разом всіх своїх учнів. 
3. Простежити, щоб всі за порядком сіли й заспокоїлися. 
4. Проказати з учнями молитву чи заспівати побожну пісню. 
5. Прочитати СІШсок присутніх. 
6. Спитати про попередню лекIJi,ю. 
7. Пояснити нову лекIJi,ю. 
8. Повторити головні моменти нової лекIJiї. 
9. Подати практичні застосування. 
10. Подати тему катехичного завдання. 
11. Кінцева молитва. 
12. Вихід з авдиторіі. 

Після лекЦії катехит має зосередитись в дусі й подякувати 
Господеві за проведену лекIJi,ю, прохаючи в Нього благословення й 
допомоги, щоб засіяне насіння зійшло й принесло плоди в розумі та 
серlJЯX його учнів. Корисно буде катехитові мати малий щодеJШК, 
зазначаючи"в ньому коротко свої враження й спостереження перед і 

після катехитичних лекIJiй. 
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3. Порядок і карніСТЬ на леІЩіих катехизму 

Кожна нація має свій лад і карність, якщо має ці дві речі: точні й 
чіткі закони, тобто законодавчу владу, й силу домогтися дотримання 

цих законів, тобто владу виконавчу і карну. Так і в класі катехизму 
буде лад, якщо бу дуть чіткі й точні правила, які всі намагатимуться 

зберегти. ЯКIlJО таких правил немає, або всі їх як слід не розуміють, 
або ніхто не дбає про їх збереження, тоді настає безладдя, хаос, 
непослух, анархія. Подамо, отже, деякі практичні вказівки щодо 
законодавчої, виконавчої і карної влади катехита. 

а) Законодавча влада катехита. Катехит мусить бути ТОЧНИМ, 
подаючи приписи й правила. Досить часто дитина, не стежачи з 
увагОЮ, не розуміє й не пам'ятає про настанови катехита. ІlJоб 
запевнитися в тому, що дитина зрозуміла порядок навчання, або щоб 

допомогти їй запам'ятати ЙОГО, просити дитину повторити сказане. 
Ніколи не давати розпоряджеnь, коли діти рухаються, давати їх неба
гато й більше не міняти, але часто повторювати, пригадувати. Ніколи 
не давати таких настанов, яких діти напевно не виконають. Бути 
твердим, коли діти відмовляються зробити щось чи не погоджуються 

з чимось. Коли ДИТИНі кажуть «ні" Й обставmrn залшпаються незмін
НИМИ, помилкою буде міняти рішення. 

Чому взагалі діти більше слухають батька, ніж маму? Бо він 
твердіШИЙ У рішеннях і діти про це знають. Даючи настанову, ніколи 
не давати пояснень. чим більше пояснюєте, тим більше складається 
враження у дітей, ніби Вй"маєте 'страх, що вони цієї настанови не 
виконають. Не солодкі й' 'ірЬніЧ'Нl, а короткі, точні й чіткі слова 
настанови більш усіІішні, Н'(ж. довгі пояснення. Так бу дуються усі 
закони. 

; .. і' 

б) Виконавча влад~ каТехИта. Вивчання катехизму - це річ 
нескладна, й до цього не можна примушувати. До вивчеНнЯ 
катехизму не можна лиШе ёП9НУ~Увати, але. треба до того Aoвetm 
дитину, щоб вона робила це з раді~rЮ, .ЗОХQТоюЙ добрОЮ волеК>. 
ВивчаШІЯ катехизму не пригнічує свооодудliriпш, але оформлює їій 
доводить до того, що дитина 3 рaДlс-rto,с'rіоllТatmо хоче того, що ми 
їй доручаємо. Дійсно «споНтаНно»,«охоче» не Ьзначає «без ЗУСИЛЬ", 
без втоми й праці. ЖоДНий учИтель' не' нaiJЧає"СВОЇХ'учнів чогось без 
зусиль і жертви. ВтримаННя ладу вИмагає від к:rrехита деяких прик-
мет. 

Насамперед катехит мусить втрцмати певнИй престиж. Його 
він матиме, коли ді'n'l.ВИЯВЛЯЮТЬ до катехита поцінування і повагу за 
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його доброту, за його знання, за його ініціятиву Й активність. Дитина 
має потребу добачати в катехитові голову й провідника; людину 

сильнішу, здібнішу, лimny від сеС>е, інакше за ним не піде. 

Діти мають бачити і відчувати, що їхній катехит - це людина 
добра й любить їх, але одночасно мусять знати, що мають слухати 

його, підкорятися йому, не зловживаючи безкарно його добротою й 
любов'ю. 

Катехитові необхідно мати довіру до самого себе. Діти мусять 
мати враження, що ми певні, здібні, переконані. Це мають вони 
відчути з нашого обличчя, з нашого голосу, з наших рухів і постави. 

Горе, якщо діти спостерігатимуть нашу непевність, боязкість, 
кволість. Найважливіша прикмета катехита - вміти зацікавити дітей 
викладом. Дуже часто діти недисципліновані, неспокійні, бо ми не 
вміємо їх зацікавити, розповідаємо їм про речі, які їх не цікавлять, або 
не у відповідний спосіб, або без відповідної підготовки. Найкращі 
засоби дотримання ладу серед дітей під час навчання - нагороди, 

заохочення й оцінки. Найлегше давати похвалу. І коли дати їі 
второпно, У відповідний час, вона заохочує і притягає до студій. 

П)одо надання нагород, не йдеться тут про ЇХНЮ об'єктивну вартість 
чи про спосіб, в який їх даємо, 'слова, якими їх супроводжуємо. 

Оцінка, якщо її добре вживати, дає дуже добрі наслідки. Оцінки 
. вживаються, щоб заохоти дітей працювати пильніше і більше. 

в) Карна влада катехита. Катехит вже від самої природи 
катехитичного навчання мусить насамперед вживати переконання, 

любові, доручешfЯ, попередження та рідко коли вживати догани й 

покарання. Коли якісь кари треба застосувати, має робити це з 
великою уважністю, якщо хоче мати якийсь успіх. Починати треба 
завжди від найменшого - показати дитині своє незадоволення її пога
ною поведінкою, показати їй менше прихильності, кинути на неї су

ворий погляд, застерегти покаранням і т. ін. Покарання належить 
застосовувати лише до непоправних, які без огляду на попереджен

ня, остроги Втрet:є, вчетверте далі роблять своє. Ніколи не треба за
стосовувати фізичних покарань, а радше позбавляти чогось, до чого 
порушник найбільш прив'язаний. 

Покарання саме в собі не направляє дитини, але прикрість і 
бажання ба~ її лimnою, .що катехит висловлює в покаранні. Ніко
ли не карати, коли катехит не є до кінця певний про скоєний злий 

вчинок; завжди залишити час, щоб дитина оборонила, виправдала 

себе. Якщо побачимо, що дитина невинна, необхідно показати їй 
своє співчуття, що її невинно звинувачуємо і своє задоволеJПfЯ, що 

такого вчинку дитина більше не зробить. Ніколи не карати в злості й 
в обуренні. Ніколи не злоститися при попередженні. Коли лише 
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можливо, виправляти чи карати приватно. Не змушувати диnmy 
показувати себе перед своїми товаришами в розплаканому стані після 
зауважень. 

4. Пparrичні засоби втримапни ладу 

Вживайте погляд, щоб дати відчути дітям, що за ними стежите, 
що бачите Їх в усіх Їхніх рухах. для того ліпше, щоб класи були по 
можливості не дуже численні, щоб лавки й столики були.розставлені 

півколом або навскіс. Так можна добре стежити і бачити всіх учнів та 
втримувати їхню увагу. Треба призвичаїти дітей входити до класу в 
мовчанці, сідати на призначені місIJЯ, дбаючи, щоб ті, що мають 

схильність занепокоювати інших, не сиділи разом ЧИ зі заду. Якщо 
катехит на початку лекцfi видасться слабким та поблажливим, леІЩія 
дуже часто буває марною. 

Ніколи не слід починати лекції з догани неспокійним. Це знер
вовує дітей на цілу лекцію. Радше похвалити добрих, чемних, 
заохочуючи інших бути такими самими. Не помножувати без 
необхідності заборони й накази, бо це пригнічує. Вміти зрозуміти, 
збагнути дітей. Дитина завжди залишається дитиною. Певне 
безладдя в дитині - це лише її неспокій, а не злоба, зла воля. 

Понизіть голос, коли діти починають розмовляти чи 
непокоїтись під час лекції, одразу Їхні голови підносяться, очі 

блищать, чекаючи, що буде далі. Що він хоче тим милим, пони
женим, тихим голосом? Нічого. Лише щоб ви були уважними й 

старанними. Катехит знає, що щоб зробити вас мовчазними не треба 
кричати, але говорити полегку, тихше або навіть замовкати. Ось час 
розповісти певний факт, продемонструвати кольоровий малюнок. 

Або попросити стати, заспівати якусь пісню чи проказати молитву. 

Коли дитина не прийшла на лекцію, поu)кавтеся причиною, 
відвідайте хату. 

УІІ.,ГОЛОВЮ СПОНУКИКАТЕХИЗАЦІІ 

Як мьзоrЄ' і гОлова ~ центр, який провадить й контролює актив
ність цілого тіЛа, як MoТ6p~ Ііентр, що є причиною всіх рухів і дій 
машини, так ціла катехитична активність має також свій мозок і 
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голову, має свій мотор. У Римі, при Священній Конфегації Віроспо
відаиня існує від 1923 року Центральне КатеXИ'fИчне УripавлішІЯ, 
завдання якого - регулювати й провадити катеXИ'fИЧНИЙ рух у світі. 
Серед багатьох народів існують національні катех:итичні упрaвлiшlЯ. 
В Італії його було створено 1960 року. Звичайно в кожній єпархії, 
при єпископській курії існує катехитичне єпархіяльне відомство -
орган, який допомагає єпископові провадити, розвивати, 

впорядковувати В IJiлiй єпархії навчання релігії народу. Активність 
1JЬ0ГO відомства охоПЛЮ€: 

а) Парафіяльне навчанни: катехизму дітей, молоді та старших. 

б) НавЧЗJПіЯ рeлiriї в публічних державних елементарних і 
середніх школах. 

в) Навчання християнської віри, доГматики, моралі, права, іс
торії та ін. в колегіях, катоЛИlJЬКИХ інститутах та університетах. При 
парафіях створюються катеXИ'fИЧНЇ товариства, загальне завдаНJIЯ 
яких - допомагати в навчанні релігії в усіх місIJЯX, на всіх ступенях і у 
всіх формах. Окремим' завданням цих товариств є організація й 
спрИЯНJIЯ якнайкращій діяльності парафіяльної школи катехизму й 
навчанни: релігії дітей і молоді . 

. Парафіяльва пп:ала peлirfi 

Добре й корисно навчати катехизму у формі шкільних лекцій, 
з класами, вчителями, реєстрами, реІ'у лярними текстами та ін. Цього 
вимагаІО1'Ь папа, патріярхи, ЄІШскоІШ, 1JЬ0гo домагається сама гідність 

катехизму, користь дітей. В інакшому разі діти не дістають 
нележного християнського вихованни:. І саме тут - корінь лиха, що є 
злі християни. 

Щодо приміщеНJIЯ, найкраще, коли при парафії є школа, вжи
вати нормальні спеIJiяльно обладнанні класи. Якщо це неможливо, 
слід навчати катехизму в приміщеШіЯХ садочка, імпровізувати залу в 

одній з парафіяльних кімнат, в якійсь частині церкви так, щоб клас 

мав своє відповідне середовище, був пристосований до викладу в 

тихому спокійному місф. 

Щодо осіб, то мусить бути насамперед директор 
катехитичного навчання, яким є як правило парох. До його функqiй 
иалежить розподіляТи навчальний матеріял і ГОДШІИ, розподіляти 

учнів й учителів на класи. Він дбає про катехитичне навчання. Секре
тар веде загальний реєстр імеи усіх учителів й учнів по класах, 
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дбаючи про те, щоб кожний катехит мав свої нотатки й списки )'Ч1Іів, 

ноти та ін. 

Добре також, якщо катехити матимуть до розпорядження 
заступника, який помагатиме втримувати лад, вчитиметься викладати 

і, в разі потреби, заступить катехита. 

Реєстри, картотека поведінки й оцінок. Крім загального реєстру, який 
веде секретар, необхідно, щоб кожний катехит, якщо їх кілька на 

парафії, мав реєстр свого класу, в якому матиме список своїх учнів та 
відзначуватиме щоразу їхню присутність, оцінки на кожній леlЩiї, які 

підсумовуються щотри місяці, а їхня середня з кінцевими іспитами 

дає остаточну оцінку, яка занотовується в картотеці з загальною 

поведінкою учнів. 

Кінцевий іспит вирішує, хто засвоїв достатньо матеріял і пере
ходить до ВШIJого класу, а хто - ні. 

Бібліотека і катехитично-дидактичні посібники. Кожна школа 
катехизму повинна мати до свого розпорядження й до ужитку 

катехитів бодай маленьку бібліотеку релігійних книг, підручників 
педагогіки, дидактики, серію катехитичних малюнків, фільмів, 
грамплатівок, касеток тощо, передплачувати якийсь добрий 
катехитичний журнал. 
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