
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       31.07.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 
7-а неділя після П’ятидесятниці; отці шести вселенських соборів 
До римлян 15:1-7 і До Євреїв 13:7-16; Матея 9:27-35 i Йоана 17:1-13 

 
Нема ні юдея, ні поганина; нема раба, ні вільного,  

нема чоловічого роду, ні жіночого: всі ви є одним в Ісусі Христі. 
(до Галатів 3:28) 

ВАШІ ПИТАННЯ: Чи мають жінки покривати 
голову, коли заходять до церкви? Якщо ні, то чому 
здебільшого бабусі по селах Західної України завжди 
одягають хустки до церкви? 
Це чудове запитання, і відповідь на нього допомагає нам багато 
чого зрозуміти про складний зв’язок між культурними 
практиками та нашим життям як релігійної спільноти. 

Якщо коротко, то відповідь на ваше перше запитання – НІ. 
Жінки не зобов’язані покривати голову при вході до церкви. 

Отже, добре питання, чому в багатьох регіонах світу (не лише в Україні) це все ж практикується багатьма 
жінками? Відповідь полягає в довгій історії культурних норм, які нав’язувалися релігійній практиці. 
Немає сумніву, що надто довго (насправді століттями) суспільства, де домінують чоловіки, ставилися до 
жінок як до громадян другого сорту — це стосується не лише християнських культур. Коли культурна 
норма приймається релігійною спільнотою, у цьому випадку християнською, спільнота 
намагається підтвердити  свою практику релігійним авторитетом. У випадку жіночих ролей і, 
зокрема, потреби жінок покривати голову, чоловіки знайшли підтвердження в одному єдиному уривку в 
першому листі св. Павла до Коринитян 11:4. Там у більшості перекладів (пам’ятаймо, що наші тексти 
українською та англійською мовами  – це переклади з давньогрецької) йдеться про те, що жінкам 
потрібно покривати голову, або в деяких перекладах написано “не мати непокритої голови”. Але це 
єдиний випадок у Новому Завіті, коли покривання голови згадується як щось, що повинні робити 
християнки. Тож чи святий Павло каже всім християнським жінкам покривати голову, коли вони йдуть 
до церкви? Навряд чи. Чому? У ранній Церкві різні лідери Церкви (Павло був першим із них) написали 
багато листів до християн Коринфа, тому ми знаємо досить багато про цю спільноту. Ця спільнота 
постійно сперечалася. Більшість листів, які ми маємо, і ми маємо два, написаних самим Павлом, 
намагаються пояснити коринфській церкві необхідність єдності в різноманітності. Це головна тема 
першого листа Павла. Він хоче, щоб коринтяни навчилися поважати один одного та були згуртованими, 
збираючись разом для святкування Євхаристії. Він має на увазі їхній специфічний контекст: їхні місцеві 
практики і звичаї. У той час римляни (домінуюча група, з якої походили коринфські християни) були 
дуже стурбовані, серед іншого, тим, як люди “носять” своє волосся та що воно означає. Наприклад, 
довге, ретельно прикрашене волосся жінки було ознакою її високого соціального статусу, тому що тільки 
така людина могла мати рабів, які укладали її волосся. Жінка з довгим розпущеним волоссям або 
поголеною головою вважалася жінкою “розпущеної моралі”. Подібним чином чоловіка з довгим 
волоссям або зачіскою сприймали так само. 

Дуже просто, покрите волосся було спробою Павла зрівняти класові забобони, щоб до всіх можна 
було ставитися з однаковою гідністю та повагою. Заклик Павла до жінок покривати голову був 
засобом сприяти повазі до всіх жінок, котрі приходили до церкви. Але так як часто буває воно стало 
звичаєм задля впливу середньовічної культури котра принижувала жінок. А цей звичай став неопитаною 
традицією християнства. Сьогодні, через понад 2 тисячоліття після того, як дії та слова Христа 
(ставлення до жінок, самарян, прокажених тощо як до рівних) уперше підірвали культурні категорії та 

 



традиції Його часу, наші суспільства все ще борються з нерівністю, яку породжує сексизм (та інші 
практики гноблення). 

Тут ми підходимо до загального та послідовного послання Павла в цьому листі: отже, хоча чоловіки та 
жінки різні: “У Господі жінка не є незалежна від чоловіка, ані чоловік не є незалежний від жінки. 
Хоча жінка походить від чоловіка, так і кожен чоловік походить від жінки, і все походить від 
Бога”. (11:11-12) Ми живемо у взаємних стосунках, як Свята Трійця. Це перегукується з 
основоположним висловом Павла: “Більше Нема ні юдея, ні поганина; нема раба, ні вільного, нема 
чоловічого роду, ні жіночого: всі ви є одним в Ісусі Христі.   (до Галатів 3:28) 

Будь ласка, надсилайте свої запитання! Що ВИ хочете знати про НАШУ Віру? 

 
 

МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   
 

НИНІ панахида +Розя Кузьмюк (40-ий день) 
вівторок, 2-го серпня, св. пророка Іллі: 10-а рано Божественна Свята Літургія 
 6:30 веч: запрошуємо молодь (high school & university) щоби прийти та 
приготовити пісню (пісні) на празник—провадить о. Ярослав Копичин 
 7-а веч: Розмовляймо по-англійському 
середа, 3-го серпня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 

 
ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:   Ліля Анна Васюхник (31-го), Юлія 
Дніпренко (1-го), Катерина Ґеша (4-го), і Ґрета Клящук (6-го). Многая літа! 

 
ПОЖЕРТВИ:   24-го липня: $535.     Фонд Україна: $40.   Щиро дякуємо! 

 
 

Приєднайтеся до танцювального гуртка РОЗМАЙ! 
Після вимушеної перерви двох років знову починає діяти гурток. 

Якщо у вас діти/внуки котрих би цікавили народні танці прошу зголосіться  
виповнюючи онлайн анкету:  https://forms.gle/3LDaX7jRyLnBJNEm8   

Прошу зголосити ваше зацікавлення до 15-го серпня. 
 
 
 

     НАДХОДЯТЬ       
Храмовий празник відзначуємо 21-го серпня;  

празничний обід після Літургії (“pot luck”—прошу записуватися) 

 

“Discover Ukraine in the Heart of Waterloo Region” 24-го вересня,   
відкриваємо українську культуру нашим сусідам! 

 
 

 
  

 

https://forms.gle/3LDaX7jRyLnBJNEm8

