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Возлюблені дорогі духовні отці, дорога
паство, браття і сестри!

Настав черговий рік вшанування народжен-
ня Сина Божого, прихід у світ Спасителя зад-
ля спасіння людства. Це глибока тайна Боже-
ства, яке є невмирущою, невичерпною Божою
силою.

Народження Немовляти проходило в склад-
них умовах, кровожерливий Ірод хотів погу-
бити Боже дитя. Неправдою і підступом про-
сив волхвів та пастушків показати місце на-
родження Ісуса. Незважаючи на суворість
Ірода, волхви, маючи добре, лагідне серце, не
дозволили доступити до новонародженого
Божого Сина. Духовна завіса закрила пеле-
ною очі Ірода, бо так Отець Небесний охоро-
няв Свого Сина для нас, щоб ми отримали
спасіння. Це робить нас ще більше вірними
Ісусу та примножує любов між нами і любов
до Свого Творця. Бо ніхто і ніщо не залишаєть-
ся непоміченим Отцем-Вседержителем за наші
земні добрі діла. Ісус Христос за посередниц-
твом ангелів скликає убогих пастушків,
волхвів, щоб об’явити їм своє народження. Він
кличе також мудреців за посередництвом їхніх
знань. І всі ті серця, котрі збагачувала Його
ласка, прибігають до Нього, щоб Його про-
славляти. Він і нас усіх кличе через Боже нат-
хнення й віддає Себе нам через свою ласку.
Скільки ж разів Він щиро запрошував і нас?
«Бо нині у місті Давидовому народився для
нас Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк.
2:11).

Адже за кожну хвилину, за кожен подих
Божої ласки, за кожне святе натхнення, за кож-
ну нагоду, дану нам для того, щоб робити доб-
ро, ми будемо відповідати перед Божим Су-
дом. Навіть найменше порушення Святих Бо-
жих Заповідей буде братися до уваги – любов
не терпить зволікань.

Три царі, щойно прибувши до Немовляти
Ісуса, не пошкодували сил, щоб пізнати й по-
любити Його, який під впливом Божої ласки
завоював їхні серця, обдаровуючи такою лю-
бов’ю, яка хоче жертвувати себе. Навіть сер-
це у своїй величині не може її вмістити й праг-

Ви запитуєте, чому Христос повинен був народитися, зростати й
нарешті постраждати? Чому Він не раптом явився з небес чоловіком
зрілим, подібно тому як, відповідно до грецьких легенд, з’явився людям
Аполлон? Зовсім недостойне порівняння! Як можна зрівняти істинно-
го Чоловіка із примарою, Бога істинного з вигаданим чудовиськом?

Наскільки високо небо над землею, настільки мудрість Божа переви-
щує розум людський. За Промислом Всевишнього, Христові належа-
ло явити Себе світу й Дитиною, і Отроком, і зрілою Людиною, щоб для
всіх бути доступним і привернути до Себе всіх. Якби не був Він дити-
ною на землі, слово Його: пустіть дітей  і не забороняйте їм приходити
до Мене, бо таких є Царство Небесне – залишилося б холодним і без-
душним; або: Якщо не навернетесь й не будете як діти, не ввійдете в
Царство Небесне. Ви вчите дітей, але уявіть собі, якими були б Ваші
стосунки з дітьми, якби, скажемо, Ви самі ніколи не були дитиною?
Безсумнівно, Христос міг явити Себе так, як би Ви хотіли, але якби
зробив так, то не став би для роду людського Тим, Ким Він бажав бути,
– Учителем і Спасителем всіх, Прикладом для всіх поколінь людських.

Вас мучить думка, що Господь Своїм чудесним народженням ще
більше поглибив таємницю Свого буття. А хіба не була б Його таємни-
ця глибшою й незбагненнішою, якби Він раптом зійшов з небес без
попередніх родинних зв’язків із людьми? Хіба люди не стали б говорити
про Нього як про якусь примару? Тоді Його особистість, а з нею і Його
вчення й жертва втратили б реальну підставу й реальне значення. Бо,
якщо б Він був примарою, хто б з нас послухав привида й став насліду-
вати його?

Ще Господу потрібно було народитися – і саме таким чином, яким
народився, – щоб показати нам можливість нашого духовного народ-
ження, яке стоїть в центрі Його вчення про людину, і підкреслити важ-
ливість його. По слову Його, якщо хто не народиться з вище, не може
побачити Царства Божого. Подібно тому як Він народився від Духа
Святого із Пречистого тіла Приснодіви, так і ми можемо духовно наро-
дитися від Духа Святого в чистоті своєї душі. Великі православні святі
отці століттями вчили, що духовне народження людини обумовлене
непорочною чистотою душі, іншими словами, душі, яка, цілком очис-
тившись навіть від гріховних помислів, уподібнюється Пречистій Діві й
благоволінням Божим удостоюється стати вмістилищем Христа. Якщо
народження Христа від Діви незбагненне для пересічного розуму, то
воно втішає й підбадьорює всіх, хто прагне до духовного й морального
переродження своєї істоти.

Тому заспокойтеся й подякуйте вічній Мудрості, що Спаситель роду
людського явився так, як Він Сам вважав найкращим. І вигукніть разом
з апостолом Павлом: О, глибино багатства і премудрості, й розуму
Божого! І з дитячою радістю поздоровте своїх учнів: «Діти, Христос
народився!».

Святитель Миколай Сербський

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ЯКОВА,
АРХИЄПИСКОПА ДРОГОБИЦЬКОГО

 І САМБІРСЬКОГО
ВСЕЧЕСНОМУ СВЯЩЕНСТВУ,

ЧЕСНОМУ ЧЕРНЕЦТВУ І ВСІМ ВІРНИМ
ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

не далі передавати те, що його наповнює.
Україна і Церква в ній, як страдниця і му-

чениця, довго йшли тернистим мученицьким
шляхом, сповідуючи правду Христової науки.
Розірвавши пута московського поневолення,
у 2018 році (ювілейному році 1030-ліття хре-
щення Руси-України) ми оновилися Томосом
Церкви-Матері, ми визнана велика христи-
янська країна у світовому Православ’ї.

У Святій Софії Київській 15 грудня 2018
року ми стали учасниками виведення Свято-
го Православ’я на стежку миру об’єднавчо-
го Собору, і йдемо дорогою, на яку нам вка-
зує Христос. Ми вдячні Богу, що дожили до
цих священних днів. У цьому велика заслу-
га і невтомна праця почесного тепер патріар-
ха Філарета, Президента України Петра По-
рошенка, які доклали великі зусилля для
того, щоб об’єднати три гілки Православ’я, і
це нарешті сталося.

Ми живемо в умовах війни, траждань.
Ціною   крові,   ціною людського життя здо-
буваємо Україну і її духовну силу від Хрис-
та. Народ втомився від голодоморів,  рево-
люцій, війн,  майданів.  Хтось  за цим
стоїть, хтось це провокує, а це рука сатани.
Сьогодні світ знаходиться у великому гріху.
Коли людина не терпить і не боїться образи-
ти, зневажити ім’я Боже, то вона перебуває в
гріху. Тому, дорога боголюбива паство, будь
завжди видющою зло, навчайся відрізняти
добро від зла, бережи себе від гріха.

Всім бажаю добра, миру, спокою, здоро-
в’я, щоб Дух Святий зійшов на всіх нас, сила
Всевишнього нас осінила. Веселих Різдвяних
свят, щасливого 2019 року! Зоря, яка вела
пастушків до Новонародженого Сина Божо-
го, хай освітлює дорогу спасіння, дорогу
миру та вічності для Українського народу.
Амінь.

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
СЛАВІМО ЙОГО!

Яків, архиєпископ Дрогобицький і
Самбірський

2019 р.
м. Дрогобич

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
Дорогі читачі газети «Духовна криниця», від усього сер-

ця вітаю Вас з великим, радісним і світлим празником
Різдва Христового!

Ми співаємо за різдвяними богослужінням «Слава у
вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління» (Лк.
2:14). Ці слова про те, що примирення між Богом і люди-
ною, між небом і землею настане тоді, коли люди будуть
готові примиритися між собою, коли на місце ворожнечі і
війни прийде благовоління, тобто добра воля. Допоки між
людьми немає волі до примирення і припинення міжусо-
биці і ворожнечі, до тих пір нам немає місця для народ-
ження Христа.

Бажаю Вам духовної радості, святкового настрою, ду-
шевного і сімейного добробуту, достатку, взаємної поваги
і пошани, здоров’я для тіла і спасіння для душі.

Веселих, щасливих різдвяних свят!
головний редактор прот. Іоан Альмес

ПРО ТЕ, ЧОМУ ХРИСТОС ПО-
ВИНЕН БУВ НАРОДИТИСЯ, А

НЕ ПРОСТО ЯВИТИСЯ
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У Києві 15 грудня 2018
року зранку відбувся Об-
’єднавчий Собор Українсь-
кого Православ’я, у якому
взяли участь церковні ієрар-
хи, священики та миряни.

Об’єднавчий Собор прий-
няв Статут Православної
Церкви України та обрав
Предстоятеля – Блаженній-
шого митрополита Київсько-
го і всієї України Епіфанія.

Митрополит Київський
і всієї України ЕПІФАНІЙ
 (в миру Думенко Сергій
Петрович) народився 3 лю-
того 1979 року в селі Волко-
во Іванівського району
Одеської області в сім’ї ро-
бітників.

Дитинство та шкільні роки
пройшли в селі Стара Жадо-
ва Сторожинецького району
Чернівецької області. 1996
року закінчив Старожадівсь-
ку середню школу І-ІІІ сту-
пенів. 1996 року поступив на
навчання в Київську Духов-
ну Семінарію, яку закінчив в
1999 році за першим розря-
дом. 

В тому ж 1999 році посту-
пив до Київської Духовної
Академії, яку закінчив у 2003
році. Після успішного захис-
ту кандидатської дисертації
на кафедрі церковного пра-
ва з темою: «Формування
ц е р ко в н о - к а н о н і ч н и х
збірників у Донікейський пе-
ріод та їх характеристика»
Вченою радою КДА при-
своєно вчений ступінь канди-
дата богословських наук. 

З 1 липня 2003 року по 31
грудня 2005 року обіймав
посаду секретаря-референ-
та Рівненського єпархіально-
го управління та особистого
секретаря митрополита
Рівненського і Острозького
Даниїла (†2005). Також був
викладачем Рівненської ду-
ховної семінарії, старшим
помічником інспектора,
прес-секретарем Рівненсь-
кого єпархіального управлін-
ня. У 2006-2007 роках на-
вчався в Афінському Націо-
нальному Університеті (Гре-
ція) на філософському фа-
культеті. З нового 2007 на-
вчального року прийнятий на
посаду викладача Київської
Православної Богословської
Академії, а також призначе-
ний завідувачем Кафедри

6 грудня в районному народному домі відбулася конфе-
ренція членів фізкультурно-просвітницького товариства
«Сокіл» на тему «Виклики сучасності», присвячена Дню
Збройних Сил України. Захід організували начальник відділу
освіти  Іван Стецко, провідний спеціаліст Тарас Шуст, ме-
тодист Ірина Зубрицька, методист Будинку дитячої та
юнацької творчості Світлана Кушнір, учнівський парламент
Дрогобицького району та члени фізкультурно-просвітниць-
кого товариства «Сокіл».

Благословили учасників конференції на успішну працю
священики: о. Василь Полянко, о. Олег Кекош та о. Андрій
Безушко. Привітали шкільну молодь голова районної ради
Михайло Сікора, заступник голови райдержадміністрації
Володимир Ханас та начальник відділу освіти Іван Стецко.

Зокрема, Володимир Ханас у своєму виступі звернувся
до подвигу Героїв Крут, які були ровесниками присутньої в
залі молоді. Він побажав, щоб сучасні українські юнаки і
дівчата брали якомога активнішу участь у національно-пат-
ріотичних та військово-патріотичних молодіжних організац-
іях, були активними учасниками заходів та подій, які вони
організовують. Це – великий стимул для виховання молоді
– справжніх патріотів та відповідальних громадян, які буду-
ватимуть Україну на засадах державництва, духовності та
запитів сучасності.

Учасники конференції розглянули цікаві та, водночас, до-
сить важливі для молоді питання. Із доповіддю «Церква і
проблеми сучасної молоді» виступили члени організації «Ук-
раїнська молодь Христові» Лішнянської СЗШ І-ІІІ ст., учні
10 класу, Олеся Унятицька та Павло Захаряк. Протоієрей
о. Василь Полянко, парох сіл Новошичі, Бистриця, допов-
нив їхній виступ та висловив своє бачення цієї проблеми,
окресливши найбільш важливі проблеми сучасної молоді.

Про інтернет-залежність учнівської молоді й шляхи її по-
долання доповіли Марія Буцяк, Богдан Галишин, учні 10 кла-
су, члени шкільного учнівського парламенту Нагуєвицької
СЗШ І-ІІІ ст., а також студенти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність
«Соціальна педагогіка») Марія Двожан та Анастасія Білан.

Члени організації фізкультурно-просвітницького товари-
ства «Сокіл», учні 10 класу Уличненської СЗШ І-ІІІ ст., Юрій
Сирватка та Володимир Паньків презентували доповідь
«Гедонізм як спосіб життя». Доповнив їхню доповідь о.
Андрій Безушко, священик села Нагуєвичі, наголосивши на
тому, що найвище блаженство можна отримати лише від
спілкування з Богом.

Тему жертовності та служіння своєму народові поруши-
ли члени організації фізкультурно-просвітницького товари-
ства «Сокіл» та «Українська молодь Христові» Нижньогаї-
вської школи Віталій Кравчук, учень 11 класу, і Галина Кузін,
учениця 10 класу.

Прес-служба єпархії

У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ ВІДБУВСЯ
ОБ’ЄДНАВЧИЙ СОБОР

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я

філології цього навчального
закладу. 

Член Національної Спілки
журналістів України та
Міжнародної федерації жур-
налістів.

З благословення Святій-
шого Патріарха Філарета 21
грудня 2007 року монастирі
пострижений у чернецтво з
іменем Епіфаній (на честь
святителя Епіфанія Кіпрсько-
го) архієпископом Переяс-
лав-Хмельницьким Ди-
митрієм у Михайлівському
Золотоверхому.

6 січня 2008 року в Свя-
то-Володимирському патрі-
аршому кафедральному со-
борі міста Києва Святійшим
Патріархом Філаретом руко-
положений у сан ієродияко-
на, а 20 січня 2008 року в сан
ієромонаха. 25 січня 2008
року згідно з указом призна-
чений секретарем Патріар-
ха Київського і всієї Руси-
України Філарета.

16 березня 2008 року, в
неділю Православ’я, за Бо-
жественною Літургією у Во-
лодимирському кафедраль-
ному патріаршому соборі
Святійшим Патріархом воз-
ведений у сан архімандрита. 

20 березня 2008 року при-
значений намісником Свято-
Михайлівського Видубиць-
кого чоловічого монастиря
міста Києва. 

30 травня 2008 року при-
значений керуючим справа-
ми Київської Патріархії. 

7 жовтня 2008 року при-
своєне звання доцента Киї-
вської православної бого-
словської академії. 

21 жовтня 2009 р. Свя-
щенним Синодом УПЦ КП
(Журнал засідання №20) об-
раний на єпископа Вишго-
родського, вікарія Київської
єпархії. 

15 листопада 2009 р.
відбулася архієрейська хіро-
тонія. 

27 липня 2010 року рішен-
ням Священного Синоду
УПЦ КП призначений єпис-
копом Переяслав-Хмель-
ницьким і Бориспільським,
керуючим Переяслав-
Хмельницькою єпархією та
ректором Київської право-
славної богословської ака-
демії. 

23 січня 2012 року указом

Святійшого Патріарха Філа-
рета возведений в сан архи-
єпископа. 

30 серпня 2012 року після
успішного захисту докторсь-
кої дисертації на тему «Вчен-
ня Православної Церкви про
спасіння в контексті неперер-
вності святоотцівського пере-
дання» рішенням спеціалізо-
ваної Вченої ради Київської
православної богословської
академії присвоєно науковий
ступінь доктора богословсь-
ких наук.

З 20 жовтня 2012 року об-
іймає посаду Голови Сино-
дального управління у спра-
вах духовної освіти. 

28 червня 2013 р. згідно з
рішенням Архієрейського Со-
бору Указом Святійшого
Патріарха Філарета возведе-
ний у сан митрополита з ти-
тулом «Переяслав-Хмель-
ницький і Білоцерківський» з
дорученням церковного кері-
вництва парафіями у Київ-
ській області.

Митрополит Переяславсь-
кий і Білоцерківський Епіфаній
– Патріарший намісник, пер-
ший постійний член Священ-
ного Синоду УПЦ КП (за по-
садою).

Удостоєний церковних на-
город: ордена святого рівноа-
постольного князя Володими-
ра Великого ІІІ ступеня, орде-
на святого архистратига Бо-
жого Михаїла, ордена Свято-
го Хреста Чорногорської Пра-
вославної Церкви. Нагород-
жений державними нагорода-
ми та почесними відзнаками
— Орденом «За заслуги» III
ступеня, грамотою Кабінету
Міністрів України, подякою
Прем’єр-міністра України,
відзнаками Міністерства обо-
рони України, Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства сухопутних
військ України, відзнаками
Національного педагогічного
університету ім. М. П. Дра-
гоманова та «Українського
народного посольства».

15 грудня 2018 року на Об-
’єднавчому Соборі обраний
Предстоятелем Православної
Церкви України з титулом –
Блаженнійший митрополит
Київський і всієї України.

Прес-центр
Православної Церкви

України

СЕКРЕТАР ЄПАРХІЇ ВЗЯВ
УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНІЙ

КОНФЕРЕНЦІЇ СОКІЛЬСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ
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19 грудня  Свята Православна Церква святкує день пам’яті святите-
ля Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця. У цей урочи-
стий день Високопреосвященний Яків, архієпископ Дрогобицький і
Самбірський, прибув із архіпастирським візитом до храму святителя
Миколая м. Старого Самбора, де звершив чин оновлення храму: віднов-
леного іконостасу, горнього місця та очолив святкову Божественну
Літургію на честь престольного свята.

Перед храмом владику зустріли і привітали віруючі, піднісши за
традицією коровай та квіти, а віршами – поздоровили вихованці не-
дільної школи. У притворі храму благочинний, настоятель парафії прот.
Іоан Білик, подаючи хрест своєму архіпастирю, запросив Його підне-
сти молитви за громаду, за воїнів та за мир в Україні. У цей день храм
був переповнений віруючими, які прийшли помолитися разом зі своїм
архіпастирем. Владика привіз до храму святиню – ікону свт. Миколая
із часточкою його святих мощей, де вона буде знаходитися деякий час.

Його Високопреосвященству співслужили: прот. Іоан Білик – бла-
гочинний Старосамбірського району, настоятель храму; прот. Ярос-
лав Грица;  прот. Миколай Юзич; прот. Богдан Лернатович; прот.
Дмитро Яворський; прот.  Іван Циквас;  прот. Ігор Дудик; прот. Роман
Шак; прот. Роман Гальчишак; прот. Ігор Топорович; прот. Василь
Андрейків; прот. Петро Гальчишак; прот. Іван Білик; протодиякон Іван
Березовий.

Співи богослужіння виконував архієрейський хор кафедрального
собору м. Дрогобич (регент – старший іподиякон Віталій Ковалишин).

Після завершення Божественної Літургії владика звернувся до
вірних з архіпастирським словом, в якому, зокрема, розповів про жит-
тя свт. Миколая і привітав громаду з престольним святом, та з утво-
ренням в Україні Помісної Православної Церкви. Потім архієрей на-
городив орденом святителя Миколая протоієрея Іоана Білика – насто-
ятеля храму. Також церковними відзнаками були нагородженні такі
парафіяни: Сигерич Марта і Грабівська Руслана – орденом Покрови
Пресвятої Богородиці, Римець Дарія, скарбник храму, орденом Пре-
святої Богородиці «Берегиння», Благословенними грамотами: Іваниць-
кий Микола – регент хору, Сеник Василь, Корнацький Степан, Фем’як
Марія, Вдовиченко Розалія, Кавуля Ірина, Дяків Богдана,  Дохняк Ка-
роліна.

У свою чергу, з подячним словом з нагоди відвідин парафії та звер-
шеного богослужіння на адресу очільника єпархії звернувся настоя-
тель храму декан Старосамбірського благочиння прот. Іоан Білик. Після
привітання дітей недільної школи свого архіпастиря  була  прочитана
молитва перед іконою свт. Миколая з частичкою його чесних мощей
 та проспівано величання. Насамкінець протодиякон Іван Березовий
 виголосив многоліття.

На завершення відвідин парафії владика Яків благословляв усіх па-
рафіян храму.

прот. Іван Білик

19 грудня 2018 року парафіяни храму с. Сприня Самбірського
благочиння Дрогобицько-Самбірського благочиння Православної
Церкви України врочисто відзначили свято на честь святого Мико-
лая, Мир Лікійських Чудотворця.

Божественну Літургію очолив Самбірський благочинний
о. Миколай Бухній у співслужінні о. Василя Бухнія (с. Чуква, с. На-
гірне), о. Володимира Лернатовича (с. Ралівка), о. Ярослава Фабі-
ровського (м. Новий Калинів) і о. Антонія Бачали (м. Самбір).

Отець благочинний привітав усіх зі святом і виголосив змістов-
ну проповідь про життя й духовні подвиги святителя.

Настоятель храму о. Роман Вовкунович подякував сященикам
за молитву і привітав отця декана Миколу Бухнія з Іменинами.

Після Літургії було звершено водосвятний молебень.
Прес-служба Самбірського благочиння

В’ячеслав Казимирович Ли-
пинський (1882–1931) – один із
найбільш оригінальних українсь-
ких політичних мислителів дру-
гої половини ХІХ – першої поло-
вини ХХ ст. Як ідеолог консерва-
тизму, В’ячеслав Липинський
вважав, що для побудови дер-
жави необхідні: бажання, ясна
ідея, воля й розум, віра в Бога та
любов до людей і землі. За допо-
могою консерватизму (тра-
диції), який утвердить силу ав-
торитету, дисципліну, правопо-
рядок, політичну культуру, раці-
ональну та відповідальну думку.
У цьому невеликому нарисі пред-
ставлено трактування історика
проблеми відносин церкви і дер-
жави та його розуміння ролі
церкви в історії України.

***
Одним із творів В’ячеслава Ли-

пинського, виданих в еміграції, є
«Релігія і Церква в історії Україні».
Публікацію даного збірника було
здійснено у 1925 р. (посилання на
книгу подаються за виданням: Ли-
пинський В. Релігія і церква в
історії України. Філадельфія,
1925). Книга написана у формі
катехизису, тобто відповідей на
запитання.

В’ячеслав Казимирович пору-
шує у цій книзі наступні пробле-
ми: релігія і держава; унія та пра-
вослав’я; східний та західний об-
ряди; церква і сектантство; церк-
ва і обрядовість; целібат і одруже-
не духовенство. У цьому нарисі
проаналізовано лише вступ та
другу частину першого розділу
(«запитання») – «Чим і як при-
чинилася релігія і церква до вит-
ворення культури і до будови дер-
жави в історії української
нації?».

У вступі В’ячеслав Казимиро-
вич зазначає, що говоритиме про
релігію та церкву виключно із пол-
ітичної точки зору, не даючи ана-
лізу догматичних питань, та не пе-
реконуючи «яка релігія краща».

В’ячеслав Липинський виділяє
три моделі державно-церковних
відносин:

· єдність держави та церкви –
релігія як «послушне знаряддя»
для політиків; прикладами такої
моделі є юдаїзм, релігії давнього
Єгипту та країн «магометансь-
ких» (с. 10–11);

· гнорування релігії державою;
у цій моделі роль релігії викону-
ють «наука» (автор бере у лапки),
преса та партійна інтелігенція (с.
11–12); релігія тут не потрібна, ос-
кільки за демократії (свободи) по-
трібно обманювати, «визискува-
ти, грабити», а релігія «наказами
моралі обмежує свободу» (с. 13);

· співпраця світської та духов-
ної влади, за якої перша визнає ав-
торитет другої, тобто «накази»
релігії, які є обов’язковими до ви-
конання для всіх (від монарха до
селянина); «в громадському жит-
тю не можна обійтись без церкви
і без Бога»; роль релігії – обмежу-
вати «егоїстичні» поривання кож-
ної людини; релігія як «справа
приватна» (с. 15).

З цих трьох моделей В’ячеслав
Казимирович найбільш прихиль-
но говорить про третю модель,
оскільки «Церква – це сила духов-
на; держава – матеріальна», і що
вони один одного доповнюють
(С.18). Наприкінці вступу гово-
рить, що кращою релігією є не та,
яка більш «національна», «украї-
нська», а та, яка найкраще навчає
вічних законів (с. 19).

Роль релігії в історії культури і

СВЯТКУВАННЯ
ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗНИКА НА
ПАРАФІЇ У СТАРОМУ САМБОРІ

ПРАЗНИК У ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ У СЕЛІ

СПРИНЯ САМБІРСЬКОГО
БЛАГОЧИННЯ

«ЦЕРКВА – ЦЕ СИЛА ДУХОВНА;
ДЕРЖАВА – МАТЕРІАЛЬНА»:  В’ЯЧЕСЛАВ

ЛИПИНСЬКИЙ ПРО ВІДНОСИНИ МІЖ
ДЕРЖАВОЮ І ЦЕРКВОЮ

держави загалом та України зок-
рема, за В’ячеславом Липинсь-
ким, полягає у творенні політич-
ної і культурної окремішності.
Згідно з даною тезою автор розг-
лядає значення релігії впродовж
історії України.

Насамперед, В’ячеслав Кази-
мирович з’ясовує місце «поган-
ства», тобто релігійних вірувань
давніх слов’ян в державному буд-
івництві. Саме з цього періоду,
згідно з В’ячеславом Казимиро-
вичем, постала така проблема як
відсутність «культурної та духов-
ної єдности», що проявлятиметь-
ся в подальші періоди історії Ук-
раїни. Крім того, були наступні
проблеми в цей час: релігія не слу-
жила опорою держави, а навпа-
ки, оскільки християнство було
«накинуте» зверху; цілковита за-
лежність духовної влади від
світської; відсутність духовною
єдності «знизу». Відсутність ос-
танньої проблеми, на думку ав-
тора, могла б зберегти єдність Киї-
вської держави, а не стати причи-
ною її розпаду (с. 31).

У період «татарського лихоліт-
тя» за допомогою церкви вдало-
ся зберегти місцеву культуру.
Крім того в цей період відбулося
зміцнення духовного авторитету
церкви серед слов’ян – «релігія і
церква стали для мас вірою і цер-
квою батьків» (с. 32).

У добу Галицько-Волинської
держави, вже існує політична та
культурна єдність, тобто певною
мірою змінюється характер цер-
ковно-державних відносини
(с. 32). Проте, у цей період через
політичну кризу починається
криза і православної церкви
(с. 33). В період «панування»
Польщі, через відсутність духов-
них лідерів відбувається релігійне,
політичне і національне «відступ-
ництво» (с. 33). Тобто, основною
причиною кризи церкви була
відсутність державної організації.
Натомість криза церкви
(відсутність чіткої організації) стає
причиною кризи національної.

В’ячеслав Казимирович вва-
жає відродження церкви у першій
половині XVII ст. основною умо-
вою політичного і державного
відродження нації. Тобто, релігій-
ний фактор відіграв визначальну
роль у можливості існування на-
ціонально-визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницько-
го: «розбійничі, анархічні… вата-
ги козацькі… під духовним впли-
вом авторитетної української
церкви… устаткувались, ублаго-
роднились, дисциплінувались,
зукраїнізувались…» (с. 33–34). До
характерних рис релігійного
відродження XVII ст. на думку
В’ячеслава Липинського нале-
жать: релігійне виховання; освіта;
дисциплінована організованість;

«уміння обходитись без залежно-
сти од влади світської і політичної
піддержки цієї влади». Натомість
дві перші риси забезпечили твор-
чий потенціал нації, організо-
ваність «врятувала її [церкву] од
сектантства, а «унезалежнення од
влади» повернула церкві «її мо-
ральний авторитет» (с. 33–34).

Після періоду розквіту наступив
період «Руїни». Саме «духовна руї-
на», на думку В’ячеслава Липинсь-
кого, стала причиною «політичної
руїни». Основною причиною
підпорядкування Київської право-
славної митрополії Московському
патріархату автор вважає «внутрі-
шню церковну анархію» у митро-
полії. Крім того зазначає про
відсутність духовної єдності, мо-
ральний занепад тощо (с. 34–35).

Саме негативний вплив перебу-
вання під юрисдикцією Московсь-
кого патріархату спричинив
відсутність духовного опору
«новій татарській орді» – більшо-
визму. В’ячеслав Казимирович го-
ворить про Православну церкву в
Україні на початку ХХ ст. як «по-
рожне місце», та ще більш критич-
но про тогочасну інтелігенцію, але
вірить у нове «духовне відроджен-
ня, за допомогою якого українці
стануть більш готовими до держав-
ного будівництва (с. 37).

Варто зазначити, що автор
практично ігнорує Унійну церк-
ву. Лише зазначає про її важливість
на початку ХХ ст., коли вона на
Галичині забезпечувала «органі-
чну культуру національну»,
«внутрішній релігійний дух». Тоб-
то, взагалі не розглядається роль
церкви в історії України ХІХ ст.

Отже, за В’ячеславом Ли-
пинським релігія і церковні інсти-
туції відігравали одну із найваж-
ливіших ролей в історії України.
Більше того, за дослідником існу-
вання держави та її майбутнє за-
лежало від церкви. Тому плекан-
ня духовності та її міцність серед
населення обумовлювали міцні-
сть та характер державотворчих
процесів

д-р Іван Альмес
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(продовження)

2) Сім Вселенських Соборів: Символ Віри.
Догматичні визначення Вселенського Собору

беззаперечні. Таким чином, в очах Православної
Церкви правила віри, укладені сімома соборами, вод-
ночас із Біблією, мають незмінний та остаточний
авторитет. 

Найважливішим серед усіх вселенських положень
віри є Нікео-Цареградський Символ Віри, що чи-
тається або співається на кожній Євхаристії та що-
денно на Полунощниці та Повечір’ї. Два інших Сим-
воли Віри, що використовуються на Заході, – Апос-
тольський та Афанасіївський Символи Віри – не
користуються таким авторитетом, як Нікейський,
оскільки вони не були проголошені на Вселенсько-
му Соборі. Православ’я шанує Апостольський Сим-
вол Віри як давнє твердження віри та приймає всі
його повчання; але це просто місцевий західний хре-
щальний Символ Віри, який ніколи не використо-
вується на службах східних патріархатів. Афанасії-
вський Символ Віри також не використовується під
час православних служінь, але іноді його можна зу-
стріти у Часослові (без Філіокве). 

3) Пізніші Собори.
Формулювання православного віровчення, як ми

бачимо, не зупинилося на Сьомому Вселенському
Соборі. Із 787 року існувало два головних шляхи,
якими Церква висловлювала свою думку: (1) виз-
начення помісних соборів (тобто це собори, де були
присутні члени одного чи декількох патріархатів або
автокефальних церков, але вони не заявляли, що
представляють всю Православну кафолічну Церк-
ву) та (2) листи чи правила віри, укладені окремими
єпископами. Якщо постанови загальних соборів
щодо доктрин є незаперечними, то рішення помісних
соборів чи окремих єпископів завжди можна підда-
ти сумніву; хоча, якщо таке рішення підтверджуєть-
ся й рештою Церкви, то воно набуває вселенського
значення (тобто такого ж значення, що його мають
догматичні постанови Вселенського Собору). Дог-
матичні рішення Вселенського Собору не можуть
переглядатися чи виправлятися, а мають прийма-
тися у повному обсязі; але до постанов помісних
соборів Церква завжди ставилася вибірково: наприк-
лад, у випадку соборів XVII століття їх твердження
віри частково були прийняті всією Православною
Церквою, а частково відкинуті чи виправлені. 

Основні православні доктрини, укладені після 787
року: 

1. Патріарше послання св. Фотія (867 р.). 
2. Перший лист Михаїла Керуларія до Петра Ан-

тіохійського (1054 р.). 
3. Рішення Константинопольських Соборів 1341

та 1351 рр. щодо ісихастських суперечок. 
4. Послання св. Марка Ефеського (1440–1441

рр.). 
5. Сповідання віри Геннадія, патріарха Констан-

тинопольського (1455–1456 рр.). 
6. Відповіді Єремії ІІ лютеранам (1573–1581 рр.). 
7. Сповідання віри Митрофана Крітопулоса (1625 р.). 
8. Православне Сповідання Петра Могили у вип-

равленій формі (визнане Собором в Яссах, 1642 р.). 
9. Сповідання Досифея (визнане Єрусалимським

Собором, 1672 р.). 
10. Послання православних патріархів неприсяж-

никам (1718, 1723) 
11. Відповідь православних патріархів папі Пію

ІХ (1848 р.). 
12. Відповідь Константинопольського Синоду папі

Леву ХІІІ (1895 р.). 
13. Послання Константинопольського Патріарха-

ту про християнську єдність та «Екуменічний Рух»
(1920, 1952 рр.)  Ці документи – особливо пункти 5-
9 – іноді називають «Символічними книгами» Пра-
вославної Церкви, хоча тепер багато православних
учених вважають цю назву помилковою та не вжи-
вають її. 

4) Святі Отці.
Визначення соборів має вивчатися у значно шир-

шому зв’язку з Отцями. Але, як і з помісними собо-
рами, так і з Отцями, рішення Церкви є вибіркови-
ми: окремі автори часом помиляються, а часом
суперечать один одному. Зерно, що є в Отців Церк-
ви, потрібно відрізняти від їхньої полови. Православні
мають не просто знати та цитувати Отців; вони
мають глибше розуміти внутрішній дух Отців та
досягти «Розуму Отців», мають ставитися до них
не просто як до реліктів із минулого, а як до живих
свідків та сучасників. 

Православна Церква ніколи не намагалася чітко

ВНУТРІШНЄ ЗНАЧЕННЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕРЕДАННЯ

визначити, хто такі Отці, як і класифікувати їх у по-
рядку важливості. Хоча особливо шануються пись-
менники IV століття, а найбільше з них ті, кого на-
зивають «Трьома Святителями»: Василій Великий,
Григорій Назіанзин (відомий у православ’ї як Гри-
горій Богослов) та Іоан Златоуст. Із погляду право-
слав’я «Доба Отців» не закінчилася у V столітті,
оскільки багато пізніших письменників також є «От-
цями» – Максим, Іоан Дамаскін, Феодор Студит,
Симеон Новий Богослов, Григорій Палама, Марк
Ефеський. Насправді, було б небезпечно дивитися
на “Отців”, як на замкнене коло творів, що цілком
належать минулому, і чому не можуть у наш час
виникнути нові Василії чи Афанасії? Сказати, що
Отців більше не може бути, – це сказати, що Дух
Святий покинув Церкву. 

5) Літургія.
Православна Церква не надає такого значення

формальному визначенню догм, як Римо-Католиць-
ка Церква. Але було б помилкою вважати, що якщо
якесь твердження ніколи не було спеціально прого-
лошене догмою православ’я, то воно і не є части-
ною православної традиції, а лише справою індиві-
дуального до неї ставлення. Певні догмати, ніколи
формально не визначені, все одно дотримуються
Церквою з безпомилковою внутрішньою впевнені-
стю, непохитною єдністю, і які є так само обов’яз-
ковими, як і ті, що чітко сформульовані. «Дещо ми
маємо з письмових джерел, – казав св. Василій, – а
щось отримали з передання апостолів, що переда-
валося нам у таїнстві; та усі вони мають однакову
силу для віри».

Внутрішнє Передання, що «передається нам у
таїнстві», зберігається над усім на церковному
служінні. Lex orandi lex credendi: наша віра вира-
жається у нашій молитві. Православ’я сформулю-
вало декілька чітких визначень щодо Євхаристії та
інших таїнств, щодо іншого світу, Божої Матері, свя-
тих та тих, котрі спочили у мирі: наша віра стосовно
цих питань міститься переважно у молитвах та
гімнах, які використовуються на служіннях. Проте
це не є просто словами служб, які є частиною Пе-
редання; різноманітні жести та дії – занурення у води
Хрещення, різні помазання оліями, хресне Знамен-
ня тощо – все має певне значення, символ чи жест
передає істини віри. 

6) Канонічне право.
Крім догматичних визначень, Вселенські Собо-

ри сформували Канони, що стосувалися церковної
організації та дисципліни; інші Канони складалися
помісними соборами й окремими єпископами. Фео-
дор Вальсамон, Зонара й інші візантійські письмен-
ники укладали збірки Канонів із поясненнями та ко-
ментарями. Стандартний сучасний грецький комен-
тар, Pedalion («Кормча книга»), надрукований у 1800
році, є роботою невтомного святого – Никодима
Святогорця. Канонічний закон Православної Церк-
ви дуже мало вивчався на Заході і, як результат,
західні письменники іноді помилково вважають Пра-
вослав’я організацією без видимих чітких уставів.
Хоча, навпаки, життя православних має багато пра-
вил, зазвичай дуже суворих та жорстких. Проте не-
обхідно зізнатися, що багатьох канонів на сьо-
годнішній день важко чи неможливо дотримувати-
ся й вони перестали широко застосовуватися. Коли
– і якщо – збереться новий загальний Собор Церк-
ви, одним з його головних завдань, можливо, буде
перегляд і прояснення канонічного права. 

Догматичні визначення соборів мають абсолют-
ну й незмінну чинність, на яку канони як такі не мо-

жуть претендувати; якщо догматичні визначення
мають справу з вічними істинами, то канони – із
земним життям Церкви, де умови постійно зміню-
ються й окремі ситуації є нескінченно різноманітни-
ми. Проте між канонами та догматами Церкви існує
суттєвий зв’язок: канонічне право є просто спробою
застосувати догмати до практичних ситуацій що-
денного життя кожного християнина. Таким чином,
канони, в певному розумінні, формують частину
Святого Передання. 

7) Ікони.
Передання Церкви здійснюється не лише слова-

ми, не лише діями й жестами під час богослужіння,
але також через мистецтво – лініями й кольорами
святих ікон. Ікона – це не просто релігійна картина,
створена, щоб викликати у глядачів відповідні емоції,
це один із шляхів, якими Бог являється нам. Через
ікони православний християнин отримує бачення
світу духовного. Оскільки ікони є частиною Пере-
дання, то іконописці не можуть переробляти чи міня-
ти щось за власним бажанням, бо їхня робота має
відповідати не їхнім власним естетичним почуттям,
а погляду Церкви. Мистецьке натхнення не виклю-
чається, але має виражатися в межах певних доз-
волених правил. Важливо, щоб іконописці були гар-
ними митцями, але важливіше, щоб вони були щи-
рими християнами, котрі живуть у дусі Передання,
готуючи себе до роботи сповіддю та Святим При-
частям. 

Такими є головні елементи зовнішнього вигляду
Передання Православної Церкви – Святе Письмо,
Собори, Отці, літургія, канони, ікони. Вони не мо-
жуть бути розділеними чи протиставленими, оск-
ільки через них усіх говорить один Святий Дух, а
разом вони формують одне ціле, кожна частина яко-
го розуміється у світлі інших. Іноді говорилося, що
прихованою причиною розколу західного християн-
ства у XVI столітті було розділення теології і місти-
цизму, літургії і особистої молитви, що спостеріга-
лося в кінці середніх віків. Православ’я, зі свого боку,
завжди намагалося уникати будь-якого такого под-
ілу. Усе справжнє православне богослов’я є містич-
ним; як містицизм окремо від богослов’я стає суб-
’єктивним та єретичним, так і богослов’я, коли воно
не містичне, зводиться до сухої схоластики, «ака-
демічності» у гіршому розумінні цього слова. 

Богослов’я, містицизм, духовність, моральні пра-
вила, служба, мистецтво – вони не можуть існува-
ти окремо. Учення неможливо зрозуміти без мо-
литви: богослов, говорив Євагрій, це той, хто знає,
як молитися, і той, хто молиться в дусі й істині, той
і є богослов. І вчення, якщо ним потрібно молитися,
має також проживатися: богослов’я без дії, як про
нього каже св. Максим, є богослов’ям бісів. Сим-
вол віри належить лише тим, хто живе ним. Віра і
любов, богослов’я і життя є неподільними. У
Візантійській літургії Символ віри починається сло-
вами: «Возлюбімо один одного, аби у єдиномислії
сповідати Отця, Сина та Духа Святого, Трійцю єди-
носущну й неподільну». Це точно висловлює став-
лення православ’я до Передання. Якщо ми не лю-
бимо один одного, то ми не можемо любити Бога; а
якщо ми не любимо Бога, то ми не здатні на істин-
не сповідання віри й не можемо збагнути внутріш-
нього духу Передання, бо немає іншого шляху пізна-
ти Бога, крім як любити Його. 

Підготував
митр. прот. Володимир Марцинів
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«Різдво Твоє, Христе Боже наш,
звістило світові світло розуму,
в нім бо ті, що зіркам служили,
від зірки навчилися поклоняти-

ся Тобі,
Сонцю правди, і визнавати Тебе,
що Ти є Схід з висоти, Господи,
слава Тобі»
(тропар Різдва Господа Бога
і Спаса нашого Ісуса Христа)
Кожної доби ніч міняє день, і

знову настає день. І люди кажуть,
що ніч оповита темрявою, а день
освітлений світлом сонця. Люд-
ство вдячне Богу за таке облаш-
тування добового часу. Ніч спок-
ійно використовують на відпочи-
нок знесиленого працею тіла. А
радість від  світлого дня у деяких
людей просто виплескується. І
основним, та й і безкоштовним,
джерелом світла, так потрібного
всьому сущому на землі, є сонце.

Водночас людям, віруючим в
істинного Бога, є відкрито, що є
ще інше світло, – Світло істинне,
несотворене, яке Своїм  блиском,
яскравістю безмірно перевершує
світло сонця, спалах блискавки чи
електричної дуги та затьмарює їх.
Люди знають, що споглядати сон-
це, якісь спалахи без захисних оку-
лярів не під силу людському оку.
А це істинне, несотворене Світло
у Його Божественній сутності вза-
галі не піддається спогляданню
фізичною, матеріальною приро-
дою людини. Бо це істинне Світло
не просто духовне, – це Сам Гос-
подь Бог.

І Слово Боже, історія Христо-
вої Церкви твердять, що людині
неможливо бачити Бога. І на це є
проста причина. Якщо би людина
споглядала Бога, Який є Світло і
у світлі перебуває, то її матеріаль-
на природа не витримала б такого
споглядання, а просто би помер-
ла, спопелилась би. Навіть для
душі були б не добрі наслідки.
Адже для такого споглядання
душа має бути підготовленою Свя-
тим Духом.

Зі Слова Божого знаємо, що про-
рок  Мойсей на г. Синай просив
Бога удостоїти його споглянути на
Нього. Та Бог ради збереження
Мойсея при життю відмовив йому
у цьому. Як відомо, Бог помістив
Мойсея в розщелині, образно вхід
у розщелину закрив долонею, та
дозволив Бог Мойсею споглянути
на Себе зі спини, і то на відстані.
На відстані, – тобто, Бог явив
Себе Мойсею у такій величі та
сіянню, які не пошкодили людській
природі пророка. Але і таке спог-
лядання нанесло відбиток на Мой-
сея. Коли він зійшов з гори до на-
роду, то людям було не під снагу
дивитись на нього, – так сяяло
його лице.  Тому Мойсей при
зустрічі з народом покривав своє
лице платком.

Також Слово Боже говорить, що
г. Синай, коли там Мойсей прово-
див час з Богом, була оповита мо-
роком. Були блискавки, громи, ку-
рився дим. І от серед цього мо-
року перебував Бог – істинне
Світло. Для розумної, духовної
людини таке поєднання мороку і
Бога Світла не викликає здивуван-
ня. Адже цьому народу, який Бог
вивів із єгипетської неволі, потрібні
були заповіді Божі та Божий закон,
сповняючи які, міг би цей народ
бути і надалі народом Божим, на-
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родом Світла, просвітитись Богом,
а відтак і побачити Бога як Він є.
Стати тим середовищем, з якого і
вийшов людською природою Спа-
ситель світу Господь Бог Ісус
Христос.

То ж коли Син Божий прийшов у
світ у людській природі, то дав
зрозуміти людству,  що Він є
Світлом для світу, – Світло істин-
не. І це «Світло істинне освітлює
кожну людину, яка приходить у
світ» (Ів. 1:9).

Про це Світло у Сині Божому ще
заздалегідь говорили пророки.
«Люди, що ходять у темряві, по-
бачать Світло велике. Вам, що
живете в країні і тіні смертній,
Світло засяє». Звідки така впев-
неність у пророка Ісайї? «Бо Дитя
народилось нам, Син, і дано Його
нам». Хто ж то Той Син? «Бог
Кріпкий, Володар, Начальник
миру!»

А ось і підтвердження цього від
праведного Симеона Богоприємця,
який, тримаючи на руках Немов-
ля, Сина Божого, виголосив: «Ба-
чили очі мої … Світло на просвіту
язичників»(Лк. 2,30-31). І тут вар-
то звернути увагу на те, що прв.
Симеон говорить про язичників,
людей поганських вірувань, – ідо-
лопоклонників. Ідолопоклонство –
це справжня темрява, темрява ду-
ховна. А «країна і тінь смертна»,
– мовний зворот, яким пророк
підкреслює, що жити в ідолопок-
лонстві, поганстві – це жити в
країні темряви та наражати себе
на тінь смерті, – смерть духовну.

Сказане до логічного завершен-
ня привів Господь Бог Христос,
наголосивши людству: «Я – Світло
для світу; хто піде вслід за Мною,
той не ходитиме у темряві, а ма-
тиме світло життя» (Ів. 8:12). Тут
Спаситель показує Себе Світлом
життя людей, що пішли за Ним.
Також і Православна Церква вслід
за Христом Богом називає Його
Світлом – Сонцем правди (тропар
Різдва), даючи цим зрозуміти сут-
нісну різницю між Світлом Богом
та світлом планети Сонця, яка
створена Богом в числі інших пла-
нет видимого, матеріального світу.

Сонячне світло дає змогу тру-
дитись, розрізняти живі створіння
та різноманітні речі. А Ісус Хрис-
тос є Сонце правди, «Світло істин-
не, що освітлює кожну людину, яка
приходить у світ» (Ів. 1:9). І «тим,
які прийняли Його, як Світло істин-
не, дав силу дітьми Божими бути»
(Ів. 1:12).

Яка ж то сила від Христа Бога,
що дає людям можливість стати
дітьми Божими? І кожен право-
славний християнин скаже, що це
благодать Божа, діюча у Христо-
вих послідовниках. А благодать
Божа – це дія у людині Святого
Духа. Св. Василій Великий разом
отцями Церкви називає Святого
Духа Світлом Яким Спаситель
просвітив Своїх учеників, освітлює
і нас. Дія ж Свято Духа на люди-
ну є всесторонньою і всеохоплю-
ючою.  В цій дії Святого Духа є
заохочення до віри в істинного
Бога, до довіри Богу; заохочення
глибше пізнати Святе Письмо,
ширше ознайомитись із Господні-
ми заповідями, якими рясніє Свя-
те  Письмо Старого і  Нового
Завітів.

Заохочує Святий Дух засвоїти
Господні заповіді розумом і сер-
цем, а відтак не тільки бажати
жити згідно Господніх заповідей,
а поставити їх основою свого жит-
тя і ретельно їх сповняти. Тоді
Святий Дух тих ,що сповняють
заповіді Господні, приводить до
розуміння, пізнання, що Господні
заповіді – це справді Світло Гос-
поднє, яке «засяяло на нас» (кон-
дак Богоявлення). І, зрозумівши
це, виявляють вдячність Христу
Богу, що Він, «Світло недосяжне»,
– прийшов у світ і явився нам.
Вдячне людство Господу Ісусу
Христу, бо Він Своїми заповідями
та наукою висвітлив так потрібний
людям шлях до Бога Отця. А прий-
ти до Бога Отця – це значить ув-
ійти у Його Небеса, у Його Цар-
ство, де приготоване місце тим,
що люблять Його.

І Оцей Син Божий, наш Господь
і Спаситель Ісус Христос, давши
людству Своє Божественне світло
у Своїх заповідях на шляху до
Бога Отця, наголосив, що це Він є
Дорога Життя, Дорога до Отця. І
що нема дороги до Отця Небес-
ного поза Ним, Христом Богом
(див. Ів. 14:6).

Отак заохотивши Христового
послідовника стати на дорогу до
Бога Отця, Святий Дух уводить
його (послідовника) у Христа Ісуса,
у Дорогу до Отця, та благодатно
допомагає людині, співдіє їй у всіх
благих вчинках, а від упадку, спо-
куси охороняє. Дає Святий Дух
такій людині благодать протисто-
яти злу та веде благочестивого до
спасіння через покаяння, про-
світлення, очищення і освячення до
Бога Отця у життя вічне.

І при всьому сказаному про
Спасителя Ісуса Христа, Господа
і Бога нашого, як про Світло для
світу, треба пам’ятати про важли-
ве повідомлення єв. і ап. Івана Бо-
гослова. Євангелист нагадує всім,
що Господь Бог Ісус Христос «у
світі був, і світ через Нього по-
встав, і світ Його не пізнав» (Ів.
1:10). Тим Апостол твердить, що
Господь Ісус був серед людей і в
часи Старого Завіту та діяв у
світі. Тому ті, які ще у часи Ста-
рого Завіту старались жити пра-
ведно, визнали, що заповіді Божі,
Божий закон є їм світильником на
дорозі, на стежках їхнього життя
та ствердно сказали: «Господь –
просвічення моє і Спаситель мій»
(Пс. 26:1), бо Цей «Господь Бог
мій просвічує темряву мою» (Пс.
1:7, 29).

Та лише у Новому Завіті це
істинне Світло виявило Себе люд-
ству у всій повноті сили, слави та
величі. Окрім того, що Господь
Спаситель подає Себе як Світло
у Своїх заповідях та повчаннях,
Він показує Себе, достойним цьо-
го, як суще Божественне Світло.
Цього удостоїлись Апостоли на г.
Фавор. Про це особливо говорив
афонський подвижник святитель
Григорій Палама. Про зустріч з
Христом Ісусом як Світлом
свідчить прп. Симеон Новий Бо-
гослов та багато інших Христових
послідовників-подвижників. Це
пізнав кожен, хто вірою та благо-
честям занурився у Христа. А
нам, українцям, у ті древні часи
першого століття сповістив про
Христа Бога, – Світло істинне, ап.
Андрій Первозваний. В часи ж кня-
зювання рівноапостольного Воло-
димира Великого, Христос, істин-
не Світло, у всій Своїй повноті за-
сяяло у нашій землі та серцях на-
ших предків. Відтак наші святі
предки-подвижники понесли це
Світло, Христа Бога, аж до краю
землі (по всіх окраїнах Русі, по про-
сторах Російської імперії – Сибір
та Аляска).

Однак наші брати у Христі, про-
свічені Святим Духом стараннями
українців, славу Православної Цер-
кви України привласнили  собі. Та
Бог осміяним не буває. Цей же
Бог силою Своєю, виливаючи
світло лиця Свого на Україну і її
народ,  співдіє старанням украї-
нських ієрархів, Вселенського пат-
ріарха Варфоломія, Президента
України, Голови Верховної Ради та
державних мужів і повертає нашій
Православній Церкві Її  само-
бутність, викрадене у Неї це Своє
істинне Світло. Творить це Гос-
подь Бог для того, щоб наша Цер-
ква, як рівна Сестра Церква поміж
інших Православних Церков, осв-
ітлювала Світлом істинним кожно-
го українця. І тоді кожен українець
виголосить: «Ти Бог мій, в Тобі
джерело життя» (утреня, велике
славослів’я). А коли будемо при-
ведені Христом Спасителем у не-
беса та побачимо Бога як Він є,
вдячно вигукнемо: «Слава Тобі,
що показав нам Світло!»

Підготував
свящ. Іван Владика
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Господь Ісус Христос, Спаситель
світу, народився від Пресвятої Діви
Марії у період царювання імперато-
ра Августа Октавія у місті Виф-
леємі. Август дав наказ зробити все-
народний перепис у всій своїй імперії,
до якої відносилася тоді і Палести-
на. У євреїв був звичай вести народні
переписи за племенами і родами.
Кожний рід мав свої міста й посе-
лення, тому Пречиста Діва Марія і
святий праведний Йосип, які походи-
ли з роду Давида, повинні були йти
до Вифлеєму (місто Давида), щоб
записати і свої імена у список підда-
них кесаря.

Народження Богочоловіка Спаси-
теля світу відбулось у надзвичайно
бідному місці. Оскільки Марія та
Йосип у Вифлеємі не знайшли місця
для себе у гостинниці, тому залиши-
лись у вапняній печері для худоби,
серед сіна та соломи, далеко від по-
стійного місця проживання та посе-
ред чужих людей.

Першими про Різдво Спасителя у
печері згадував св. Іустин Мученик
у другому столітті. У часи Оригена
вже показували печеру, в якій наро-
дився Спаситель. Після припинення
гонінь на християн, імператор Кос-
тянтин Великий збудував над цією
печерою храм, про який згадує
древній історик Євсевій. Ця печера,
як вважає багато авторів, знаходи-
лась у горі, яка символізувала Бого-
родицю, а печера – її утробу, що ста-
ла вмістилищем Невмістимого
Бога. Згідно з іншим тлумаченням,
печера означає темне місце, що оз-
начає собою грішний світ, в якому
засяяло Сонце правди – Ісус Хрис-
тос.

Пресвята Діва, сама без болів
народила Богомладенця, без сторон-
ньої допомоги, сповила Його, і покла-
ла в ясла (Лк. 2:7). Посеред нічної
тиші, коли все людство спало міцним
гріховним сном, вістку про Різдво
Спасителя світу почули пастухи, які
пасли нічну отару. Їм з’явився ангел
Господній і сказав: «Не бійтеся, я
благовіщу вам радість велику, яка
буде всім людям. Бо нині у місті
Давидовому народився для вас Спа-
ситель, Який є Христос Господь»
(Лк. 2:10-11). Смиренні пастушки
першими поклонилися новонародже-
ному на світ Спасителю світу.

Про народження Ісуса були опов-
іщені не тільки пастушки, але і волх-
ви чудесною зіркою, яка за словами
святих отців була втіленням ан-
гельської сили. В особі східних муд-
реців весь поганський світ прихилив
свої коліна перед істинним Спасите-
лем світу. «І увійшовши в дім, поба-
чили Немовля з Марією, Матір’ю
Його і, впавши, поклонилися Йому;
і, відкривши скарби свої, принесли
Йому дари: золото, ладан і смирну»
(Мф. 2:11).

З другої половини IV ст. свято

«НЕ БІЙТЕСЯ, Я БЛАГОВІЩУ ВАМ РАДІСТЬ ВЕЛИКУ,
ЯКА БУДЕ ВСІМ ЛЮДЯМ»: ПРО РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Різдва Христового вшановується
окремо і раніше від Богоявлення. До
цього часу вони святкувалися разом
в один день. У Хронографі, доведе-
ному до 354 року, «день народжен-
ня Христа у Вифлеємі» згадується
25 грудня. Отже, у Римі почали свят-
кувати Різдво 25 грудня, ще до 354
року, можливо, значно раніше. Таким
чином, на Заході у IV ст. вже було
окреме свято Різдва Христового,
але воно ще поєднувалося у свідо-
мості християн з Богоявленням.

Щодо причин відокремлення свя-
та Різдва Христового від Богоявлен-
ня, то існують різні варіанти пояс-
нення. Можливо, коли минули часи
мучеництва, християни почали
більше цінувати земне життя, у да-
ному разі його початок. Можна та-
кож припускати бажання протиста-
вити християнський празник по-
ганському святу грудневого сонце-
стояння. Дехто вважає, що на вста-
новлення свята Різдва 25 грудня
могло вплинути існування юдейських
свят оновлення храму в 25 день
місяця тебефа (грудня) (Агг. 2:18;
Зах. 6:13-14), що мало зв’язок з ме-
сіанськими пророцтвами.

Крім згаданих причин, на встанов-
лення дати свята Різдва Христово-
го могли вплинути й біблійні по-
рівняння, які стосуються Спасите-
ля. Так, пророк Малахія називає
Месію Сонцем правди (Мал. 4:12);
Його прославляли пророки як Світло
в темряві, зірку від Якова (Числ.
4:17), а Симеон Богоприїмець назвав
Ісуса Світлом на просвіту язични-
кам (Лк. 2:32). Церковні письменни-
ки також часто порівнюють Христа
з сонцем, а Його діяльність з пере-
могою світла над темрявою. Такі
порівняння можна почути під час бо-

гослужінь у день Навечір’я Різдва
та на саме свято Різдва Христово-
го.

«Різдво Твоє, Христе Боже
наш, звістило світові світло ро-
зуму, в нім бо ті, що зіркам слу-
жили, від зірки навчилися покло-
нятися Тобі, Сонцю правди, і виз-
навати Тебе, що Ти є Схід з висо-
ти, Господи, слава Тобі», – співає-
мо у тропарі на Різдво Христове.
Сонцем істинним називає Христа св.
Кипріан Карфагенський. Подібні
висловлювання зустрічаються у св.
Амвросія Медіоланського, св. Гри-
горія Богослова, преп. Єфрема Си-
рина.

На Сході свято Різдва Христово-
го, перш за все було відоме у Кап-
падокії. Зокрема, св. Василій Вели-
кий написав слово «На Різдво Хрис-
тове». Можливо, що саме він запро-
вадив цей празник на Сході. 379 року
в Константинополі Різдво святкував
св. Григорій Богослов. В Антіохії св.
Іоан Золотоустий у слові на спомин
мученика Хрісогона (20 грудня 386
або 388 рр.) говорить, що 25 грудня
вперше буде святкуватися празник
Різдва Христового. У день самого
свята зібралося багато людей і звер-
таючись до них, Золотоустий знову
торкається історії свята, яке на За-
ході святкується давно, а в Антіохії
стало відомим тільки 10 років тому.
Крім того, святий отець додає, що
25 грудня дійсно є днем, коли Ісус
Христос народився.

Найпізніше святкування Різдва
Христового 25 грудня було прийня-
те на Кіпрі, в Олександрії та Єруса-
лимі. На Кіпрі ще наприкінці IV ст.
святкували Різдво за давнім зви-
чаєм 6 січня, про що згадує св.
Єпіфаній Кіпрський. Преподобний

Іоан Касіан пише, що в Єгипті Різдво
Христове почали святкувати саме 25
грудня тільки у 432 р. Як видно з про-
повіді Василія Селевкійського в
Ісаврії, святкування Різдва 25 груд-
ня в Єрусалимі впровадив патріарх
Ювеналій (425–458). Однак і після
цього старий звичай на Сході був
відомий ще у VI ст. Як твердив Кос-
ма Індікоплевет (бл. 530 р.), деякі
єрусалимляни і місцеві араби ще про-
довжували дотримуватися старої
традиції святкувати Різдво.
Вірменська Церква і до сьогодні
святкує Різдво 6 січня.

Піснеспіви на Різдво Христове
складали декілька осіб. Це св. Гер-
ман, патріарх константинопольський
Анатолій (ІХ–Х ст.), преп. Іоан Да-
маскін, преп. Косма Маюмський,
монахиня Касія. Косма Маюмський
склав перший канон, запозичивши
думки з творів св. Григорія Богосло-
ва. Преп. Роман Сладкопівець (VI
ст.) написав на Різдво великий кон-
дак, з якого співається тільки вступ
і перший ікос після шостої пісні ка-
нону утрені.

Згідно з вченням Церкви, у день
Різдва Христового було покладено
початок примирення Бога з людиною,
неба із землею. Саме про це гово-
рить у день свята свт. Амвросій Ме-
діоланський: «Браття! Зустрічаю-
чи день Різдва Христового нашо-
го, очистимо себе від усякої сквер-
ни гріхів, наповнимо скарбниці
різноманітними дарами, щоб
того святого дня було чим втіши-
ти подорожуючих, полегшити
скорботи вдів, одягнути бідних...
Станемо уподібнюватися до Гос-
пода».

прот. Іоан Альмес
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Протягом 18-23 грудня на парафії
собору святого Іоана Хрестителя
перебував святитель і чудотворець
Миколай, який передав подарунки
дітям, дорослим і старшим.

Насамперед, 18 грудня, після ве-
чірнього богослужіння відбулося
святково-подарункове дійство «Ой,
хто, хто Миколаю служить», на яко-
му було роздано подарунки діточ-
кам. Опісля парафіяни відвідали
Підбузьку лікарню і передали хво-
рим людям пакунки від отця Мико-
лая, які зробили діти Підбузької не-
дільної школи від щирого серця.
Після відвідин лікарні, парафіяни ра-
зом із священнослужителем вируши-
ли у Підбузький геріатричний пансі-
онат і передали святкове тепло, та
подарунки для людей, які там пере-
бувають.

Також варто зазначити, що весь
тиждень діти Підбузької недільної
школи (ПНШ) готувались до свята
«Зустріч святого Миколая». Усі,
інтегруючись у православному се-
редовищі, прагнули відтворити події
святкового дійства. І, відповідно, у
неділю, 23 грудня, після Літургії
відбулось свято до чудотворця отця
Миколая. Це свято ретельно підго-
тували вчителі ПНШ. Святкове
дійство складалось із трьох части-
ни: у першій частині діти (ангели,
вітер, місяць і зорі), перебуваючи в

День Святого Ми-
колая – це найулюб-
леніший, найщаслив-
іший день у житті
кожної  дитини.  З
року в рік із великим
нетерпінням всі че-
кають цього свята,
пишуть листи, у яких
висловлюють  свої
бажання,  мрії ,  об-
іцянки,  просять
найочікуваніших  по-
дарунків.

Кожного року за
новим сценарієм,
цікаво і весело, про-
ходить  це  свято у
мальовничому селі
Сторона при церкві
святителя Миколая.
Цього року це свято
було,  без пере-
більшення, особли-
вим, бо святий Ми-
колай приніс  вс ім
нам, православним
християнам, довгоо-
чікуваний подарунок
– об’єднану Право-
славну Церкву України.  Для кож-
ного віруючого – це гордість, це
піднесення душі, це радість за
Церкву, за країну.

А  наша церква свт. Миколая є
неабиякою окрасою нашого села,
нею гордяться всі стороняни. При
церкві 16 років діє недільна шко-
ла. І цей рік не є виняток. Цілий
рік плідно працювали вчителі, ак-
тивними і уважними були учні. І,
звичайно, до всіх завітав святий
Миколай. Напередодні, 18 грудня,
після всенічного богослужіння,
діти недільної  школи та малеча
нашого села зустрічали святого з
великим мішком подарунків. Діти
зі святковим настроєм та душев-
ною інтонацією читали вірші,
співали пісні, обіцяли, що будуть
чемними і добрими… Всі отрима-
ли подарунки, а випускники – ще
й свідоцтва про закінчення не-
дільної школи. Діти були щасливі,
радісні і вдячні. У батьків на очах
бриніли сльози, бачачи які ро-
зумні, талановиті, добрі і побожні

«ЗУСТРІЧ СВЯТОГО МИКОЛАЯ»:
СВЯТКОВЕ ДІЙСТВО У

ПІДБУЗЬКІЙ НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ

уявному вечірньому просторі, розк-
ривали і відтворювали шлях отцю
Миколаю, бажаючи зустріти його з
усіма благами. Сценка другої час-
тини відбувалася у домівці, в якій
витала дружня і домашня атмосфе-
ра (побожна сім’я), де мати і батько
розказували дітям історію про свя-
тителя Миколая, і радо навчали Бо-
жих Заповідей. У третій частині з’я-
вились янголи, які разом із помічни-
ками Миколая роздали подарунки
для дітей Підбузької недільної шко-
ли. Подарунки отримали діти усіх
вікових категорій, які поділені на такі
групи: «Ясла» (4-6 років), «Малятко»
(1-3 класи), «Закон Божий (4-6 кла-
си)», «Вступ до катехизису (7-10
класи)». Вони активно готувались і
прагнули передати всю свою тепло-
ту святителю, якого дуже люблять і
моляться до Нього. Діти також ак-
тивно молились до святого чудот-
ворця за Православну церкву в Ук-
раїні, згадуючи про цю знакову подію
у своїм віршах під час свята.

Святий і чудотворець Миколай
молиться за нас, бажає всім добра,
не залишає нас без святкових па-
кунків. А ми, у свою чергу, молімо-
ся до нього і просімо того, що нам
найбільше потрібно. Дякуймо святи-
телю і всім його помічникам за тур-
боту, і теплоту.

Софія Альмес

СВЯТО МИКОЛАЯ
У СТОРОНІ

їхні діти.
Діти і дорослі отримали велике

задоволення, і святковий настрій
завдяки о. Федору та вчителям
недільної школи. Ми, батьки,
тішимося з того, що наші діти
мають можливість розвиватися і
вдосконалюватися,  навчатися
своєї православної віри та тра-
дицій.

Село, в якому я живу, Сторо-
на називається.

Привітні люди тут живуть,
завжди усім всміхаються.

Сторона – мій рідний край,
живу, немов у казці,

Природа тут, як справжнє  диво
і всім живеться тут щасливо.

Тут перший крок зробила я, і
перше слово я сказала.

Живе тут вся  моя сім’я , лю-
бов свою я тут пізнала.

Назавжди я тут залишусь, бо
Сторона – мій рідний край,

За нього Богу помолюсь, збе-
режу віру і звичай.

Руслана Куцір

НОВИЙ РІК – СВЯТО

Що нам рік Новий несе? –
Про це запитаймо.
Комусь радість, іншим смуток –
Усі пам’ятаймо.

Як приємно, коли радість
Завжди в дім приходить.
Старші й діти всі веселі –
Щастя поруч ходить.

В них сльозинки не побачиш –
Бог у них панує,
Та буває в багатьох,

Важко хтось сумує.

Сум огнем в грудях пече –
Неміч ноги в’яже,
Неодин в житті своєму
Ближньому це скаже.

Рік Новий для тебе свято –
Богу помолися,
Якщо носиш камінь в серці –
З ближнім примирися.

Щоби гріх поруч не йшов –
Цю стежку обминайте,
У терпіннях і любові
Господа приймайте.

Легко з Богом все почати,
Та щоднини жити.
Пам’ятай, що все минеться!
Живи, щоб не грішити.

25.12.2018

ПЕРЕД ДИТЯТКОМ
КЛЯКНИ НА КОЛІНА

Знову Різдво до нас прийшло –
Всім ясна зірка світить,
Мале Дитя світом іде –
Він душі нам просвітить.

Темряву з серця прожене,
Усіх буде навчати –
Слова великі про спасіння
Нам буде промовляти.

До Нього прийде воїн й цар,
Мале дитя й вдовиця.
Бо Він – Спаситель для усіх,
Для спраглих є водиця.

Це світло світу для усіх,
Щоб правдою світити,
В «Блаженне Царство» вести

всіх,
Та світ цей обновити.

Нелегкий шлях Ісус почав –

Тернини на дорозі,
Хтось двері свої зачинив.
Та знай! Спасіння в Бозі.

Відкрий ти серденько своє,
Послухай Пастира Святого,
Іди до Храму, сину мій –
Він береже від злого.

Ось три «Царі» до Нього йдуть,
Та Пастирі з ягнятком –
Дари найкращі всі несуть,
Клякають перед Дитятком.

І ти клякни, руки склади,
Думки зверни до Бога.
Спаситель нас чекає всіх –
Правдива ця дорога.

Бо нею сам Ісус іде
Спокуси позбирати,
Обмити «кров’ю» всі гріхи –
Спасіння нам подати.

Він поруч з нами кожен день
Теплом всіх зігріває –
Хай Україну і народ
Завжди оберігає.

14.12.2018

Закінчення на 8 стор.
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ТАМ У ПОЛІ
ВИФЛЕЄМІ

Там у полі  Вифлеємі,
Шопка пастушків стоїть.
Там Пречиста Діва Мати,
Привела Спаса на світ.

Породила Благодаті,
Сина Господа Творця
Показала світ пізнати
Ісуса Спаса Христа.

Положила в ясла в сіні,
В хліві була твар жива.
Зірка з Неба у Яскині,
Освіта Небеса.

Посходились Царі Світа,
Витати Боже Дитя.
Позлітались Ангелята,
Торжествують Небеса.

Пастухи принесли Спасу,
В дар осля і ще ягня.
На коліна всі упали,
Почалася коляда.

Гей  чому усі зібрались,
Тут приходить Ірод цар.
К ньому Ангел приступає,
Відібрав йому кинджал.

Відійди не твоя справа,
Тут нема того дитя.
Тут Месії ще немає
Тут лиш Бідне немовля.

І Ірод словам повірив.
І від шопки відступив.
А Ісус піднявши ручки.
Коляди усіх просив.

Слава  В Вишніх заспівали,
Пастирі і вся земля,
Господу поклін віддали
І зраділи Небеса.

Три Царі прийшли зі Сходу,
Ладан й миро принесли,
Поклонились сину Бога
Славити Різдво пішли.

Царі в свої краї з миром,
Вістку людям понесли,
Колядою і словом щирим,
Славити Різдво ішли.

БЛАКИТНО ЛІЛІЯ В
ХРАМІ РОЗЦВІЛА

Блакитно лілія в храмі розцвіла,
Ангели славлять всі Небеса.
У храмі знать старців засіла,
В чеканні Анни й  Йоакима

Отця.

Відкрились двері храму старо-
го,

Дзвони відбили перший Дня.
В жертовник вводять Агнця

живого,

В образі Діви років життя.

Я віддаюся служити Богу,
Кивотом бути Спаса уся.
Прокласти в Небо світлу дорогу,
Боже хай буде Воля Твоя.

Відкрились двері у всі святині,
Кивотом тримає Діва Свята.
Введення славлять храми до

нині,
Пречисту Діву, Рай, Небеса.

Блакитні ризи - Покрова Діви,
На Твій жертовник чаша свя-

та.
Молитва Богу ангельські співи,
Хай величають Тебе Пресвята.

Хай прийде мир Царице на Зем-
лю,

Благослови нас Покрова  свята.
Дай нам щасливу святу вечерю
Радісно славити свята Різдва.

У СВЯТЕ  СВЯТИХ
ТИ  ПІДНЯЛАСЬ

В усю красу святого храму,
В святе святих Ти піднялась.
Захарія відкрив церковну браму,
Щоб Ти слугою Бога назвалась.

Ангели славлять, славу голо-
сять,

І величають вхід в храм свята,
Святії дари в чаші підносять,
Всіх благословить Авра твоя.

Ти  укра  сила двері до Раю,
Відкрила простір у Небеса.
Ти присвятила любов всю свою,
Нам подарила вічне життя.

Відкрий нам двері Діво Царице,
Введи у храм Твій нас Пресвята.
Богом Ти названа Богородице,
Кивот ти Господу дала життя.

Вівтарем стала Бога живого,
Для нас заступниця, Покрова

свята.
За  нас Ти випросила у сина свого
Простити гріх нам, й вічне

життя.

Ігор Брода
дяк храму Вознесіння

Господнього
с. Ралівка Самбірського

благочиння

СЛУХАЙ БОЖИЙ
ГОЛОСОЧОК

До нас мале дитя прийшло –
Ангел сповіщає:
Радується старець Йосип –
Вся земля вітає.

Світ темрявою покривсь,
На Ісуса всі чекають.
Три Царі здалека йдуть –
Дитятко вітають.

Вифлиєм увесь заснув –
Двері закривають,
Лиш убогі пастирі –
Ісуса вітають.

Привітала Мати Сина,
Клякають ягнята –
Дзвоніть дужче, колядуйте
По світу, малята.

Хай лунає коляда –
Двері відчиняйте,
Про малесеньке Дитя
Усі пам’ятайте.

Він навчить нас в правді жити,
Та гріхи прощати,
Щоби в «Царстві» поруч з Ним
Вічну радість мати.

Засвіти світильник свій,
Клякни на коліна,
Богу щиро помолись –
Будь, як ця дитина.

В неї серденько святе,
Душа, як дзвіночок.
Хай почує Україна
Божий голосочок.

23.12.2018

ХРИСТОС НА
ЙОРДАНІ

Хто на Йордан в цей день прий-
де –

Цей благодать там віднайде.
Біжить вода, радіє світ –
Святкуєм ми багато літ.

Вода життя усім дає,
Лукавий миттю тікає,
Обмиє душу і серця
Вона із нами до кінця.

Хто народився – всіх хрестили,
Водою в Хрещенні обмили,
В одежу світлу одягли –
Ім’я святе всім надали.

Ти вже слуга Святого Бога –
Хай чистою буде дорога.
Прийдеш у Храм гріхи змивай,
Та Ім’я Боже пам’ятай.

Христос в Йордан – ріку
ввійшов

З водою землю обійшов.
Загине світ весь без води –
Ти на Йордан скоріш іди.

Хрестив Йоан, Ісуса – Хрестив,
Господь всі води освятив.
Христос чекає не барись,
Тож чимскоріш з ближнім ми-

рись.

Цей день мине, інший прийде
Серед святих нас Бог знайде,
Як Пастир добрий для овець –
Він утішитель для сердець.

Омиє рани у воді,
Та «Тілом» – усіх нагодує,
Хто з Богом завжди тут стоїть –
Він кожного із нас почує.

16.12.2018

БОЖЕ – ОСВЯТИ
ВОДУ

Ось Йордан до нас іде –
Несе святу воду,
Благодать землі дарує
Всьому нашому народу.

Ти ввійди в Святий Йордан –
Душа миттю стрепенеться,
Коли змиєш з душі бруд –
Вона вище піднесеться.

Ти поглянь! Коли веселка
Промені пускає –
Так свята вода повсюди
Світ цей наповняє.

Веселка радує нас всіх –
Кожен в Небо заглядає,
А вода поруч з тобою –
Тіло обмиває.

Бо коли потоп скінчився –
Враз веселка засвітила,
Бог поглянув на всю землю –
Вона стала для нас мила.

Так! Йордан із року в рік
Тіла наші обмиває,
А Отець і Святий Дух –
Дітьми вірних називає.

Обмий Боже наші рани,
Захисти дітей, вдовицю.
Ти Ісусе поруч будь –
Освяти водицю.

23.12.2018

ВІД ЙОРДАНУ ДО
ЙОРДАНУ

Падають води краплини –
Це Йордан до нас прийшов,
Ісус світом цілим ходить –
Він тебе в цей день знайшов.

Від Йордану до Йордану –
Ісус приходить до води,
Він тебе завжди чекає,
Ти до Нього завжди йди.

Йордан несе свої води
Поміж берегами.
Сам Іоан усім голосить:
«Ісус буде поруч з вами».

Він прийде буде навчати,
Чуда кожен день чинити,
Ти послухай голос Божий –
Маєш Бога полюбити.

Голос Божий, як грім з Неба,
Далеко несеться,
Як почуєш ти цей голос –
То душа спасеться.

Хто не слухає Ісуса,
Та слів не приймає –
На Йордан святий не йде,
Душу не вмиває.

Обмий серце, обмий душу –
Життя кращим стане,
Хай у кожну Божу днину
Слава Божа не зів’яне.

Бо вода на цілім світі
Нам життя щодня дарує,
Коли душу ти обмиєш,
То Ісус з нами прямує.

Ісус обходить цілий світ –
Вмить вода стає святою,
Окропи свій рідний дім
І Господь буде з тобою.

05.10.2018
о. Богдан Федак

Закінчення.
Початок на 7 стор.
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