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Слово про Стрітення Господнє і про
очищення Пречистої Діви Богородиці

Коли після Різдва Господа нашого Ісуса Христа сорок днів минуло
і час очищення законного сповнився, пречиста і преблагословенна
Діва Мати вирушила з Вифлеему зі святим Йосифом Обручником
у Єрусалим до церкви Божої, несучи сорокаденне немовля Христа.
Прийшла сповнити закон Господній подвійний: щоб очиститися
після народження принесенням належної Богові жертви та
єрейською молитвою і щоб поставити перед Господом первородне
немовля й викупити його встановленою ціною, як же про те Господь
у Старому Завіті велів Мойсеєві і написано в його книгах. Про закон
очищення матері пишеться так: «Коли жінка зачне і народить дитя
чоловічої статі, то нечиста буде сім днів, і на восьмий день хай обріже
крайню плоть хлоп’яті, потім хай сидить тридцять три дні в крові
очищення її і до жодної святої речі хай не торкається, і до святині
нехай не заходить, поки на закінчаться [сорок] днів очищення її.
Коли ж закінчаться дні очищення, хай принесе ягня непорочне
однорічне на цілоспалення, і голуб’я, і горличку, через гріх. Якщо не
зможе рука її принести ягняти, то хай візьме дві горлиці, чи два
голуби: одного на цілоспалення, а другого через гріх, і помолиться
за неї жрець, і очиститься вона». А про закон поставлення
первородного немовляти перед Господом так пишеться: Посвяти
мені кожного новонародженого хлопчика-первістка, що розкриває
утробу». І знову: «Первістка синів своїх щоб мені віддав». Це ж за
велике те Боже благодіяння в Єгипті було, що, вбиваючи первістків
єгипетських, пощадили первістків ізраїльських, через те приносили
ізраїльтяни первородних своїх немовлят до церкви, віддаючи їх Богові
як належну данину, законом встановлену, і знову в Бога собі їх
викуповували за встановлену ціну, що називалася викупне срібло, і
подавалося воно тим, що служили в церкві Господній, єреям, як же
про те в четвертих книгах Мойсеевих написано. Була ж встановлена
ціна викупу того п’ять срібних святих церковної ваги, а кожний
срібний святий дорівнював двадцяти грошам. Той-бо закон
Господній сповнюючи, Божа Мати нині в церкву із Законодавцем
прийшла. Прийшла очиститися, хоч не потребувала очищення як
неосквернена, чужа спокусам, нетлінна, пречиста: вона-бо зачала
без мужа і насолоди й народила без болю і без пошкодження дівочої
чистоти своєї. Вона ані якоїсь скверни, для жінок, що природно
народжують, звичної, не мала: та, що народила чистоти джерело, як
нечистоті належати могла? Народився від неї Христос: як же плід
від дерева не пошкоджується ані не осквернюється дерево після
народження свого плоду, так неушкодженою і неоскверненою
залишилася Діва після народження Христа, плоду благословенного.
Пройшов через неї Христос, як же промінь сонячний через скло чи
кристал проходить. Не руйнують, не осквернюють скла і кристалу
промені, які проходять, але ще чистіше їх просвітлюють. Не
пошкодив дівства Пречистої Матері своєї Сонце Правди Христос
ані звичними для жінок кровотечами не забруднив, печаттю чистоти
і дівством бережені природного народження двері надприродно
пройшовши, але ще більше помножив чистоту її, освятив її проходом
Своїм і божественним просвітлив світлом благодаті. Адже не
потрібно було взагалі ніякого очищення тій, що без істління Бога
Слово породила, проте, щоб законові не перечити, але більше йому
слухняною виявитися, прийшла очиститися та, що ціла чиста й без
жодної вади. До того ж і смиренна була, не пишалася нетлінною
чистотою своєю, але, наче нечиста, на місці нечистих жінок перед
дверима храму Господнього стала й очищення просити прийшла,
не гидуючи нечистими і грішними. Принесла ж і жертву не як багаті,
що приносять ягня однолітнє непорочне, але як убогі, що приносять
дві горлиці чи двоє пташенят голубів, у всьому смирення являючи
та убогість люблячи, від гордині багатих втікаючи, бо із золота, яке
царі принесли, небагато взяла і те жебракам і убогим роздала, трохи
затримавши на дорогу до Єгипту. Птахів-бо названих пару купивши,
за законом на жертву принесла, а з ними принесла й первородне
своє немовля: «Принесли, – каже, батьки дитину Ісуса до Єрусалиму,
щоб поставити Його перед Господом, як кожну дитину чоловічої
статі, що розкриває утробу, буде посвячено Господеві. Його ж на
руках своїх тримаючи, схилила коліна перед Господом і, з великим
благоговінням і шаною Богові підносячи і віддаючи, мовила: «Ось,
о предвічний Отче, Твій Син, Його ж послав Ти воплотитися від
мене заради спасенія людства. Це Його ж Ти народив спередвіку
без матері, я ж, Твоїм благоволінням, на закінчення років народила
без мужа. Це плід утроби моєї первородний, Духом Твоїм Святим у
мені зачатий, що невимовно через мене пройшов, як же Ти один
знаєш. Ось Первісток мій, але Твій найперше, Тобі співприсносутній
і співбезначальний, Первісток, що Тобі одному належить, від Тебе-
бо зійшов, не відступивши від божества Твого. Прийми Первістка,
з яким же віки сотворив і засяяти велів світлу. Прийми воплочене
від мене Своє Слово. Ним же утвердив небеса, заснував землю,
зібрав води, об’єднавши в одне. Прийми Свого від мене Сина, Його
ж Тобі приношу для того найголовніше, щоб з Ним і зі мною
влаштував, як же Ти хочеш, і щоб Його Тілом і Кров’ю, від мене

прийнятим, викупив рід людський». Таке мовивши, поклала любу
свою дитину на руки архиєрею, як Божому намісникові, наче в
руки самому Богові вкладаючи. І, за вищезгаданим законом Божим,
викупила Його за встановлену ціну – п’ятьма срібними святими,
які були прообразом п’яти великих ран Христових, на хресті
прийнятих, ними ж весь світ від законного прокляття і рабства
ворожого викуплений був.

Розповідають святі Отці, що святий пророк Захарія, батько
Предтечі, Пречисту Діву, що увійшла задля очищення у церкву з
дитинчам, поставив не на місці жінок, що очищаються, але на
місці дівчат, на якому ж жінкам, що мужа мають, стояти не годиться.
І коли книжники і фарисеї те бачили, то почали обурюватися, –
Захарія став проти них, повідомляючи, що та Мати й після
народження є Дівою чистою. Коли ж вони не вірили, розповідав їм
святий, що єство людське зі всіляким творінням підкоряється
Творцеві своєму, і в Його всесильній руці є, як же хоче влаштувати
творіння Своє і зробити, щоб Діва народила й після народження
залишилася Дівою. Через те бо й цю Матір не відлучив, казав, з
місця дівчат, бо Дівою є справжньою. У той же час, коли внесли
батьки дитинча Ісуса, щоб зробити за звичаєм законним щодо
Нього, прийшов до церкви, Духом Святим ведений, святий Симеон-
старець, чоловік праведний і благочестивий, який сподівався утіхи
Ізраїлеві, що мала настати з приходом Месії. Знав-бо, що
зближається вже сподіваний Месія, адже вже скіпетр від Юди
перейшов до Ірода, за пророцтвом праотця Якова Патріярха, який
передрік, що не піде князівство від Юди, поки не прийде сподівання
народам Христос Господь, також і Даниїлові сімдесят тижнів вже
скінчилося, після них же провіщено було бути приходу Месії. До
того ж обіцяно було Духом Святим Симеонові не бачити смерті
швидше, ніж побачить Христа Господнього. Він, поглянувши на
Пречисту Діву і на Дитинча, що вона тримала, бачив благодать
Божу, що огортала Матір із Дитинчам, і, пізнавши духом, що це є
Месія очікуваний, приступив з ревністю і, прийнявши Його на
руки з радістю невимовною і з благоговійним страхом, дяку велику
підніс Богові, наче лебідь білий сивиною прикрашений, весело
перед кончиною своєю співаючи і говорячи: «Нині відпускаєш
раба Свого, Владико, за словом Твоїм, з миром. Не мав, – казав, –
спокою у думках своїх у всі дні, на Тебе чекаючи, і з дня на день
журився, коли Ти прийдеш, нині ж, Тебе бачивши, спокій отримав
і печалі позбувся, відходжу звідси, радісну несучи вістку батькам
своїм, сповіщу-бо про Твій у світ прихід праотцеві Адаму, й Аврааму,
Мойсею ж, і Давидові, Ісаї та іншим святим Отцям і пророкам і
невимовної радості сповню тих, що дотепер журилися. До них же
мене швидко відпусти, аби швидко, відклавши печаль,
возвеселилися в Тобі, Ізбавителі своєму. Відпусти мене, раба Свого,
спочити по багатолітніх трудах на лоні Авраамовому, вже-бо бачили
очі мої спасенія Твоє, для всіх людей приготоване. Бачили очі мої
світло, приготоване для вигнання пітьми, на просвітлення народів,
для відкриття невідомих їм Божественних таїн, світло, що засіяло

на славу людей Твоїх Ізраїля, яке через пророка Ісаю Ти обіцяв,
говорячи: «Дам на Сіоні спасенія і в Ізраїлі славу Свою». Чуючи ж
таке від святого праведного старця про отроча, Йосиф і Пречиста
Діва дивувалися мовленому про Нього, бачили-бо Симеона, що
до Немовляти промовляв не як до немовляти, але як до старого
днями, і молився не як до чоловіка, але як до Бога, що має владу
над життям і смертю, що може старця зразу до іншого життя
відпустити або ще в теперішньому затримати. І благословив їх
Симеон, хвалячи і величаючи Пренепорочну Матір, що народила
у світ Богочоловіка, і прославляючи названого батька, святого
Йосифа, який сподобився бути служителем для такого таїнства.
Сказав же до Марії, матері Мого, а не до Йосифа – бачив-бо
ясновидними очима безмужню матір: «Ось лежить цей на падіння
і на вставання багатьом в Ізраїлі». На падіння тим, що не схочуть
вірити словам Його, на підняття ж тим, що мають з любов’ю
прийняти Його проповідь. На падіння книжникам і фарисеям, їх
же осліпила злість їхня, на підняття ж – простим рибалкам і
невігласам: вибере-бо він немудрого, щоб осоромити премудрих
віку цього. На падіння старозаконному юдейському соборищу, на
підняття ж – новоблагодатній Божій Церкві і на знамення провіщено,
бо багато серед людей через Нього буде суперечок: одні
говоритимуть, що благий є, інші ж – що ні, що вводить в оману
народи. І покладуть Його, за словами пророка Єремії, як ціль для
стріли, повісивши на дереві хресному, цвяхами ж, як стрілами і
списом, поранивши, – у той час тобі самій, о Безмужня Мати, душу
перейде зброя печалі і сердечного болю, коли побачиш Сина свого,
на хресті прибитого. Того ж, що у світ цей без болю привела ти,
Того зі світу цього з великим болем серця і риданням
відпроваджувати будеш».

Була ж там і Анна Пророчиця, донька Фануїлова з коліна
Асирового, – і та вдова, що зістарілася вельми, що мала літ вісімдесят
і чотири, що сім років лише від дівства свого прожила з мужем
своїм, овдовівши ж, усі дні життя свого провадила богоугодно, не
виходячи з церкви, але постом і молитвами служачи Богові вдень і
вночі, – вона, у той час надійшовши, багато про принесене в церкву
Господню Немовля пророчо говорила всім, які сподівалися
визволення Єрусалиму.

Чувши ж те й бачивши, книжники і фарисеї лютували серцями
своїми, заздрісно гнівалися на Захарію як на явного
законопорушника, бо Матір, що задля очищення прийшла, на місці
дівочому поставив, на Симеона ж і Анну гнівалися, що такі подавали
про Дитинча свідчення. Не мовчали про те пізніше і в Ірода Царя,
але все, що в церкві робилося і говорилося, сповістили йому, і зразу
шукали на убивство божественне Немовля – Христа Господа, але
не знайшли – вже-бо Божим, через Ангела Йосифові у сні даним,
велінням несене було до Єгипту, бо святий Йосиф з Пречистою
Богородицею, закінчивши в церкві все за Законом Господнім,
повернулися не до Вифлеему, але в Галилею, у град свій Назарет, а
звідти зразу до Єгипту втекли. Дитинча ж росло й міцніло духом,
сповнювалося премудрости, і благодать Божа була на Ньому.

Встановлено ж празник Стрітення Господнього в
Юстиніянове царство, бо перед тим, хоч і було в церкві
споминання Господнього Стрітення, не святкувалося
урочисто. Юстиніян же, благочестивий цар, звелів його як
празник Господній і Богородичний святкувати, як й інші великі
празники, і то через такі причини: була в царювання його
моровиця велика у Візантії і в навколишніх краях. За три місяці,
починаючи від останніх чисел місяця жовтня, спочатку по
п’ять тисяч мертвих нараховували щодня, тоді по десять тисяч,
і багато тіл багатих і шанованих людей було не поховано,
вимерли-бо слуги й раби всі, не було кому самих господарів
поховати. А в Антіохії подвійна була кара Божа, бо до
смертельної виразки додався, через гріхи людські, страшний
землетрус, і всі великі будинки, і високі споруди, і церкви
попадали, і багато людей, стінами привалених, загинуло, серед
них же і Єфрасій, єпископ Антіохійський, коли впала на нього
церкву помер. Але і Помпеополь через землетрус був
зруйнований, половину його земля поглинула зі всіма
мешканцями його. У ті страшні смертельні та згубні часи
комусь із богоугодних було відкрито, щоб встановити
святкування Стрітення Господнього, як же й інші Господні та
Богородичні великі празники. І коли надійшов день
Господнього Стрітення, другий день лютого, коли почали з
нічним чуванням і хресним ходом святкувати, зразу в той день
віднялася виразка смертна, і всеконечна моровиця зупинилася,
і землетруси вгамувалися – милосердям Божим, молитвами
ж Пречистої Богородиці. їй же з народженим від неї Христом
Богом нехай буде честь, слава, поклоніння і дяка навіки. Амінь.

свт. Димитрій (Туптало)

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ
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«На земленьку нашу спасіння
прийшло.

Відкрились нам двері до світлого
раю…

Веди нас до нього, Ісусе, благаєм».
Вже багато століть український

народ святкує Різдво Христове – одне
з найкращих свят, що дуже шанується
християнами. У ці дні кожна родина
готується старанно до свята, яке
огортає усіх нас родинним затишком
і теплом, тихою молитвою в колі сім’ї
і радістю від першої зірки, яка зійде
на небі, як провісниця Святвечора. У
ці дні повсюди лунають колядки які
голосять велику радість про
народження Месії. Колядують усі:
діти, дорослі, парубки та дівчата.

Але першими оповісниками
народження Христа в різдвяних
обрядах у давнину були малеча та
підлітки, які обходили ватагою багаті
й бідні оселі, співаючи колядки та
щедрівки. І в кожній хаті світлішало,
людям ставало легше на душі.

 З таким же натхненням та
любов’ю до Ісуса, прославили Різдво
Спасителя вихованці Парафіяльної
недільної школи при храмі Св.
рівноап. вел. князя Володимира УПЦ
Київського Патріархату м. Новий
Калинів Самбірського р-ну.

Діти Нового Калинова прославляють
Рожденного Христа

 Парафіянам та своєму вчителю
Божого слова священику Ярославу
Фабіровському діти підготували
театральне дійство «Гріхопадіння
Адама і Єви. Прихід на землю
Христа-Месії». Тією виставою
діточки показали браттям і сестрам
ті далекі часи перших людей на
землі, які через свій непослух
втратили великий дар від Господа
– жити у Раю безтурботно та
щасливо. Через те вони були
вигнані із того блаженного місця і
приреченні на важке життя. Та наш
Сотворитель багатомилостивий та
милосердний . Тому послав на
землю свого Єдинородного Сина –

Ісуса Христа, який відкрив нам двері
Раю і звільнив від гріха.

Із великим трепетом душі, слухали
парафіяни наших наймолодших
вихованців, які досить  талановито
виконували свої ролі. Кажуть, справжній
актор той, хто викликає у глядача сльозу.
Нашим діточкам це вдалося.

У своєму виступі не забули і про молитву
в образі України яка просила у
новонародженого:

Ісусику, я – Україна.
Дозволь мені до Тебе підійти.
У цей величний день, мій Боже,
На мене погляд свій зведи…
Спаси мене, рятуй Рожденний!
Знівечена моя земля.

Я, Україна – духом сильна,
Та більше сили вже нема.
Сини мої на полі бою,
Життя за мене віддають.
І діточки їх виглядають,
А татусі вже не прийдуть…
Де порятунок мій шукати?!
Лише у тебе,Боже мій!
Молю і буду я благати.
Зглянься, Царю дорогий.
Моліться й ви, сини і дочки,
Щоб не дісталась ворогам,
Бо закатують, замордують.
Кінець же, діти, буде нам!
(автор: Наталія Андреїшин)
Не забули і про  мужніх воїнів військової

частини нашого міста. Разом із настоятелем
священиком Ярославом Фабіровським, ми
завітали до них у гості, щоб і їм донести
радість Різдва Христового.
Військовослужбовці радо нас  зустріли і
пригостилисмачним обідом. Вся дітвора
вдячна нашим захисникам і просить для
них у Господа здоров’я, витримки та
терпіння у такий складний для України час.
Нехай Матір Божа накриє їх своїм
покровом і веде до перемоги.

Христос  народився! Славімо Його!
Андреїшин Наталія,
парафіянка церкви
Св. кн. Володимира

(м. Новий Калинів Самбірського р-ну)

Календар січневих днів рясно заповнений
християнськими святами, які дають змогу
вдосконалитись та розвинутись нам духовно. Проте,
найбільшу радість приносять нам саме різдвяні свята,
коли ця зимова та родинна атмосфера переповнює серця
усіх християн. Невід’ємною частиною Різдва з прадавніх
часів був вертеп – театралізоване дійство, яке за
допомогою різноманітних персонажів намагалось

Різдвяний вертеп

передати всім людям сутність різдвяного торжества.
Тому, в день Різдва Христового, коли вся земля

торжествує і прославляє новонародженого Младенця
Ісуса, учні недільної школи «Чадо Боже» парафії
Собору Св. Іоана Хрестителя в селищі Підбуж УПЦ
КП, привітали зі святом усіх парафіян та гостей. Діти
підготували ціле різдвяне дійство під  керівництвом
викладача недільної школи Марії Альмес. У цьому

святковому заході взяли участь 52 колядників (маленькі
та старші вихованці), яким вдалося відтворити чудесне
дійство – народження Младенця Ісуса у Вифлеємі, яке,
безперечно, стало центральною подією свята.

Своєрідною зав’язкою  різдвяного вертепу стала
коляда «Хто там по дорозі йде до Вифлеєму», під яку
вийшли Йосиф і Марія на руках з Ісусом. Передню
частину сцени заповнили маленькі овечки – найменші
вихованці недільної школи (діти 3-5 років), які сиділи в
сіні в пухнастих білосніжних костюмах та радували око
своїх батьків та всіх глядачів. Пізніше на сцену злетів
ангельський хор під слова славослів’я «Слава в вишніх
Богу», який прикрасив середню та задню частини сцени.
Крім перерахованих вище учасників на сцені можна було
побачити  ще таких дійових осіб: пастухів, царів,
українців, воїнів, ірода, колядників. Усі дії різдвяного
вертепу супроводжувало мелодійне виконання коляд у
виконанні молодіжного хору парафії (учасники також є
учнями недільної школи старшої групи). Розв’язкою
різдвяного свята стали патріотичні коляда та  віншування,
яке завершилось словами: «Доволі нам руїн незгоди, не
сміє брат на брата йти у бій. Під синьо-жовтим прапором
свободи з’єднаймо весь великий нарід свій»! Під кінець
цього святкування, настоятель храму Собору Св. Іоана
Хрестителя подякував організаторам, учасникам та всім
глядачам за спільну участь у різдвяному святкуванні.
Отець Іоан побажав усім присутнім щедрих милостей
від новонародженого Спасителя світу – Ісуса, миру,
злагоди, любові та многоліття. Свято завершилось
молитвою та солодким частуванням усіх присутніх.

Атмосфера цього святкового дня була сповнена
духовною радістю, любов’ю та домашнім затишком.
Весь зал був заповнений парафіянами храму та гостями,
що приємно здивувало організаторів вертепу.
Сподіваємось, що ця гарна традиція ввійде в ритм життя
недільної школи і її учні щороку звеселятимуть усіх
парафіян своїми виступами.

Анастасія Альмес
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Різдво – сімейне свято, яке приносить радість у
кожен дім, і цією радістю хочеться поділитися з
кожним. У ці дні різдвяної радості учні Парафіяльної
недільної школи та молодь с. Чайковичі
Самбірського району відвідали Новокалинівську
військову частину, щоб сповістити про народження
Ісуса Христа наших воїнів – захисників Вітчизни.
Заздалегідь недільна школа підготувала вертеп,
колядки, а дев‘ятикласниці напекли смачних
пампушків. Напередодні діти з вертепом вітали

Коляда захисникам Вітчизни

односельчан і дарували усім різдвяний настрій. Всі
одноголосно вирішили, що зібрані гроші
обов’язково витратять на допомогу армії. Учні всієї
школи виготовили маскувальні сітки. Перед
від‘їздом купили багато печива та цукерок.

12 січня відвідали військову частину. Коли
солдати зайшли в зал, одразу ж зрозуміли, що все
зробили правильно. Зникло хвилювання, відчули
підтримку глядачів. Наприкінці виступу школярі
пригостили солдатів ласощами, а ті, у свою чергу,

не залишили й нас без подарунків – пригостили
смачним обідом.

Доброчинна акція відбулася з ініціативи
місцевого священика Василя Поповича, який
матеріально і творчо долучився до цієї справи. Дай
Боже усім захисникам нашої держави здоров‘я,
перемоги і якнайшвидшого повернення додому.

Тетяна Пасічник,
учениця 10-го класу СЗШ І-ІІІ ст.
(с. Чайковичі Самбірського р-ну)

20 січня в місцевому храмі Преображення Господнього відбулась святкова
архієрейська Літургія, яку відслужив високопреосвященіший Яків,
архієпископ Дрогобицький і Самбірський, у співслужінні  священиків
Сколівського благочиння.

У свої проповіді владика пояснив парафіянам святкове євангельське
читання та наголосив на тому, щоб вони і надалі так само брали активну
участь у церковному житті громади.

Архіпастирський візит у с. Завадку
Сколівського благочиння

Після завершення літургії, владика Яків, з нагоди дня висвячення
нагородив архієрейською грамотою настоятеля храму свящ. Івана
Гайвоновича. А також відмітив орденом св. Архістратига Михаїла місцевого
регента-псаломщика Йосипа Приндака, який понад 20 років сумлінно
виконує свої обов’язки. Після завершення святкового Богослужіння владика
освятив церковний будинок для проживання священика.

Віталій Ковалишин
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1. Втішайте народ, – Сказано: священики, промовляйте у вуха Єрусалима (Іс. 40,
1-2). Слово, згідно зі своєю природою, має силу впливати на людину: у ревних воно
посилює бажання, а в ледачих і недбалих пробуджує завзяття. Тому полководці, що
ведуть військо в бій, перед битвами виголошують підбадьорюючі промови, які
породжують в душах солдатів зневагу до смерті; тренери, готуючи атлетів до змагань,
переконують спортсменів докласти великих зусиль задля отримання перемоги, так
що, запалені честолюбством, вони виснажують свої сили. Тож і я, який готую воїнів
Христа до битви з невидимим ворогом і атлетів благочестя – до вінців праведності,
маю виголосити натхненну промову.

Про що поведу мову, браття? Ті, що займаються військовою справою, і ті, що
старанно тренуються в палестрах, мають підтримувати свої сили достатньою
кількістю їжі, щоб завзятіше братися до боротьби, а ті, що борються не проти крови
і плоті, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви,
проти піднебесних духів злоби (Еф. 6, 12), через стриманість і піст мають готувати
себе до випробувань. Олива робить спритнішим атлета, піст же зміцнює подвижника.
Наскільки відбереш від тіла, настільки додаси душі підживитися духовною силою,
бо перемогу над невидимим ворогом здобувають не завдяки тілесним силам, а через
душевну стійкість і мужність у стражданнях.

2. Отже, піст завжди корисний для тих, хто його обрав (бо біси у своїй злобі безсилі
проти постника, а охоронці нашого життя, ангели, постійно перебувають біля тих,
що очистили душу постом). І набагато більше відчутно це тепер, коли по всій землі
виголошується християнське вчення, і немає острова, немає суші, ні міста, ні народу,
ні маєтку, де б не чули про цю науку. Воїни, і мандрівники, і моряки, і купці – усі
слухають повчання і радо його приймають. Тому нехай ніхто не ставить себе поза
загалом постників, до якого причетні усякий рід, і всякий вік, і всі чини. Є ангели,
які в кожній церкві ведуть облік постників. Дивися, щоб хвилинна насолода їжею не
викреслила тебе з ангельського списку і не зробила тебе дезертиром в очах Того,
Хто набирає військо. Безпечніше для тебе бути звинуваченим у тому, що ти в бою
кинув щит, ніж виявитися таким, що відкинув таку сильну зброю, як піст.

Ти багатий? Не нехтуй постом, погордувавши прийняти його, і, переможений
любов’ю до розкоші, не виганяй, зневаживши, зі свого дому, щоб колись він не викрив
тебе перед Тим, Хто встановив піст, і не покарав тебе ще більшим утриманням від
їжі через тілесну недугу чи через якісь інші смутні обставини. Бідний нехай не
сміється над постом, бо той вже в давно живе в його домі і сидить за його столом. 

Для жінок піст настільки ж природний, як дихання. Діти, як пишні паростки, нехай
зрошуються вологою посту. Старим полегшує зусилля давня призвичаєність до посту,
яка робить його менш обтяжливим для тих, хто постійно вправляється. Для
мандрівників піст стає приємним супутником, оскільки прагнення комфорту в дорозі
змушує їх носити важкі речі, тож піст, вивільняючи їх від надмірного вантажу,
полегшує подорож.

Врешті, коли призначено похід у далекі краї, воїни запасаються необхідним, а не
тим, чого вимагають примхи розкоші. Чи не набагато більше личить нам
задовольнитися лише необхідним, коли виходимо на битву з невидимим ворогом і
після перемоги над ним поспішаємо до небесної вітчизни, наче тим, що живуть у
військовому таборі?

3. Перенось же труди і ти, як добрий воїн (2 Тим. 2, 3), працюй, дотримуйся
законів, щоб бути увінчаним, знаючи, що кожний, хто змагається, стримується
від усього (1 Кор. 9, 25). Не залишаймо поза увагою і того, що спало мені на думку,
поки я говорив, а саме: звичайним воїнам залежно від труднощів походу додають
провіанту, а духовні воїни, що менше харчів вони споживають, то достойнішими
вважаються. Бо так само, як і шолом наш відрізняється від того, що має тлінну
природу, оскільки матеріалом останнього є мідь, а наш зроблений з надії на спасіння
(1 Сол. 5, 8); і їхній щит зроблений із дерева та шкіри, а наш – з оплоту віри; ми
одягнені в обладунки справедливості, а вони носять металеві панцери; для захисту
ми маємо меч духовний, а вони захищаються залізним – тому очевидно, що не
однакова їжа додає сил одним та іншим. Нас зміцнює наука благочестя, а їх – потреба
наповнити шлунок.

Отже, оскільки коловорот часу приніс нам ці бажані дні, то приймімо їх з радістю,
як давніх вихователів, завдяки яким Церква нас виховала для справ благочестя. А
тому, збираючись постити, не будь сумний по-юдейському, а будь по-євангельському
радісний (Мт. 6, 17), оплакуючи не порожній шлунок, а радіючи духовним насолодам.
Ти ж бо знаєш, що тіло жадає протилежного духові, а дух – тілові (Гал. 5, 17).
Оскільки вони одне одному супротивні, то позбавимо тіло насолод, а духовну силу
примножимо, щоб за допомогою посту перемогти пристрасті й увінчатися короною
стриманості.

4. Тому приготуй же себе, щоби бути гідним почесного посту, і не псуй
сьогоднішнім пияцтвом завтрашньої стриманості. Погана така думка, лукаве
міркування: «Оскільки проголошено п’ятиденний піст, то сьогодні будемо
безпробудно пиячити». Ніхто, збираючись взяти законний шлюб з чесною жінкою,
не приводить спершу в дім наложниць і гетер, тому що законна дружина не схоче
перебувати в одному домі з розпусницями. А тому ти, очікуючи посту, не вводь
пияцтва – цієї шльондри, матері безсоромності, сміхотливої, шаленої, схильної до
всіляких безчинств, бо в душу, спаплюжену пияцтвом, не ввійдуть піст і молитва.

Постника приймає Господь у святу оселю, а пияка нечистого та безбожного не
допускає. Якщо ти завтра прийдеш і від тебе буде тхнути вином, до того ж із перепою,
то невже пияцтво твоє вважатиму постом? Згадай про те, як нещодавно впивався
вином. Ким буде Бог тебе вважати? П’яницею чи постником? Попереднє пияцтво
привласнює тебе собі, а сьогоднішня стриманість від їжі свідчить  про піст. Пияцтво
змагається за тебе, як за свого невільника, і по праву не відійде від тебе, наводячи
очевидні докази твого рабства, а саме: тхнеш ти, наче винна бочка. Так перший день
посту не буде в тебе істинно пісним, тому що в тобі ще залишаються наслідки
сп’яніння. А там, де сам початок негідний, то й усе, очевидно, негідне.П’яниці
Царства Божого не успадкують (1 Кор. 6, 10) Якщо, напившись, починаєш постити,
яка тобі від того користь? Якщо ж пияцтво замикає від тебе Царство, яку ж користь
тобі принесе піст?

Хіба ти не бачиш, що досвідчені об’їзники, готуючи коней для змагань, не годують
їх? А ти зумисне обтяжуєш себе об’їданням, перевершуєш прожерливістю навіть
тварин. Обтяжений шлунок не лише в бігові, а й у сні дошкуляє, бо, переобтяжений

Про піст надміром їжі, не дає спокійно спати й змушує перевертатися з боку на бік.
5. Піст оберігає немовлят, наставляє юнаків, додає поважності старим, бо сивина,

прикрашена постом, ще більшою мірою гідна поваги. Піст – найліпша прикраса
для жінок, вуздечка для молоді, вихователь дівицтва, захист для шлюбу. Такі  заслуги
посту в кожному домі.

А як впорядковує він наше суспільне життя! Цілу державу й цілий народ він
приводить до благочестя, вгамовує сварки і суперечки. Як прихід учителя миттєво
стишує дитячий гамір, так початок посту повертає місту спокій. Чи з’явився під час
посту якийсь порушник спокою? Чи скликав коли піст розпусників? Звабливі
посмішки, сороміцькі пісні, несамовиті танці раптово припиняються і зникають з
міста, вигнані постом, наче суворим суддею. Якби всі зробили його своїм радником
у справах, тоді б ніщо не перешкоджало запанувати міцному мирові у цілому світі:
народи не повставали б один проти одного, війська не вступали б у битви між собою.
Коли б нашим наставником був піст, то ми не кували б зброї, не було б судів, в’язниць,
в пустелях не було б грабіжників, у містах – наклепників, на морі – розбійників.
Якби всі стали учнями посту, то, за словами Йова, зовсім не було б чути голосу
митника (Іов. 3, 18). Життя наше не було б таким прикрим та переповненим смутком,
якби піст був керманичем нашого життя. Він навчив би всіх не лише стриманості в
їжі, а й змусив би відмовитися від грошолюбства, зажерливості і всілякого гріха,
після зникнення яких ніщо не заважало б нам провадити життя в мирі й душевному
спокої.

6. Однак тепер ті, що відмовляються від посту й гоняться за розкошами, наче за
блаженним життям, започаткували цей великий рій нещасть і навіть більше – шкодять
власним тілам. Подивися на своє обличчя: як воно виглядає сьогодні ввечері і як –
завтра. Сьогодні воно припухле, червоне, спітніле, очі сльозяться й світяться
нахабством, потьмарення розуму позбавляє нас належних відчуттів; завтра ж обличчя
стане спокійне, урочисте, набуде природного кольору, виражатиме самозаглиблення,
і всі почуття проясняться, тому що не буде причини, яка б їх затьмарювала.

Піст – це уподібнення ангелам, співжиття з праведними, наука розсудливості.
Піст зробив Мойсея законодавцем; Плодом посту є Самуїл. Постячи, Анна молилася
Богові: Господи Сил, якщо б Ти зглянувся над рабою Твоєю і дав мені сім’я чоловіче,
то дам його перед Тобою в дар: вина й п’янкого напою не вип’є до дня смерті
його (1 Сам. 1, 11). Піст виховав великого Самсона, і поки він був нерозлучний з
ним, вороги падали тисячами, міські ворота відкривалися, і міць його рук перемагала
силу левів (Суд. 15, 16; 16, 3; 14, 6). Однак коли заволоділи ним пияцтво і блуд,
вороги підловили його, а, осліпивши, насміхалися. Постячий Ілля замкнув небо на
три роки і шість місяців (1 Цар. 17, 1), оскільки побачив, що пересичення породжує
знахабнілість, і був змушений накласти на співгромадян примусовий піст – голод;
лише таким чином зупинив поширення гріха – постом, наче припалюванням або
ампутацією.

7. Прийміть його, бідні, як вашого співмешканця і співтрапезника. Прийміть його,
раби: він дасть перепочинок від безперервних трудів рабства. Прийміть його, багатії:
він вилікує вас від шкідливих наслідків пересичення і, завдяки зміні способу
харчування, зробить приємнішим те, що знецінила звичка. Прийміть його, хворі, бо
він – матір здоров’я. Прийміть його і здорові, бо це – оберіг вашої тілесної моці.
Запитай у досвідчених лікарів, і вони скажуть тобі, як небезпечно балансувати між
здоров’ям і хворобами, а піст знищує все зайве, щоб під тягарем розповнілої плоті
не пропали сили. Утриманням від їжі звільнить організм від надлишків. Піст
поживний для сил, дає їм простір, підтримку й початок для нового зростання.

Отже, піст корисний за будь-якого способу життя, для будь-якого тіла, піст
однаково доречний і в домах, і на площах, і вночі, і вдень, і в містах, і в пустелях. А
тому з радістю приймімо піст, що приносить нам свої блага, згідно зі словом
Господнім: Не будьте, як лицеміри, що сумують (Мт. 6, 16), а щиро виявляйте
радість. До цього треба долучити не стільки заклик до посту, скільки застереження,
щоб сьогодні хтось не поринув  у пияцтво.

Піст багато хто приймає і за звичкою, і через сором перед іншими, однак боюся
я пияцтва, яке, наче якийсь батьківський спадок, панує над шанувальниками вина.
Бо деякі нерозумні сьогодні напиваються на п’ять днів посту, неначе мандрівники,
що готуються заздалегідь. Хто ж настільки нерозумний, що перш ніж почати постити,
безумствує, наче п’яниця? Хіба ж ти не знаєш, що шлунок не зберігає завдатку?
Шлунок не дотримується угод. Це – комора без охорони: якщо багато в неї покладено,
то шкідливе затримує, а з’їденого не зберігає. Дивися, щоб тобі завтра, як прийдеш
з пиятики сьогодні, не було сказано: Не такий піст я вибрав (Іс. 58, 5), – каже
Господь. Чому поєднуєш непоєднуване? Що спільного у посту з пияцтвом? Що
схожого між випивкою і стриманістю від вина? Яка згода між Божим храмом та
ідолами (2 Кор. 6, 16)? Храм Божий – це ті, в кому живе Дух Божий (1 Кор. 3, 16), а
храм ідольський – це ті, хто через пияцтво копошиться у брудові безчинства.

Сьогодні переддень посту. Але той, хто осквернився на порозі посту, не гідний
увійти до святилища. Жоден слуга, бажаючи завоювати прихильність свого
господаря, не бере собі в заступники й приятелі його ворогів. Пияцтво – це ворожнеча
з Богом, а піст – початок покаяння. Якщо ж ти хочеш через сповідь навернутися
знову до Бога, уникай пияцтва, щоб тобі, віддаленому від Бога, не стало ще тяжче.
Зрозуміло ж, що для істинного постника не досить самої стриманості від їжі, тож
відбудемо піст приємний та богоугодний, бо справжній піст – це стриманість від
зла, лихослів’я, гніву, пристрастей, лайки, брехні, кривоприсяг. У цьому й полягає
істинний піст. Такий піст є благом.

8. Тож і насолоджуймося в Господі (Пс. 36, 4), роздумуючи над словами Духа,
сприймаючи спасительні настанови і всю науку, яка вдосконалює наші душі.
Бережіться найдужче духовного голоду, позбавити від якого просить пророк,
кажучи: Не заморить голодом Господь душі праведних (Прип. 10, 3); та: Не бачив я
праведника, який би був покинутий, ні нащадків його, які б хліба просили (Пс. 36,
25). Бо сказав Він це не про матеріальний хліб, знаючи, що діти нашого патріарха
Якова по хліб ходили до Єгипту, а говорив про духовну поживу, що вдосконалює
нашу внутрішню людину. Нехай не спіткає нас піст, яким погрожувано юдеям: Ось
дні надходять, – говорить Господь, – і пошлю на цю землю голод, не голод за хлібом,
не спрагу за водою, а голод на слухання слова Господнього (Ам. 8, 11). Цей голод
послав їм праведний Суддя, коли побачив, що їхній розум страждає від голоду через
нехтування істиною, а їхнє тіло надмірно розповніло. Тому в усі наступні дні Святий
Дух буде частувати вас ранішніми і вечірніми веселощами. Нехай ніхто добровільно
не відмовляється від духовного бенкету. Причастимося ж усі з чаші тверезості, яку
премудрість запропонувала нам усім, щоб кожен випив, скільки подужає вмістити.
Бо сказано: Вона замішала у чаші своїй вино і заколола свої жертви (Прип. 9, 2),
тобто їжу досконалих, які через навик мають вправлене почуття, щоб розрізняти
добро і зло (Євр. 5, 14). Наситившись доволі всім тим, станемо достойними радості
шлюбної світлиці Ісуса Христа, Господа нашого, Якому слава і влада навіки. Амінь.

свт. Василій Великий
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Церковний рік
за новим календарним стилем

Місяць січень.
У січні-лютому Православна Церква вшановує

пам’ять великих аскетів та пустельників: преп.
Феодосія Великого, Павла Фівейського та Іоана
Кущника, Антонія Великого, Макарія Великого,
Євфимія Великого, Єфрема Сиріна та інших.

Ці святі мужі з великої любові до Бога
залишили мирське життя, поселились у пустелях,
де проводили строге аскетичне життя в молитві
та оплакуванні своїх гріхів. Серед них багато
чудотворців, прозорливців. Усі вони є прикладом
для наслідування. Святі відзначались великою
смиренномудрістю.

Як у людей є родове дерево, так і єгипетські,
аравійські та інші пустелі пустили духовні коріння
монашого подвижництва по всіх краях світу. Після
Єгипту і Близького Сходу чернечим життям
уславилась Мала Азія, Греція, Італія та інші
країни Західної Європи.

Був час, коли і наша Україна прославилась
чернечим життям. Цю духовність і подвижництво
з України поширено на простори Росії і на
американський континент.

25 січня пам’ять мучениці Тетяни, яка у великій
шані в Україні. Вона жила у ІІІ ст. в Римі. Її батько,
багаторічний консул, таємний християнин,
виховав дочку у християнському дусі. Досягши
зрілого віку, Тетяна відмовилась від заміжжя та
повністю віддала себе на служіння Богу. Вона була
поставлена дияконисою. Під час чергових гонінь
на християн (226-235 рр.) Тетяну схопили та
примушували принести жертву ідолу, який за
молитвами святої впав. Її піддали тортурам. Різали
тіло, а з нього текло молоко, що виділяло приємні
пахощі. Голодний лев, що мав розтерзати святу,
лизав її рани. На останок їй відсікли голову. Разом
з нею були страчені інші християни та її батько,
що відкрив їй істини віри в Христа Бога.  Після
цього кати відмовились мучити святу та визнали
себе християнами. Святу постійно оточували
ангели і разом з нею оспівували Господа Бога.

27 січня – пам’ять рівноапостольної Ніни,
просвітительки Грузії (бл.339 р.). Ніна зросла в
Каподакії (Мала Азія), де було велике поселення
грузинів. Її батько – близький родич вмч. Юрія

Переможця,  а  мати – сестра тодішнього
єрусалимського патріарха. У віці 12-ти років
Ніна поселилась в Єрусалим, де вела життя під
наглядом духовних наставниць. Досконало
вивчила Святе Письмо. Тут вона довідалась, що
хітон (верхній одяг) Христа Спасителя
вивезений одним равином у Грузію. А взнавши,
що Грузія ще поганська, Ніна забажала понести
слово Христове туди, знайти хітон Спасителя.
Юна Ніна молитовно звернулась до Богородиці,
щоб проповідувати Євангеліє у Грузії.
Богородиця вислухала прохання та в сонному
видінні вручила Ніні Хрест з виноградної лози
(він і досі зберігається у патріаршому соборі в
Тбілісі) та  сказала, що цей Хрест буде її
оберігати,  а  Вона, Богородиця,  буде їй
допомагати. Взявши благословення в патріарха,
юна Ніна відправилась у важку та далеку дорогу.
Вона достойно перенесла багато випробувань і
в 319 році розпочала апостольську працю біля
м. Мцхета. У день Преображення Господнього
місцеві погани приносили жертви ідолам. За
молитвами святої ідоли попадали. Це бачив
грузинський цар Міріан. За молитвами святої
Ніни народила господиня дому, де проживала
Ніна, зцілилась дружина царя, творились інші
чуда. Але цар залишався поганином і віддав Ніну
тортурам. Тоді наступила темрява і цар осліп.
Молитви поган до ідолів не допомагали. Лише
коли жерці визнали силу Христа Бога та
прикликали Його ім’я, темрява зникла і явилось
денне світло. За молитвами св. Ніни цар прозрів
і увірував у Христа.  Хрестився він,  його
сановники, жерці та багато народу. Християнство
почало швидко поширюватись. Із Антіохії
прибули єпископ, священики, диякони для
звершення богослужінь та хрещення людей. А
Ніна в супроводі священика, диякона та кількох
ревних християн відправилась у гірські верхів’я
для проповіді про Христа.

Після 35-ти років рівноапостольних трудів Ніна
мирно упокоїлась. На місці її захоронення
збудували храм на честь її родича вмч. Юрія. Біля
її гробу чиняться чуда. Бог, за її молитвами, вказав
на місце знаходження хітону Христового. Там
звели храм (тепер кам’яний) на честь 12-ти
апостолів (Светіцховелі).

Місяць лютий.
2 лютого серед пам’яті багатьох святих цього

дня Православна Церква вшановує і мучеників
Інни, Пінни, Римми. Вони уродженці древньої
України – Скіфії, були охрещені апостолом
Андрієм Первозванним. По відході Апостола з
наших земель ці мученики проповідували
Христову науку. Але були схоплені місцевими
поганами та по розпорядженню князя, їх
прив’язали до стовпа та опустили в ополонку.
Мороз і поступове замерзання не зламали
стійкості мучеників і віри у  Христа.

6 лютого – прп. Ксенії (українська
трансформація: Оксана). Вона, дочка римського
сенатора, досягши зрілого віку, відмовилась від
заміжжя і таємно покинула батьківський дім та
поселилась в Кесарії (Мала Азія), місто Міласс.
Тут по промислу Божому зустріла настоятеля
монастиря, який допоміг Ксенії та її супутницям
облаштуватись. Ксенія купила трохи землі та
побудувала жіночий монастир з храмом. Її
духовним наставником був палестинський
подвижник Євфимій. Місцевий єпископ Павло,
бачачи християнську ревність Ксенії, посвятив її
в диякониси. Преподобна виявляла велику любов
і турботу про хворих, знедолених, подорожуючих.
Була доброю наставницею, водночас виявляла
покору і велике смирення. Вона вважала себе
більш грішною за всіх грішників. Коли вона
померла, то над монастирем появився в небі
сіяючий вінець з Хрестом у середині. І так тривало
до захоронення її молей, від яких хворі
отримували зцілення.

12 лютого – Собор вселенських вчителів і
святителів: Василія Великого, Григорія Богослова
та Іоана Золотоустого. Кожен з цих святих має свій
окремий день вшанування пам’яті й увійшов в
життя Христової Церкви як великий подвижник,
вчитель Христової науки та її ревний виконавець.
Святі зазнали переслідувань від сильних світу
цього, а Іоан закінчив своє життя в засланні. Усі
вони залишили нам велику духовну спадщину в
своїх написаних творах. Святі Василій Великий
та Іоан Золотоустий є упорядниками Святої

(Закінчення на 6 стор.)
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Літургії, яка названа в їхню честь. Захоплення тим
чи іншим святителем, призвело до великих
суперечок серед християн. Прихильники когось
із них хотіли вивищення свого улюбленця. Це
створювало неспокій в лоні Христової Церкви.
1084р. ці три святителі явились митрополиту
Євхаїтському Іоану та об’явили, що вони рівні
перед Богом та повеліли встановити спільний
день святкування їхньої пам’яті.

Про духовну працю цих святих можна сказати
словами одного з них, Григорія Богослова:
«Мужньо і сильно хочу я (хотіли вони) говорити
(а це так і є), щоб ви (ми) стали кращими, щоб
від плотського навернулись ви до духовного,
щоби правильним чином возвисились ви у своєму
дусі до небес».

15 лютого Стрітення Господа нашого Ісуса
Христа.

Свято Стрітення відображає реальну зустріч
старозавітніх праведників з очікуваним ними –
обіцяним Богом, Спасителем світу – Ісусом
Христом. Храм у Єрусалимі – це релігійний центр
життя євреїв. Тут постійно звершувались
богослужіння та жертвоприношення Богу. У
ньому можна було зустріти не просто священиків,
а і глибоко духовних мужів і жінок, знавців Слова
Божого і законовчителів. У храмі людина
відчувала Божу присутність.

Згідно закону Мойсея 40-го дня по народженні,
сюди був принесений Дівою Марією Ісус
Христос, як Дитя чоловічої статі, що є первенцем,
щоб принести за Нього подячну і очищувальну
жертву. Сама Марія, як велика Діва, не мала
потреби в очищувальній жертві, бо народивши,
залишалась чистою Дівою. Але, маючи велике
смирення, Діва Марія підкорилась закону
Мойсея.

Як говорить Слово Боже, того часу в Єрусалимі
проживав благочестивий старець Симеон, який
очікував Спасителя світу. Він був одним із 70-ти
перекладачів Святого Письма з
древньоєврейської мови на грецьку. Цей переклад
робився в Єгипті в місті Олександрія в ІІІ ст. до
народження Христа. Симеон перекладав книгу
пророка Ісаї. Слова «ось діва зачне і народить»
видались йому помилкою і він хотів записати
«жона». Тут явився йому ангел і наказав писати

Церковний рік

так як читає. А за те, що ти не повірив, житимеш,
поки не побачиш це все своїми очима.

Змучений тривалістю життя старець Симеон
дуже втішився, коли Духом Святим йому було
сповіщено іти в храм та побачити очікуваного
Месію. Коли старець прийняв у свої руки
Богомладенця, то виголосив вдячні Богу слова і
пророцтво про Христа. «Нині відпускаєш раба
твого, Владико, за словом Твоїм, з миром» --
дякував Симеон Богу і пророчо продовжив, — «бо
побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував
перед лицем всіх народів, світло на просвітлення
язичників і славу народу Твого Ізраїлю». Тепер
всі народи споглядають на Христа Спасителя, і
хто сприйняв Його, як Бога, отримав у Ньому
Божественне світло, яке вивело увірувавшого у
Христа із темряви поганства, із темряви гріха.
Тепер Христос такій людині Своїм Духом Святим
просвітлює дорогу до небес. Христос Спаситель
став славою нового Ізраїлю – народів
християнських. І продовжив Симеон пророчо
звіщати: «Ось лежить Цей на падіння і на

піднесення багатьох в Ізраїлі і на знак
сперечання». Історія і життя свідчать про
сперечання щодо особи Ісуса Христа. Хто Його
відкинув, як Бога і Спасителя, опинився у
гріховному упадку. А хто увірував в Нього, як Бога
та сприйняв Його як Свого Спасителя, -- піднятий
Христом з гріховної пропасті і вознесений
благодаттю Божою до небес.

А дальше старець звернувся безпосередньо до
Богородиці: «І Тобі Самій душу пройме меч», – і цей
меч болю за Сина Свого – Сина Божого, починаючи
з вифлиємської стаєнки ніколи Її не покидав. Який
це біль для Матері Божого Дитяти народжувати у
стаєнці, тікати від вбивці Ірода, скитатись по чужому
краю, спостерігати неприязнь, насмішки, зневаги тих,
ради спасіння яких Він зійшов з небес. І на останок
Богородиця отримала найболючіший удар, бо стала
свідком ганебного осудження Свого Божественного
Сина і смерті на Христі.

Діва Марія раділа як Мати, яка сповнила все за
приписом закону. Веселилась, бо тут зустріла багатьох
знайомих і духовно рідних людей, з якими зблизилась
за час свого попереднього проживання в
Єрусалимському храмі. А старець Симеон, якого
Вона безперечно знала, цю Її радість і веселість
перемінив на важку реальність близького
майбутнього.

18 лютого – мучениці Агафії (251 р.) з о. Сицілія.
Правитель, знаючи її красу, старався спокусити її

принадами світу, але йому це не вдалось, і віддав її
на муки та зневаги. Явлений ап. Петро зцілив її.
Наступного дня під час мук почався землетрус.
Наляканий правитель відіслав Агафію у в’язницю,
де вона після молитви відійшла до Бога.

26 лютого – благовірного князя Костянтина
Острозького (1608), ревного захисника православної
віри в Україні. Він своїм військом забезпечив охорону
церковного собору (1596р.), який відкинув унію з
Римом та осудив тих, які під тиском польської влади
пішли на союз з Ватиканом, а правдивіше – у рабство
Риму і польського короля. За часів його правління
була заснована Острозька академія. Тут друкувались
книги на захист православ’я, викривались
віровідступництва Римської церкви від істин
православ’я. При сприянні князя видано Острозьку
Біблію (1581 р.) та багато богословських і
богослужбових книг.

прот. Іван Владика

(Закінчення, початок на 5 стор.)

У своєму великому листі Ви самі зволили дати відповідь на поставлене питання,
відповідь, яку мені легко зрозуміти, але з якою важко погодитися. Ви говорите: не
потрібно зустрічей міністрів різних країн з питань миру у світі, нехай у кожній
країні народ вибере декількох представників, які б вирішували питання про мир.
Ви стверджуєте, що тоді світ уникне війни й встановиться міцний мир між народами.
А я запитаю Вас: хто буде керувати виборами, якщо знову не ті ж міністри? Отже,
хто ще буде обраний, якщо не ті ж самі міністри і їхні однодумці? Якби Ви сказали:
хай запросять священика, хай освятить він воду там, де буде вирішуватися питання
про мир, хай осінить стіни хрестом, хай здійснить  кадіння, і тільки потім
приступлять до переговорів і нарад, народ Божий у світі зрозумів би Вашу
пропозицію, як виправдане звертання до всесильного Творця (а політичні
миротворці, ймовірно, як недоречне).

Але чи не краще залишити кожній розумній людині робити те, чого її вчить
совість, а я, і Ви, і багато інших, хто не вибирає і не буває обраними, запитаймо
себе: що в наших силах зробити для благословенного миру між людьми цього року?
Якщо ми порушимо питання так, тоді я знову повернуся до того, з чим православний
священик входить у кожен християнський дім, а це – вода, хрест і ладан. Вода –
сльози, хрест – віра, ладан – молитва. Слізьми покаяння обмиймося від гріхів
минулого року, вірою оживімо свої душі й звернімо їх до святих небес, молитвою
вимолімо в Господа все необхідне нам і нашим братам на цій планеті, тобто
благословенний мир між людьми.

Вам відомо, що цього року зійде й дасть урожай пшениця, посіяна торік. Так і

Лист  112
письменникові про те, що нам зробити цього року для миру у світі

все наше зло, посіяне торік, зійде й принесе плід – проклятий плід, якщо ми не
викорінимо зле насіння і на його місці не посіємо добре. Тож хай не буде новий рік
таким, як старий, а то й гіршим! Викорінювання ж злого насіння й сіяння насіння
доброго, духовного називається покаянням. Покаяння – перше слово Євангелія.
Покайтеся – перше слово мовчазного йорданського пророка Йоана, Хрестителя
Христового. Покайтеся й віруйте в Євангеліє – перша проповідь Христа, і тільки по
закінченні трьох років наставляння учнів у всіх чеснотах Господь відкрив їм таємне
вчення про мир: Це сказав Я вам, щоб ви мали в Мені мир. Мир залишаю вам, мир
Мій даю вам. А це значить, що мир – дар Божий і приходить від Бога, що мир
дається як вінець і плід багатьох моральних зусиль і чеснот на вершині сходів,
перший щабель яких – покаяння.

Передовсім  мир в людині, потім між людьми. Хто знав би про це, якби не було
це відкрито в Євангелії? Спочатку мир з Богом, і потім лише мир з людьми. Очевидно,
що не буде миру, якщо людина буде дивитися на людину не через Христа, а через
повітря. Очевидно й те, що кожна жива людина може послужити встановленню
миру, може бути співробітником на конгресі заради миру, не залишаючи свого місця
й залишаючись невідомим нікому, крім одного Бога.

Хай Промисел Божий дарує нам якнайбільше таких таємних співробітників у
справі миру між всіма чадами Божими, у яких один праотець на землі й один Отець
на небесах.

Святитель Миколай Сербський
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Святитель Петро Могила – церковний і освітній діяч
України, митрополит Київський і Галицький. Він був
відданим і невтомним борцем за торжество Православ’я у
складних історичних обставинах в Україні в XVII столітті.

Майбутній митрополит походив зі старовинного
молдавського роду Могил. Прізвище це відповідає прізвищу
князів Холмських і походить від молдавського слова mohila,
що означає узвишшя, горбовину. Видатний поборник
Православ’я і богомудрий пастир народився 21 грудня 1596
року в м. Ясса (нині Румунія), у сім’ї молдавського правителя
Симеона Могили та угорської княжни Маргарет (Маргіт).

Початкову освіту юнак здобув у вчителів Львівського
православного братства, організованого в 1586 році для
захисту та збереження православної віри. Львів був
розташований неподалік від тодішніх молдавсько-
валахійських володінь, а тому, відчуваючи потребу в коштах,
Львівське братство часто зверталося до одновірних
молдавських господарів з проханнями стосовно матеріальної
допомоги. Різка зміна загальної ситуації сталася після
проголошення у 1596 році унії, коли вплив католицизму
посилився на Молдову і Валахію. До того ж у 1612 році
Кантемир Мурза захопив молдавсько-валахійські володіння,
що змусило молодого воєводича разом із сім’єю залишити
землі батьківщини. Могили переселилися до Польщі, де
знайшли підтримку у своїх сильних і заможних родичів, що
мешкали там. Юнак зміг продовжити навчання. Спочатку
він здобув освіту в Польській академії в Замості, а згодом
учився у різних навчальних закладах Голландії та в Парижі.
Вільно володіючи грецькою та латинською мовами, він
досить швидко опанував богословську науку.

Повернувшись до Польщі, Петро пішов на військову
службу, брав участь у Хотинській битві 1621 року. Вихований
на суворих православних традиціях, йому важко було
існувати в іновірному товаристві та легковажному
військовому оточенні. Вже тоді його душу обіймало
пристрасне бажання присвятити себе служінню Богові,
православ’ю, народові, який, захищаючи віру, героїчно
боровся за свою свободу. Після повернення до Польщі, через
складну політичну ситуацію, майбутній митрополит довго
не міг затримуватися у чужорідному середовищі.

Згодом він переїжджає до України. Часто відвідуючи Київ,
молодий богослов зблизився з митрополитом Іовом
(Борецьким), з яким товаришував ще в роки навчання. Часте
й плідне спілкування з митрополитом Іовом остаточно
завершило формування поглядів Петра Могили. По суті, це
й визначило напрям його подальшої життєвої діяльності.  Усе
це спонукало Петра Могилу прийняти чернечий постриг у
1625 році. З прийняттям чернецтва закінчується перший
період його життя, який можна назвати світським, і
починається другий період – духовний, період служіння
Православній Церкві в Україні.

У 1627 році, після смерті архімандрита Лаври Захарії
Копистенського, за згодою митрополита Іова, архімандритом
було обрано тридцятирічного Петра Могилу. У сані
архімандрита Києво-Печерського монастиря Петро Могила
проявив себе ревним і достойним послідовником своїх
славетних попередників – архімандрита Никифора Тура,

Святитель Петро Могила і його роль
в історії Православної церкви

Єлисея Плетенецького, Захарії Копистенського, котрі
самовіддано боролися за єдність православ’я, боронили від
зазіхань уніатів цю старовинну православну святиню.
Палкий прихильник православних традицій, усім серцем
відданий рідній Церкві, наділений твердою волею та
рішучим характером, архимандрит Петро Могила вимагав
від послушників та братії смирення і послуху, подаючи
власним прикладом зразок взірцевої поведінки, повторюючи,
що йому як настоятелю поперед усіх належить бути на
чернечому правилі та в усякому ділі богоугодному.

Він добре знав, що православному духовенству для
успішної відсічі утискам єзуїтів та уніатів необхідно мати
відповідну освіту. Восени 1631 року відкрилася перша
Лаврська школа. Ця знаменна подія була дещо затьмарена
виступом противників намісника, тих, хто вбачав у ній
суперницю братській школі.

Досвідчена людина і дипломат-політик, Петро Могила
зробив єдино вірний крок до порозуміння. Він погодився
об’єднати Лаврську школу з братською, але за умови, що буде
охоронцем і опікуном того закладу. Лаврську школу, об’єднану
в 1632 році з братською, згодом було перетворено на колегію,
яка в свою чергу стала родоначальницею Київської духовної

академії. Це стало справою життя Петра Могили. Заслуга його
полягає в тому, що після об’єднання Лаврської школи з
братською він перетворив її на такий навчальний заклад, який
згодом став взірцем для всіх духовних шкіл України.

Слід зазначити, що становище православ’я в Україні в
першій половині XVII ст. було надзвичайно складним. Утиски
й гоніння на православних стали звичним явищем. Їх усували
з різних посад, забороняли відправляти богослужіння,
церковні треби та святі таїнства. Православні храми
закривалися або ж навіть руйнувалися. Та після сорокарічного
гніту православні врешті здобули право сповідувати свою віру,
відправляти служби, обирати пастирів. Обставини цього часу
вимагали, щоб Православну Церкву очолив ієрарх енергійний,
розсудливий, обдарований, який би своїм авторитетом зміг
захистити її в непростий період випробувань. Звісно,
кандидатура Петра Могили була найдостойнішою.

Вся діяльність Петра Могили після вступу його на
митрополичу кафедру була спрямована на відновлення
повнокровного життя Православної Церкви. Новий
митрополит висунув перед пастирями суворі, але справедливі
вимоги. Стосувалися вони передовсім обов’язкової загальної
і богословської освіти, ретельного дотримання канонічних
правил. У своїх грамотах і посланнях ревний святитель і
подвижник православ’я щораз концентрував увагу
священнослужителів на необхідність своїм життям і
діяльністю служити прикладом для мирян, виконуючи заповіді
Божі, невтомно піклуватися про паству, сумлінно оберігаючи
своє достоїнство від найменших проступків.

Стан Православної Церкви за митрополита Петра Могили
значно поліпшився. Софійський кафедральний собор у Києві
та приписані до нього храми, Видубицький, Михайлівський,
інші монастирі та храми перейшли у відомство
православного митрополита. Відновлення Софійського
собору, яким уніати володіли близько 37 років, розпочалося
у 1634 році й тривало впродовж десяти років. Митрополит
Петро наказав розчистити з-під нашарувань землі залишки
Десятинної церкви, під руїнами якої було віднайдено мощі
святого рівноапостольного великого князя Володимира.

Лише чотирнадцять років судилося митрополитові пробути
на Київській кафедрі, але це був час відданого, ревного
служіння найвищим ідеалам життя. Напруження і виснажлива
праця підірвали сили подвижника. Ледве сягнувши
п’ятдесятилітнього віку, він відчув наближення смерті. Помер
славний поборник Православної віри о 4 годині в ніч на 1 (14)
січня 1647 р. Похоронити себе Могила заповідав у Свято-
Успенській церкві Києво-Печерської Лаври. Але перед цим
його тіло знаходилось у соборі Святої Софії, очевидно, з
побоювання різних акцій з боку уніатів, які, скориставшись зі
смерті Митрополита, могли захопити собор. Два з половиною
місяці перебувало тіло Петра Могили у соборі Софії Київської.
І лише після того, як зібралися усі єпископи, все священство,
чернечий чин та миряни, 9 (19) березня «з великим собором
народу християнського, отправивши звичайну вельце знатную
церемонію, похований у церкві Успенія Богородиці» у лівому
крилосі між двома стовпами, як заповідав.

Іван Венгрин,
студент 6 курсу ЛПБА

«Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать» (1 Пет. 5:5) –  так говорить нам
з вами, дорогі браття і сестри, слово Боже. І сьогоднішнє Святе Євангеліє притчею про
митаря і фарисея підтверджує ці сказані слова. В другу підготовчу неділю до Великого
посту свята Церква пропонує нашій увазі цю притчу про митаря і фарисея, яку ми з вами
чуємо кожного року. І знову в цю неділю, коли починається спів з богослужбової книги,
яка називається Тріодь Постова, свята Церква співає: «Покаяння відкрий нам двері,
Життєдавче», знову ми чуємо це коротеньке  євангельське оповідання, в якому розказується,
як два чоловіки прийшли до храму помолитись. Один був фарисей, а другий митар.
Фарисей, ставши  спереду храму, так молився в собі: «Боже! Дякую Тобі, що я не такий,
як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощу двічі на
тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митар, стоячи віддалік, не смів навіть
очей звести на небо; але, б’ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене,
грішного. Кажу вам, що цей пішов до дому свого виправданий більше ніж той: бо всякий,
хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться» (Лк. 18:11-14).

Дорогі браття і сестри. Немає гріха огиднішого за гріх гордині. Цей гріх позбавив ангела
Денницю спілкування з Богом. Цей гріх позбавив наших прародичів райського блаженства.
І ми з вами не любимо гордих людей. А тим більше Господь Бог, який показує нам приклад
особисто, бо Сам приходить в цей світ в покорі, народжується не в царських палатах, а
народжується в бідній яскині, у вертепі. І все своє земне життя, починаючи від вифлиємських
ясел і до Голгофи є прикладом покори. І послідовники Христові, які хотіли йти за Христом
і унаслідувати Царство Небесне, дбали найперше про покору. Пречиста Діва Марія була
піднесена до тих чеснот і висот, що іменувалася чеснішою від херувимів і іменується, завдяки
покорі. Всяка чеснота, яку б ми з вами не робили, без покори не має ціни в Божих очах. І
Господь Бог судить нас не по наших вчинках, а по покорі. І покора це піднесення до висот,
це сходження до висот. І все наше земне життя полягає в тому, щоб підготовити себе до
Небесного Царства. І Господь нас  з вами готує, Він хоче нас виховати терпеливими і
покірними. І сьогодні, на прикладі митаря, Він нам з вами показує, що він не молився
багато, він не хизувався перед Господом, як фарисей. А він навіть не смів поглянути на
небо, лише бачив свої гріхи, схиливши голову, він шукав в Господа не справедливості, бо
він був грішним, а милосердя. І бив себе в груди і казав: «Боже, будь милостивий до мене
грішного». І ця молитва була смиренна, вона показувала, що він перед Богом є ніщо. І все,
що він має, це його гріхи. І заради  того, щоб знайти благоговоління в очах Божих, він себе
впокорив. І ця молитва була вислухана і Господь оправдав його, бо «Бог гордим противиться,

Проповідь в неділю про митаря і фарисея
а смиренним дає благодать» (1 Пет. 5:5). Фарисей, на відміну від митаря, був шанованим
чоловіком в єврейському суспільстві. Бо митар – збирач податків. Він не мав ніякого
авторитету, бо збирав податки для окупантів (бо євреї тоді знаходились під владою римлян)
і наживився із людської біди. І тому митар ототожнювався з грішником. А фарисей в перекладі
означає «особливий». Вони були ревнителі закону Мойсея, і мали велику повагу в єврейському
народі. Але благочестя фарисейське було пусте. Це було лише зовнішнє виконання  приписів
Закону. І ось, увійшовши до храму, напевно він звертав на себе увагу, бо мав гарний одяг і
поважне становище в суспільстві, і подивімось, як він починає свою молитву: «Боже, дякую
тобі, що я не такий, як інші люди». І починає перераховувати: грабіжники, несправедливі,
перелюбники і посилається на митаря осуджуючи його. А Господь каже: «Не судіть, щоб і
вас не судили; бо яким судом судите, таким судитимуть і вас» (Мф. 7:1-2). Бо найкоротша
дорога до неба – нікого не судити.  Так як євангельський митар себе судив і був оправданий,
був помилуваний в очах Божих. І дальше фарисей показує, як він поститься двічі на тиждень,
хоча по закону Мойсея постилися тільки раз в рік очищення, давали десятину з усього, але
він давав більше, ніж наказував Закон Мойсея. І що з того? Він вийшов осуджений, бо Бог,
як кажуть святі отці, краще любить покірних грішників, а ніж праведників. І ми з вами не
повинні нікого і ніколи осуджувати. І щоб наша молитва була вислухана, треба щоб вона
була уважна, щоб вона була покірна, щоб ми не дивилися на інших, не рівнялися на гірших
за себе. Бо коли будемо так рівнятись, в нас появиться гординя, як в євангельського фарисея.
А коли ми з вами будемо рівнятись на святих, імена яких ми носимо і на інших святих
Божих угодників, будемо згадувати їхні труди, їхні подвиги, їхній піст, їхню молитву, мимоволі
в наших серцях буде появлятися покора. А де покора, там Божа благодать.

Дорогі браття і сестри. Тому свята Церква в сьогоднішню підготовчу неділю повчає
нас з вами, щоб ми придбали чесноту покори. Бо ця чеснота є найприємніша  Господу
Богу. Як кажуть святі отці: «Які б страви не були смачними, коли вони без солі, вони не
мають смаку». Так само і чесноти. Без покори вони не мають ваги в Божих очах.
Стараймося, дорогі браття і сестри, придбати чесноту покори. Цього нас навчає в
сьогоднішній день євангельська притча в особі митаря. Бо: «Бог гордим противиться, а
смиренним дає благодать» (1 Пет. 5:5). Амінь.

прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й діяльне…»: Збірник проповідей о. Іоана Альмеса (2011
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Після Різдва Христового, Православна Церква на другий день
відзначає свято Собору Пресвятої Богородиці. Побожно
прославляє і звеличує у молитвах Пречисту Діву Марію, від якої
народився Спаситель світу. Глибокою таємницею покрите земне
життя Пресвятої Богородиці від дитинства аж до того часу, коли
була вознесена на небо. Перебуваючи в Єрусалимському храмі,
Вона виховувалася в оточені дів, старанно читала Священне
Писання, займалася рукоділлям, постійно молилась і зростала у
любові до Бога. А Дух Божий і святі ангели охороняли Святу
Отроковицю.

Не може людська пам’ять перерахувати всі ті благодіяння які
явила Божа Матір людському родові за дві тисячі років. Не може
людський розум оспівати і звеличити належним чином Ту, Яка
сподобилась стати Матір’ю Божою і Матір’ю всього світу. Вона
піклується про своїх дітей, молиться за них, Вона супроводжує
по житті кожну християнську душу від її народження до останніх
днів життя.

І не дивно, що саме у цей день увесь віруючий християнський
люд прибігає до Діви Марії, щоб прославити Її за предивне
народження Сина Божого на землі у Вифлеємських яслах. Вона
чула ангельський спів, бачила дивовижну зорю, здивовані очі
пастухів, схвильованих мудреців, що прибули привітати
Немовлятко Христа. Отож знала Вона, Кого на світ привела, знала
що це Дитя – Бог Втілений, що народився для спасіння роду
людського.

Свято Собору Пресвятої Богородиці має давнє походження,
його встановлення належить до ранніх часів Християнської
Церкви. Вже у IV ст. блж. Августин і св. Іоан Золотоустий у своїх
проповідях, на свято Різдва Христового, з’єднували хвалу
новонародженому Месії з прославленням Богородиці. А вже
офіційну вказівку на святкування цього свята наступного дня після
Різдва Христового можна знайти у 79 правилі VI Вселенського
Собору, що відбувся у 681р. у Константинополі. Це є найдавніше
свято на честь Божої Матері і воно стало підставою для всіх інших
свят на Її честь.

У цей день у с. Бусовисько парафіяни святкують храмове свято
на честь Собору Пресвятої Богородиці. На запрошення настоятеля
свящ. Івана Білика богослужіння очолив прот. Ростислав Шеменда,
якому співслужив о. Йосип Усик. З піднесеним настроєм йдуть
люди до цього старовинного храму, де століттями лунає слово
Господнє, де стіни наповнені великою благодаттю Божою, кожен
хто прибігши з вірою і молитвою, відчує заступництво Небесної
Матері, внутрішнє заспокоєння і радість.

Наприкінці богослужіння була виголошена проповідь прот.

на мелодію коляди:
«Нова радість стала»

Сумний Святий вечір
в нашій Україні:
біль і сльози, та неспокій
у кожній нашій родині.
Не в одній хатині
діточки питають:
– Чому тато так далеко,
з нами чом не вечеряє?
Скільки господарів
сім’ї  полишили,
до вечері, до святої
свічі тай не запалили.
Діти колядують,
матері сумують,
що на сході наші хлопці
з ворогами воюють.
Під ворожим «градом»
мерзнуть там в окопі,
хоч голодні, та незламні
наші славні добровольці.
Ми за вас, герої,
молимося щиро,
Щоб Пречиста Діва Мати
Вас від куль охоронила.
Хай Ісус-Дитятко
вас  благословляє:
від ворожого обстрілу
все оберігає.
З вами Бог і Правда,
значить – перемога,
повертайтесь чимскоріше
ви живими всі додому.
Дай нам, Боже, в мирі
в Рік Новий вступити,
щоб могли ми в Україні
щасливо зажити.
Щоби українці
добру долю мали
і у мирі і у згоді
многії літа проживали.
Рожденному Спасу,
хай лунає хвала!
Слава нашій Україні!
І героям слава!

Ірина Щербан,
дяк храму Собору

Пресвятої Богородиці
(с. Бусовисько

Старосамбірського р-ну)

КолядаХрамове свято у селі Бусовисько
Старосамбірського благочиння

Ростиславом Шемендою, де було розкрито зміст різдвяних свят. Крім
того було зазначено, що чим би ми не прикрашали наші домівки чи
ялинку, яким би не був багатий стіл, але не маючи любові і
молитовного єднання з Богом, ми не зможемо відчути різдвяної
радості. Також отець привітав настоятеля храму і всіх присутніх зі
святом зі словами побажань, щоб ця Вифлеємська зірка вела всіх до
Новонародженого Месії, Який би всіх скріпляв у вірі, надії і любові.
Пресвята Богородиця, щоб покривала Своїм омофором парафіян
святого храму цього. Настоятель храму подякував отцям, які прибули
на свято і розділили цю радість з парафіянами с. Бусовисько, і побажав
їм ще багато років трудитись на Христовій ниві.

Після завершення богослужіння була прочитана молитва в дні
неспокою та нашестя ворогів на Державу і Вітчизну нашу перед
іконою  Собору Пресвятої Богородиці, яку освятили на Різдво
Христове (жертводавець парафіянка храму п. Світлана Пішко).
Люди приложились до ікони і були помазані всі святим єлеєм.
Також звучали колядки у виконані хору, в яких прославили
Немовля Ісуса і Його Пресвяту Матір.

Сповнені Божої благодаті і заступництва Пресвятої Богородиці,
усі віряни повернулись додому, славлячи Господа словами з коляди:
«А ми браття встаньмо, Христа прославляймо, честь і славу Богу
нашому віддаймо».

Дмитро Гурин,
студент 3 курсу ВПБА

Радість Різдва
 «Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся

Ой радуйся земле, Син Божий народився»
Ці радісні слова колядки в різдвяний час ми чуємо звідусіль,

чуємо як колядують дорослі і діти. Колядуємо і ми тому, що не
можемо втримати в серці великої радості Різдва. Чи можна не
радіти тому що, до нас грішних людей сходить Бог і мало того,
сходить Творець у рабській подобі, тобто, Господь являється нам
у нашому людському тілі. І мета цього таємничого Божого явлення
одна, щоб кожна людина ввійшла в рай з якого була вигнана через
непослух своєму Творцю. Різдво показує нам велику Божу любов
до людини.

Цю радість народження Спасителя ми християни несемо по
всьому світі,  у різдвяних колядках. Її несуть як дорослі так і діти,
жодна плоть не може мовчати коли до неї сходить Сам Бог. Тим
людина уподібнюється ангелам небесним які явилися пастухам і
сповістили про народження Месії і все численне воїнство небесне
славило Бога: «Слава у вишніх Богу і на землі мир, в людях
благовоління!» (Лк.2. 10-14) Своїм різдвяним співом колядники
виконують місію людини -  служіння Господеві.

Святкування Різдва Христового ми не уявляємо без колядок,
адже в них не лише описується подія народження Богонемовляти
але і розкривається властивість Божества:

«Бог Предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився…»
   Рядки цієї колядки несуть ряд богословських істин, а саме:

що Бог є вічний, перше ніж постав світ Він був. Господь прийшов
спасти людину добровільно, і з великою радістю, а в котре показує
безмежну Божу любов.

«В Вифлеємі новина,
Діва Сина породила,
Породила в благодаті
Непорочна Діва Мати Марія»
В цій колядці розповідається, що Ісуса Христа породила не

молода жінка, як говорять юдеї і різні єретики а Діва і Діва Чиста,
Непорочна бо родила від Духа Святого

Своїми колядками, ми ще й молимось, молимось за нашу
страдаючу неньку Україну. Просимо Божого благословення, щоб
нам ніколи не відійти від нього:

«Глянь оком щирим, о Божий Сину,
На нашу землю, на Україну,
Зішли їй з неба дар превеликий,
Щоб Тя славила во вічні віки.»
Нам може бути і цікава історія походження колядки і взагалі

самого слова «коляда». Її відносять до області фольклористики, у
ній є різні думки щодо походження терміну «коляда». Багато

дослідників схильні вважати, що воно походить від латинського
слова «Calenda», що означає свято нового року. Зокрема, Ф. Колесса
пояснює його походження від назви нового року у римлян –
«Calendae januaria». Ця чужа назва, що сплелася із
старослов’янським празником зимового повороту сонця і пізніше
перейшла на наше зимове новоріччя, вказує на сильні впливи
грецької та римської культур в ІV-ІХ ст., коли українська колонізація
досягла берегів Чорного моря і Дунаю, де безпосередньо зустрілася
з греко-римським світом. Відомий історик M. Грушевський звертає
увагу на звґязок української назви із новогрецьким «колянта»,
болгарським «коленде» або «коляда», що вживались на означення
вечора перед Різдвом на Балканах, і вважає, що «се імґя вигнало
стару тубильчу назву «корочуна», значення якої не зовсім ясне».

А от письменниця, дослідниця українських колядок Олена
Пчілка підходить до цієї проблеми по-своєму. Вона
заперечує думку О. Веселовського та Ф. Колеси про те, що
українська «колядка» походить від римської назви нового року
«calendae januaria». Водночас вона погоджується з тим, що така
думка має право на існування, проте лише як гіпотеза. Вона
висловлює припущення, що слово «колядка», скоріш за все
слов’янського походження.

У Львівському національному музеї зберігається рукописний
збірник пісень, датований 1661-1680 рр., де вміщена коляда
«Король з Еміру до нас приходить». Найдавнішою сучасною
колядою є «Бог предвічний», що відома ще з 1780 р. Колядують
її у кожному домі не лише на Україні, а й у Європі.  За обробку та

відновлення колядок бралися видатні
композитори: Микола Лисенко,
Станіслав Людкевич та інші.

Відомо і те, що колядки існували і в
язичницькі часи на наших землях. В
них наші предки зверталися до
язичницьких богів просили в них
допомоги у своїй хліборобській праці.
Також завданням тієї коляди було
прославлення язичницьких богів,
особливо бога сонця.

Із появою християнства обряд
колядування було приурочено до Різдва
Христового. Виникли нові релігійні
колядки з біблійними образами, які також
набули великої популярності в народі.

І в наш час Різдвяні колядки в час
Різдва звучать дуже урочисто і
піднесено. Їх виконують з великою
радістю і благоволінням до них
готуються заздалегідь. Молоді юнаки
готуються до вертепу, тобто,
театрального виступу події Різдва.
Дівчата також готуються до коляди
вивчають колядки, вінчування і готують
старовинні костюми. Коли ж настає час
Різдвяних свят, то юнаки з вертепом,

дівчата наряджені в старовинні костюми, з великою радістю і
натхненням колядуючи, несуть радість народження Сина Божого
всім людям жителям села чи містечка.

Саме так проходила підготовка до святкування і саме святкування
народження Ісуса Христа вірян і молоді храму святих цілителів і
безсрібників Косьми і Дам’яна села Биличі Старосамбірського району.
Всі жителі села з невимовною радістю зі сльозами на очах зустрічали
коляду яка розпочала свою дію з благословення настоятеля храму
ієрея Йосипа Усика. Усі  биличани, батьки вдячні Богу і своїм дітям,
що в такий важкий час їхні діти принесли в їхні домівки Різдвяну
радість, що колядували на храм та на славу народженого младенця
Ісуса Христа.

свящ. Йосип Усик,
настоятель храму святих цілителів і безсрібників

Косьми і Дам’яна
с. Биличі Старосамбірського благочиння,
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