А СВІТЛО У ТЄМРЯВІ СВІТИТЬ, І ТЄМРЯВА НЄ ПОГЛИНУЛА ЙОГО (ІН.1,5)

Видання Львівської єпархії Української Православної Церкви №1 (184) 2012 р.

РІЗДВЯНЕ
ПОСЛАННЯ
архієпископа
Львівського і Галицького Августина
та єпископа Дрогобицького Філарета
всечесному духовенству,
боголюбивому чернецтву
і всім вірним чадам
Львівської єпархії Української
Православної Церкви
Íà7ñú áî ðà7äè
ðîäè7ñz J^òðî÷à5 ìëà7äî –
ÏðåâÜ÷íûé Áã¸ú
(Кондак Празника)
Днесь ликує і веселиться Вселенна, днесь
небо і земля соборно оспівують Різдво Спасителя, днесь все живе сповнюється світлою
радістю – íà7ñú áî ðà7äè ðîäè7ñz J^òðî÷à5 ìëà7äî
– ÏðåâÜ÷íûé Áã¸ú.
Син Божий став сином людським, не перестаючи бути Богом. Бог Слово, Творець і Цар віків – Безначальний, Всемогутній, Всеблагий – приклонив небеса і зійшов на землю, дією Святого Духа зодягнувся в плоть від Пречистої Діви. І народилося предивне Дитя, народилося в убогому вертепі, бо у
велелюдному місті не знайшлося місця для Нього.
Вникнімо в цю Божественну тайну, вслухаймося слухом серця в ангельську піснь «Ñëà7âà âú
âû7øíèõú Áã¸ó% íà çåìëè5 ìè7ðú% âú ÷åëîâÜöåõú áë¸ãîâîëå7íb3å» (Лк.2, 14).
Слово стало плоттю і поселилося між нами (див. Ін.1, 14). Превічний Бог смирив Себе до образу
раба і став Людиною, щоб істинно возвисити людину і обожити її. Заради нас, людей, для нашого спасення сталася ця незбагненна подія (пор. Символ віри). ×òî5 t8ñòü ÷åëîâÜêú% ÿ8êw ïî7ìíèøè t6ãî5( è6ëè5
ñû7íú ÷åëîâÜ÷ü% ÿ8êw ïîñÛùà7åøè t6ãî5? – зі страхом і трепетом повторюємо за пророком Давидом…
…Все сотворив Бог Своїм всемогутнім творчим Словом, сказав: «Хай буде!» – і сталося (див.
Бут. 1,3-25). Людина ж сотворена в особливий спосіб – спочатку сотворено тіло із матерії, праху
земного, а потім Триєдиний Господь вдунув у нього «дихання життя», вклав в людину наче частицю
Свого Божественного єства (див. Бут. 1, 26-28; 2, 7-8). Тому і сказав пророк Давид від імені Бога про
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Японська ікона Різдва Христового

людей: «Ви – боги, і сини Вишнього всі» (див.
Пс. 81, 6).
Людина, що була створена на образ і подобу
Божу, своїм непослухом відірвалася від Бога – Джерела життя, зробилася рабом гріха і безлічі пристрастей. Маючи на собі печать суду Божого, перебували люди в тіні і сіні смертній (див. Мф.4, 16),
приречені були на вічну муку в пеклі. І ось, тільки
через незбагненну, безконечну Свою любов і милосердя, Бог Сам прийшов до нас, на грішну землю,
щоб відшукати загублений Свій образ, Сам уподобився нам у всьому,крім гріха, щоб якнайближче,
відчутно підійти до нас, просвітити темних, очистити осквернених, утвердити тих, хто хиткий неначе тростина, яку вітер колише (див. Мф.11,7-8;
Лк.7, 24). Бог так возлюбив світ, що дав Сина Свого
Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не
загинув, а мав життя вічне (див. Ін. 3, 16).
Прийшов Творець, щоб зруйнувати необориму
стіну, яку вибудував гріх поміж Богом і людиною,
щоб взяти на Себе страшне прокляття і знищити
його Голгофськими страстями і Хресною смертю,
щоб зруйнувати ад і перемогти смерть славним
Своїм Воскресенням, щоб возвести достойних на
небеса для блаженного, вічного життя з Богом. Ось
що означають слова церковної пісні – кондака Різдва Христового, яка так часто лунає у ці святкові дні.
Заради нас народилося Божественне Дитя – Пред-

вічний Бог. Тож хай веселиться і ликує вся земля,
хай красується Церква Христова, що прийняла від
Свого Глави – Христа все багатство Його благословення і безліч духовних дарів і чудес. Ними Свята
Церква вже просвітила і зміцнила непереможною
Христовою силою пребагато угодників Божих –
апостолів, святителів, мучеників, преподобних і
праведних мужів і жен, які переселилися на небо, і
отримали від Господа Іісуса вінці переможців. Просвічує і укріпляє своїх вірних Єдина, Свята, Соборна і Апостольська Церква і нині, і виконуватиме
свою спасенну місію аж до останньої сурми.
«Бог Предвічний народився, прийшов днесь із
Небес, щоб спасти люд Свій весь, і утішив вся»,
– співаємо у колядці. Чим же віддячимо Богові,
що воздамо?.. Господь всього Себе віддав за нас
– і ми самі себе, і один одного, і все життя наше
Йому віддаймо (з прохальної єктенії).
…Коли лжеправедники спокушали Іісуса, запитуючи Його чи слід давати податок кесарю, Господь
попросив показати Йому монету. Вказавши на образ кесаря, вибитий на ній, сказав: âîçäàäè7òå e4áî%
ÿ4æå êå7ñàðtâà% êå7ñàðåâè% è6 ÿ4æå Áæ¸bz
3 % Áã¸îâè(Лк.
20, 21-26). Дуже часто чуємо: «віддайте кесарю кесарево», цей вираз став вже крилатим, а ось другу
частину цієї фрази Господа, цитують рідше, і рідше,
мабуть,задумуються над нею. «Віддайте Боже Богові», віддайте Йому Його образ, як кесарю кесарів.
Образ Божий – ми, всі люди, як праведники, так і
грішники, бо образ Божий не стирається…
Поспішімо ж привітати Отроча младо, Превічного Бога, – Він, ради нашого спасення, лежить в убогих яслах і простягає до нас руки, щоб
пригорнути Своє створіння. Вхопімося за Його
спасаючу десницю, щоб не втопитися в безодні
гріха, який заливає світ. Принесімо у дар Спасителю нашу віру, покаяння, чесноти. Возлюбімо
Господа нашого всім єством, віддаймо у Його
пресвяті, всесильні руки наш розум, серце, волю,
душу і тіло. Як Господь приблизився до нас, зодягнувшись у всю людину, зодягнімося і ми во
Христа, по слову Апостола: « Å:ëè7öû âî ÕðCòà5
êðCòè7ñòåñz âî ÕðCòà5 w8áëåêî7ñòåñz» (Гал.3,27).
Дорогі мої ! Від щирого серця вітаємо Вас з
Різдвом Христовим і з Новоліттям! Молимо Всемилостивого Бога, щоб грядущий рік Його Благості приніс нам мир і духовну радість, благополуччя нашій Вітчизні. І хай Віфлємська зірка
вказує нам шлях в обителі Царства Христового.

Õðèñòîñ ðàæäà åòüñÿ! Ñëàâ³òå!
Смиренний
Смиренний
+ АВГУСТИН,
+ ФІЛАРЕТ,
з ласки Божої
з ласки Божої
архієпископ Львівський і Галицький
єпископ Дрогобицький
Різдво Христове, 2011/12р., м. Львів
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Подія

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ НА ЧЕСТЬ
СОБОРУ ГАЛИЦЬКИХ СВЯТИХ У СВЯТООНУФРІЇВСЬКОМУ ЧОЛОВІЧОМУ МОНАСТИРІ
10 грудня 2011 року у Свято-Онуфріївському чоловічому монастирі Львівської єпархії
у с. Межигір’я Турківського р-ну Львівської
області Високопреосвященніші архієпископи
Львівський і Галицький Августин та Мукачівський і Ужгородський Феодор із сонмом духовенства звершили чин освячення храму на

Архімандрит Севастіан,
архієпископи Августин і Феодор

честь Собору Галицьких святих, а також Божественну Літургію. В урочистому богослужінні
взяли участь 31 священнослужитель з різних
куточків України, зокрема, з міст Ніжина, Червонограду, Львова, Турки, Старого Самбора,
насельники Свято-Успенської Почаївської Лаври, а також гості з Польщі: намісник Свято-Покровського чоловічого монастиря Перемиської
єпархії ігумен Пафнутій (Яким’юк) та насельник цього монастиря ієромонах Моїсей. Разом
із всечесним духовенством молилися до Бога
вірні, які ущерть наповнили храм. Хор співав
на два кліроси: лик з Червонограду і Львівський архієрейський хор під орудою протодиякна Валерія Калінчука.
Проповідь виголосив всечесний ігумен
Пафнутій, який прибув на запрошення владики
Августина з благословення архієпископа Перемиського і Новосандецького Адама.
«У цій церкві спочивають мощі святого священномученика Максима, який молиться за
один народ, хоч і розділений кордонами. Його

мощі також покладено і в новоосвячений Престол у Свято-Миколаївському храмі нового
Свято-Покровського монастиря біля підніжжя
святої гори Явір, де моляться лемки-русиникарпаторуси разом з поляками, живучи в наших Бескидах Польщі. Ми дуже дякуємо владиці Августину за його запрошення і за те, що
ми сподобилися бути разом з вами і свідчити,
що ми – одна православна родина, бо ми – брати й сестри. Хай Господь, молитвами святого
священномученика Максима, подасть нам кріпость сил, аби ми могли в подальшому свідчити про Православ’я і йти по стежці, що веде нас
у Царство Небесне».
Після завершення Літургії архієпископ Львівський і Галицький Августин звернувся до всього освященного собору й вірян зі словами вдячності за Службу. Особлива радість і піднесення
освячення Престолу церкви на честь Собору Галицьких святих викликані тим, що після 300-літньої перерви в Галичині відроджено чоловіче
чернече життя бо перший жіночий монастир був
відкритий на Львівщині 17 квітня 2003 року..
Милістю Божою завдяки благодійнику і трудам
будівничих споруджено й освячено храм.
«На Афоні для цього монастиря зараз пишеться ікона «Пантанасса». Ми також маємо
намір просити на Святій Горі в дар ікону святого великомученика і цілителя Пантелеїмона.

Архієпископи Львівський і Галицький Августин
та Мукачівський і Ужгородський Феодор
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своїм Владикою і духовенством помолитися Богу.
У нашій єпархії невпинно підноситься молитва
за Вас, дорогий Владико. У подарунок прийміть
від нас ікону преподобного Олексія Карпаторуського з часточкою мощей, якого Православна
Церква прославила десять років тому ».
Кирило Арбатов, голова скаутів «Галицька
Русь», зачитав лист-вітання від першого губернатора Ярославської області (Росія) Анатолія
Івановича Лісіцина, і передав від нього «в дар
обителі на мальовничій землі Бойківщини»
церковну утвар, яку Генеральний Консул Російської Федерації у м. Львові Олег Астахов
Освячення храму
доправив із Києва. Останній у свою чергу поЩасливі ті вірні, що є сьогодні серед нас, які у дарував обителі книги, сказавши, що «монасцьому монастирі як «будівничі і ктитори свя- тирі на Русі були центром духовності й освіти,
тої обителі сея»
університетами».
будуть поминаАрхімандрит
тися щоденно,
Севастіан разом
на всіх службах,
із братією Святоаж до СтрашОнуфріївського
ного суду. Нехай
монастиря (а це
обитель зростає
– чотири насельі благословення
ники) приймали
Боже перебуває
вітання від гостей
на цій горі».
з Польщі, ПочаїАрхієпископ
ва, Червонограду,
Мукачівський і
Чернігівщини,
Уж г о р од с ь к и й
Закарпаття. Від
Феодор привітав
Львівської єпархії
присутніх у храмі
господарів привізі святом і звертав архімандрит
нувся із пастирФеодосій, переОсвячення престолу
ським словом.
давши свої дарун«Ми – ваші найближчі сусіди, наша єпархія ки, а також ікону від ігумені Варвари з Львівназивається Закарпатською, хоча між іншим, ського Свято-Преображенського монастиря.
закарпатською для нас є саме Львівська єпарНавзаєм отець архімандрит підніс усім свій
хія. До сліз зворушливо було бачити, як літні сиві подарунок – молитву і послух:
люди, молодь, діти вервечкою поспішали, аби зі
«Сьогодні – торжество Божої благодаті.
Відбулось освячення обителі, щоб усі – багаті і
бідні, діти і сивоволосі, люди різного роду – могли приходити сюди і знаходити тут притулок
для душі. Хай Бог усім нам дає земний і духовний хліб, щоб ми тут знаходили спасення на
Небі, у вічному житті».
Віншування увінчалися многоліттям, побажанням «засівати на Христовій ниві зерна,
щоб проростали у людських серцях», і почастунком. Свято напоїло всіх радістю і вдячністю
Богу за Його щедрі до нас милості.
Оксана Маліновська
Біля храму на честь Собору Галицьких святих
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Віфлеємська печера

Г.К. Честертон

БОГ У ПЕЧЕРІ1
З печерою пов’язують вчені життя первісної людини, і
в печері знайшли найдавніші
зображення тварин. Нова частина людської історії подібна
новому створенню світу, теж
починалася в печері. І тварини
були тут, бо печера ця служила
за стайню для гірських жителів у Віфлеємі.
Саме тут, під землею, притулилися двоє бездомних,
коли господарі переповнених
готелів зачинили перед ними
двері. Тут, в «погребі світу»,
народився Ісус Христос. Господь наш теж був «печерною
людиною». Немислимий парадокс: руки, які
створили Сонце і зірки, не могли дотягнутися
до важких голів осла і вола! Так, у Віфлеємі
справді зійшлися протилежності.
В той час, в тій складці або тріщині сірої
гори світ був вивернуть навиворіт. Раніше побожні і здивовані погляди зверталися як би назовні, з цього часу звернулися всередину, до
самого маленького. Бог, що був зовні, опинився
в центрі. Передання – і в книгах, і в картинах,
і в легендах – віддало данину парадоксу про
Бога в яслах. Як не дивно, про печеру взагалі
говорили мало. Різдво Христове переносили в
будь-яку країну, в яку епоху, в будь-який ландшафт і місто, підганяли до самих різних звичаїв і смаків. Усюди ми бачимо хлів, але далеко не
всюди – печеру.
Печера грає в Різдві Христовому зовсім особливу роль – вона говорить про те, що Бог наш
був бездомним ізгоєм. Нелегко побачити і описати новий вимір. Христос не тільки народився
на землі – Він народився під землею. Перша дія
божественної трагедії розгорталося не вище
глядача, а нижче, на темній потаємній сцені.
У Віфлеємському парадоксі внизу було небо.
У цьому одному – дух заколоту, дух перевернутого світу. Важко виразити або описати заново,
як змінила саму ідею закону і ставлення до зне1

Подається в скороченні.

долених думка про Бога, народженого поза суспільством.
Воістину після цього не могло
бути рабів. Могли бути і були
люди, що носять цей ярлик,
поки Церква не зміцніла настільки, щоб його зняти, але
вже не могло бути спокійного
ставлення до рабства.
У Віфлеємському дійстві
проявилися і прямий, і непрямий його вплив. Всі ми знаємо
про те, як Ірод, стривожений
чутками про суперника, пригадав жорстокості азіатських
деспотів і наказав перебити
всіх дітей. Коли темна пристрасть охопила Ірода, провидець побачив би
за його плечем величезний похмурий привид,
страшну морду Молоха, що очікує останньої
жертви від правителя з Симового роду.
Для нас Різдво Христове є по-дитячому простим. Однак, як і все в християнстві, воно є
й дуже складним. У ньому є і смирення, і веселість, і подяка, і містичний трепет, і, крім
усього цього, бдіння і біда. Це не тільки свято
миротворців, як не тільки свято веселунів. За
самою своєю природою радість у печері подібна радісті в таємному притулку ізгоя.
Напевно, це сама таємна з таємниць різдвяної печери. Люди шукають під землею пекло, тут під землею – небо. Світ перевернувся. Церква, особливо спочатку, була не стільки
владою, скільки заколотом проти князя світу
цього. Олімп нерухомою хмарою стояв у небі,
мудрість сиділа на престолі, коли Христос народився в печері, а християнство – в катакомбах. Християни теж ховалися під землею – ось
він знову, дивний і бунтівний дух: нашу віру і
зневажають, і бояться. Печера – тільки нора, в
яку може забитися всякий набрід, але в ній –
скарб, який не можуть відшукати тирани. Святе Сімейство сховалося тут, тому що господар
заїжджого двору про нього не згадав і тому що
про нього не забув цар. Те ж саме ми маємо
право сказати і про перших християн. Їх боя-
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лися, коли вони ще нічого не значили, у всякому разі – нічого не могли. Тихо, майже таємно
вони кинули виклик, вони вийшли з-під землі.
Ірод відіграє чималу роль в Віфлеємському
дійстві: через його погрози ми дізнаємося, що

Церква гнана від самого початку і бореться за
своє життя. Ці поняття входять в нашу віру, і
всі вони взяли чітку форму вже у Різдвяну ніч.
Підготувала Ганна Шевченко,
м. Львів

Із духовних
джерел
Продовжуємо знайомити читачів із духовною спадщиною митрополита Волинського і Житомирського, Екзарха всієї України Алексія
(Громадського, +1943). Проповіді владики Алексія не втратили своєї
актуальності для пастирів та вірних Православної Церкви і в наш
час. Сподіваємось, що вони принесуть чималу духовну користь читачам та сриятимуть їх утвердженню у Святій Православній вірі.
Митрополит Алексій (Громадський)

СЛОВО НА ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ
МИКОЛИ ЧУДОТВОРЦЯ
(орфографія та пунктуація автора, подається в скороченні)
Вірні християни звикли щодня згадувати
святих угодників Божих і звертатися до них
з молитвами хвали, прохань і подяки, але
сьогодні ми святкуємо пам’ять того святителя, якого шанують люди більше, ніж будького іншого із сонму святих.
Чому ж так
шанують ім’я св. Миколая?
Сказати, що це за великі чудеса і вчасну
поміч, які творив св. Миколай за земного
життя свого і по блаженній кончині, – дуже
просто, але замало, бо ж й інші святі Угодники творили чудеса і доброчинствували
людям. Але, мабуть, ніхто зі святих не був
таким близьким до людей, як св. Миколай.
Насамперед св. Миколай постає перед
нами – людьми, як «правило віри», бо ж
кому невідомо, яке важливе значення має
віра в житті людей. Без віри і землероб не
сіяв би твердою і щедрою рукою насіння в
землю, без віри і купець не обходив би моря
і землі, без віри в успіх своєї справи і ремісник не трудився б цілими днями і не проводив би ночей без сну, без віри і вчений не
мав би сили тяжким трудом добувати крупинки знання, як пошукувачі золота добувають його по зерняті серед непотрібного
піску. А як же ж важлива віра в релігійному
житті людини, а особливо християнина! Це
ж основа усього релігійного і морального

життя. Недарма бо сказано в слові Божому, що «без віри не можна угодити Богові» (Євр. ХI, 6). Не було б віри, не було б і
християнського життя на землі, бо кожний
міг би тоді з чистим сумлінням сказати:
«Навіщо я маю вести моральне життя, навіщо буду дотримуватись якихось заповідей,
коли я ні в що не вірю!» А віруючий християнин живе не сам по собі, а у Христі, і
життя його повне змісту і значення, і він з
Апостолом може сказати: «Коли я живу, то
живе в мені Христос» (Гал. II, 20).
Плодом віри, найзапашнішим цвітом її
є покора, яка визначає наше ставлення до
людей, як віра – наше ставлення до Бога.
І тут св. Миколай виступає як «образ кротості». І знову, як же потрібні для людей
ті чесноти! «На кого возрю, питає Господь,
тільки на кроткого і трепещущого словес
Моїх» (Іс. LXVI, 2). «Блаженні лагіднії, бо
вони осягнуть землю» (Мтф. V, 5), сказав
Сам Господь. І як же потрібна «кротость»
людям, а особливо християнам, котрі живуть в світі і серед життєвих турбот про
дім і дітей, про службу і різні родинні і громадські стосунки, вершать своє спасіння.
Часом здається, що неможливо спастися в
світі серед тих турбот і журби, але варто
лише згадати Давида і всю кротость його, й
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таких самих кротких патріархів старозавітніх, Мойсея й інших, і нам стане зрозуміло,
що можна досягнути праведності і святості, не занехаюючи родинних і громадських
обов’язків. Правда, наші ближні часто надокучають нам і ображають нас, але досить
згадати, як часто
заради Царства
Божого батьки
терпіли від дітей, а діти від
батьків, друзі від
друзів, і нам стане зрозуміло, як
кротость навчає
«любити ворогів своїх, благословляти тих,
що клянуть, добро чинити тим,
що ненавидять
нас, молитися
за тих, що напаствують та гонять нас» (Мтф.
V, 44) і «побіждати
добрим
злоє» (Рим. XII,
21).
Нарешті, виступає
перед
нами св. Миколай, як «воздержанія» – стриманості вчитель. Як знову потрібна та
чеснота в наші дні, коли на світі так багато
самолюбства, гордині, самолюбування, користолюбства, заздрості. Як часто спокушаються люди такими низькими якостями!
І проти тієї спокуси єдиними ліками є ота
християнська стриманість як в особистому
житті, так і у стосунках між людьми. Коли
б люди відвернулися від жадібності, заздрості і подібних якостей, не було б отих
різних непорозумінь, сварок, бійок, воєн.
Кожний задовільнявся б тим, що дав йому
Бог і шляхом стриманості у своїх потребах, обмежені себе у всьому міг би ще сам
служити ближнім. Дійсно, тільки стримана, чесна людина може з чистим сумлінням

7
сказати: «Якщо хвалитися мені подобає, о
немочі моїй похвалюся» (II Корф. XI, 30).
Отакими чеснотами був наділений від
Бога св. Миколай, і які щасливі ми, християни, що можемо наслідувати Його у своєму житті. Коли б ми наслідували його віру,
тихість і покірливість, то мали
би
сукупність
чеснот, з яких
складається благочестя, і знали
б, як ставитися через віру до
Бога, через тихість до людей і
через «воздержливість» – до самих себе.
Намагаймо ся
ж,
«поминаючи великого наставника нашого» (Євр. XIII,
7) і святкуючи
день св. Миколая,
придбати
все найбільш потрібне для нас в
наші дні. Нині
панує у світі
невір’я, безвір’я
і маловір’я, а
нам треба мати
ревну віру св. Миколая, як тверду підставу життя; нині гординя пишається всюди і
все розвалює в житті людському, а нам треба придбати тихість св. Миколая як силу,
яка будує і зберігає попередні досягнення
людей; нині нищать людей жадібність, заздрість і т.п., а нам треба випросити у св.
Миколая спасенну стриманість, за якої і
самі себе збережемо від наслідків нестриманого життя, й інші нам будуть довіряти.
А святитель Миколай, який і за життя і
після прославлення свого завжди допомагав усім, допоможе у надбанні нами віри,
кротості, стриманості і пошле своє небесне
благословення… Святителю отче Миколає,
моли Бога за нас! Амінь.
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Слово пастиря

Митрополит Сурозький Антоній (Блум)

ПРО РІЗДВЯНИЙ ПІСТ
У дні посту, які приведуть нас до торжества Втілення Господнього, Церква, словами Самого Христа,
суворо і ясно нас застерігає. У притчі про безумного
багача Христос говорить про переповнені комори матеріальних благ, та ми всі багаті дуже по-різному, і не
обов’язково в першу чергу матеріально. Як ми твердо
покладаємось на взаємини наші з Богом, яку надійну
опору знаходимо в євангельських словах, словах Самого Христа, вченні апостолів,
нашої Православної віри! І чим
довше ми живемо, тим більше накопичуємо думок, знання, і самі
наші серця стають багатшими і
багатшими почуттями у відповідь
на красу Божого слова. Але рятує
нас не це; рятує нас сила Божа,
благодать Божа, яка поступово
вчить нас і може очистити і перетворити нас. Але хоча Бог подає
нам Свою благодать необмежено, ми-то виявляємося здатними
прийняти дари Божі лише в дуже
малій мірі. Ми майже нездатні
розкрити їй своє серце; рішучість
зраджує нас; у нас не вистачає
сміливості йти тим же шляхом, який ми самі обрали,
тому що він такий прекрасний і животворний.
Апостол Павло дає нам образ: ми подібні до кволих
гілочок, щеплених, рана до рани, на життєдайне дерево, що є Христос. Так, ми прищеплені, – але скільки
живоносних соків зможе проникнути в судини гілочки? Скільки життя буде дано і прийнято? Це залежить
від того, наскільки розкриті судини гілочки і скільки
соків зможе текти в них вільно, – це залежить від нас.
Зараз настає час посту і зібраності, що приведе нас
і поставить обличчям до обличчя перед Богом, Який
прийшов у плоті, щоб врятувати нас. Але Його прихід – також і суд, бо не можна зустріти Бога і не опинитися перед судом. І ось, чи знайдеться в нас щось
спільне, що ріднить нас із Сином Божим, Який через
жертовну любов, що розпинається, віддає Себе в наші
руки? Або доведеться нам встати перед Ним і сказати: я отримав всі Твої дари, але не приніс плоду, – як
людина з притчі, яка отримала талант і поховала, закопавши в землю? Чи будемо ми, як запрошені на весілля царського сина, які відмовилися прийти: один –
тому що купив поле, він хотів стати землевласником,
але земля поневолила його; або інший, у якого була
справа на землі, і йому ніколи було відволіктися від
своїх занять заради Бога, заради того, щоб побути з
Ним. Або як той, який знайшов собі дружину до серця, і в його серці не залишилося місця, щоб розділити
радість царственого нареченого?
Піст не означає, що потрібно ще наполегливіше, ніж
зазвичай, жебрати у Бога; піст не означає, що потрібно
приходити до Причастя частіше звичайного. Піст це час,
коли ми повинні встати перед обличчям суду Божого,
вслухатися в голос свого сумління – і утриматися від

Причастя, якщо ми не можемо долучитися гідно. А долучитися гідно означає, що перед кожним причастям ми
повинні примиритися з тими, з ким ми в розбраті, ми
повинні зупинитися на помислах нашого розуму і серця,
які викривають нас в зраді Богу і невірності людям – і
зробити щось у цьому напрямку; ми повинні примиритися з Богом Живим, щоб не виявилося, що Він вмирав
за нас марно. Тому завдання наше зараз полягає в тому,
щоб глибоко замислитися про себе
самих, піддати себе нещадному,
суворому суду і підійти до Прилучення через сповідь, через покаяння, через ретельне випробування
власного життя, так, щоб не опинитися засудженими, приступивши недбало до Святої Трапези. А
це передбачає кілька простих, але
необхідних речей: не можна приступати до Причастя, запізнившись до початку літургії, не можна
приступати до Причастя, не приготувавши себе, протягом усього
попереднього тижня, молитвою,
випробуванням совісті, Правилом
перед Причастям. Якщо Правило
надто довге, щоб прочитати його в суботу ввечері після всеношної, молитви його можна розподілити на весь
тиждень, приєднуючи їх до правила вечірніх і ранкових
молитов. У всякому разі дисципліна, яку вимагають від
нас завжди, повинна дотримуватися у ці дні неухильно.
І Православна Церква вчить, що охочі приступити до
Причастя повинні бути присутніми на всеношній в суботу ввечері, так, щоб підготуватися до зустрічі з Господом
в день Його Воскресіння.
Це все – не просто формальні дисциплінарні "правила", це заклики, які ведуть нас за руку в глибини
духовного життя, до більш гідної – або, хоча б, менш
негідної зустрічі Господа.
Вступивши в Різдвяний піст, приготуємо себе суворою дисципліною розуму, уважно відчуваючи рухи
серця: як ми ставимося до інших, до себе і до Бога, як
ми вчимося у Церкви молитві, поклонінню і послуху
Божим заповідям? І поставимося також більш уважно,
ніж ми це робимо зазвичай, до дотримання фізичних
правил поста. Вони розраховані на те, щоб допомогти нам обтрусити розслабленість і потурання своїм
слабкостям, пробудити в нас чуйність і бадьорість, не
дати нам заскніти в нашій приземленості, яка заважає
нам піднятися до Бога. Дотримуйтесь цих правил, готуйтеся уважно через весь Різдвяний піст, очікуючи
приходу Господнього, але не пасивно, а в тому стані
зібраного бдіння, з яким вартовий на сторожі очікує
прибуття свого Царя. Будемо пам’ятати, що перебувати в присутності Божій – найбільша честь, найсвятіше, що з нами може трапитися, це не "право" наше, а
найбільша честь, яку Бог нам надає, і будемо тримати
себе відповідно. Амінь!
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День пам’яті святого

ЖИТІЄ СВЯТОГО АПОСТОЛА ПИЛИПА
Святий апостол Пилип, уродженець міста
Віфсаїди (Галілея), глибокий знавець Святого
Письма, чекав приходу Месії і на заклик Спасителя (Ів.1:43) пішов за Ним. Про апостола Пилипа
кілька разів говориться у Святому Євангелії: він
привів до Христа апостола Нафанаїла (Ів.1:46);
його Господь запитав, скільки потрібно грошей
для купівлі хліба 5-ти тисячам чоловік (Ів.6:7);
він привів еллінів, що бажали побачити Христа
(Ів.12:21-22); нарешті, він під час Таємної Вечері
запитував Христа про Бога Отця (Ів.14:8).
Після Вознесіння Господа апостол Пилип
проповідував Слово Боже в Галілеї. Він воскресив немовля, яке померло на руках у матері. З
Галілеї він попрямував до Греції і проповідував
серед іудеїв, що переселилися туди. З Єрусалима в Елладу
прибули книжники на чолі з первосвященником. Апостол Пилип викрив брехню первосвященика, який говорив, що учні
Христові викрали і сховали тіло Господа, розповівши, як фарисеї підкупили воїнів варти, щоб розпустити цей слух. Коли
ж іудейський первосвященик і його супутники накинулися на

казав схопити Пилипа, його сестру і прийшовшого
з ними апостола Варфоломія. За намовою жерців
храму Анфіпат наказав розіп’яти святих апостолів
Пилипа й Варфоломія на хресті вниз головою. У
цей час почався землетрус, і всіх присутніх на судилищі засипало землею. Висячи на хресті апостол
Пилип молився про порятунок розіпнувших його
від наслідків землетрусу. Бачачи, що відбувалося,
народ повірив у Христа і став вимагати зняття з
хреста апостолів. Апостол Варфоломій, знятий
з хреста, був ще живий і, отримавши звільнення,
хрестив усіх віруючих.
Апостол Пилип помер на хресті. Сестра
його Маріамна поховала його тіло
Іменем апостола Пилипа називається піст
перед святом Різдва Христового, що розпочинається
28/15 листопада. В народі цей піст називається Пилипівкою. Триває він аж до 7 січня – свята Різдва Христового. У церковному уставі він так само називається, як і
Великий піст – Свято Чотиридесятниці, тому що триває
40 днів. Різдвяний піст – зимовий і є для нас освячен-

Розпяття святих апостолів Пилипа й Варфоломія на хресті вниз головою
апостола Пилипа, вони раптово осліпли. По молитві апостола
всі прозріли, і, бачачи це диво, багато хто увірував в Христа.
З Еллади апостол Пилип вирушив у Парфію, а потім до
міста Азот, де зцілив хворі очі дочки місцевого жителя Нікокліда, що прийняв його в свій будинок і потім хрестився
з усім сімейством.
З Азоту апостол Пилип відправився в Гієрапіль Сирійський,
де, підбурювані фарисеями, іудеї підпалили будинок Іра, який
прийняв до себе апостола Пилипа, а апостола хотіли вбити. Але,
побачивши чуда, вчинені апостолом: зцілення висохлої руки начальника міста Арістарха, який хотів ударити апостола, а також
воскресіння померлого юнака, – покаялися і багато хто прийняв
святе Хрещення. Апостол пройшов Сирію, Малу Азію, Лідію,
Місію, всюди проповідуючи Євангеліє і переносячи страждання. Його та сестру Маріамну, котра супроводжувала його, побивали камінням, ув’язнювали в темниці, виганяли з селищ.
Потім апостол прибув у Фрігію, в місто Гієраполь Фрігійський, де в храмі жила величезна єхидна. Апостол Пилип силою
молитви убив єхидну і зцілив багатьох укушених зміями. У числі зцілених була дружина правителя міста Анфіпата, яка прийняла християнство. Дізнавшись про це, правитель Анфіпат на-

Сестра апостола
Пилипа Маріамна

ням, тайним оновленням.
Чіткі вказівки на різдвяний піст ми знаходимо у 4-му
столітті. Згадує про нього св. Амвросій Медіоланський, Филастрій і блаженний Августин. У 5-му столітті Лев Великий
свідчить про Різдвяний піст такими словами: «Саме дотримання посту засвідчене чотирма порами року для того щоби
протягом року ми пізнали, що безперестанно потребуємо
очищення... Як Господь нагородив нас плодами землі (восени), так і ми під час цього посту повинні бути щедрими
до бідних». Саме так Лев Великий вказує на зміст посту –
милостиня бідним, безгрішне життя. Правила дотримання
Церквою Різдвяного посту має бути так само суворим. В понеділок, середу і п’ятницю Різдвяного посту забороняється
їсти рибу, але її можна споживати в суботу, недільні дні та
великі свята, храмові дні. З 2-го січня/20 грудня піст стає суворішим і рибу вже не можна їсти аж до самого свята Різдва.
В надвечір’я Різдва Христового у православних християн
зберігається звичай не їсти нічого до появи на сході зірки, що
сповістила нам про народження Богонемовляти.
Підготувала Ганна Шевченко, м.Львів
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МОЩАМ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО
ВКЛОНИЛИСЯ ЛЬВІВ’ЯНИ
7 листопада 2011 року, напередодні вшанування пам’яті великомученика Димитрія Солунського, з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира, до України прибула
правиця святого великомученика Димитрія. Загалом, святиня перебувала на території нашої держави протягом місяця.
Мощі великомученика Димитрія Солунського прибули у місто Львів 1 грудня 2011
року з Тернопільської єпархії. Біля СвятоГеоргіївської церкви святиню зустрічали архієпископ Львівський і Галицький Августин,
духовенство Львівської єпархії Української
Православної Церкви та численні вірні.

ченика Димитрія за мир і благополуччя у родинах і в нашій державі.
Цілу ніч з 1 на 2 грудня до Свято-Георгіївського храму нескінченним потоком йшли
віряни, щоб помолитися і прикластися до
мощей святого великомученика Димитрія
Солунського. Біля святині тривала невпинна

Святиню зустрічає
архієпископ Львівський і Галицький Августин

Ковчег встановили на аналої посеред
церкви. Після молебна до святого великомученика архієпископ Августин звернувся до
присутніх з пастирським словом. Владика
подякував грецькій делегації за можливість
прикластися до такої великої святині, і закликав всіх піднести молитви до великому-

Правиця святого великомученика
Димитрія Солунського

молитва, постійно звершувалися молебни з
читанням акафіста святому великомученику
Димитрію.

Віряни йшли до Свято-Георгіївського храму цілу ніч

Після молебна до св. вмч. Димитрія
в Свято-Георгіївському храмі

2 грудня в Свято-Георгіївському храмі біля
мощей великомученика Димитрія була звершена Божественна літургія, а потім віряни
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Священики пронесли ковчег з мощами
над головами людей

мали змогу помолитися біля мощей до 14:00
год. Відтак, у супроводі духовенства архієпископ Львівський і Галицький Августин
і єпископ Дрогобицький Філарет звершили
молебень до святого великомученика Димитрія. Після богослужіння священики пронесли ковчег з мощами над головами людей, що
стояли навколішки на церковному подвір’ї.
Під урочистий дзвін делегація Грецької
Церкви з мощами святого великомученика
Димитрія Солунського відбула у Володимир-Волинський.
Прес-служба Львівської єпархії

Храмове свято

«ВАРВАРУ СВЯТУ ВШАНУЙМО…»
17 грудня 2011 року вірні Львівської єпархії
УПЦ молитовно вшановали пам’ять святої великомучениці Варвари. Нагадаємо, що з 1945
року у Свято-Георгіївському храмі перебуває
частина лівого ребра з мощей святої великомучениці Варвари, яку, з благословення митрополита Київського і Галицького Іоанна (Соколова), привіз у Львів тодішній настоятель храму
протоієрей Серафим Казновецький.

Зранку, 17 грудня, біля Свято-Георгіївського храму з квітами і короваями гостей зустрічали настоятель протоієрей Роман Коломийчук, староста церковної громади Олександр
Бойко та численні віруючі.
Божественну літургію очолив Високопреосвященніший митрополит Тернопільський і
Кременецький Сергій. Владиці співслужили
Високопреосвященніший архієпископ Львівський і Галицький Августин, Преосвященніші
єпископи Кагульський і Комратський Анатолій та Дрогобицький Філарет з сонмом духовенства.
З привітанням і пастирським словом до
вірних звернувся Високопреосвященніший
митрополит Сергій. «Ми знаємо подвиг і
страждання святої великомучениці Варвари, яка без жодних вагань і думок, з великою
мужністю й рішучістю повністю віддала

Архієпископ Львівський і Галицький Августин
разом з єпископами Городницьким Олександром
і Дрогобицьким Філаретом звершують всеношну

Напередодні, 16 грудня, Високопреосвященніший архієпископ Августин разом з Преосвященнішими єпископами Городницьким
Олександром і Дрогобицьким Філаретом у
співслужінні сонму священства звершили всеношну. Після богослужіння Владики вручили
орден святої великомучениці Варвари ІІ ступеню матушці Іоанні Щирбі з нагоди Дня її народження. Матушка Іоанна у важкі роки гонінь на
Церкву була вірною помічницею своєму чоловіку, приснопоминаємому протоієрею Богдану.

Єпископ Дрогобицький Філарет,
архієпископ Львівський і Галицький Августин,
єпископ Городницький Олександр
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все своє земне Богу Спасителю. Її сила віри
перемогла дівоче єство і явила нездоланну
силу благодаті. Тому й Церква звеличує її
як таку, що, «мовби птаха, звільнилася від
підступів диявола» (тропар). Владика Сер-

ним гостям за спільну молитву, а Владику митрополита запевнив, що львів’яни ставляться
до нього зі щирими почуттями любові та поваги, адже він у скорботному 1992 році, коли
Львівський Правлячий архієрей перейшов у
розкол, тимчасово керував Львівською єпархією, а нинішній приїзд зробив святковий настрій ще більш піднесеним.
Львів’ян очікував ще один несподіваний
подарунок: Високопреосвященніший митрополит Сергій привіз стрічечки, що були

Зустріч з квітами і короваями гостей

гій зауважив, що всі ми, стомлені теперішнім
важким життям, обтяжені різними мирськими
справами, забуваємо про Бога, часто не маємо
часу навіть для молитви. А отже, нам потрібно
смиренно визнати свою слабодухість і неміч,
припасти з молитвою до великомучениці Варвари, відкрити перед нею своє серце і просити
у Святої хоч часточку такої ж любові до Бога.

Славлення святої великомучениці Варвари

освячені на поясі Богородиці, що зберігається у Ватопедському монастирі на Святій горі
Афон, і нещодавно перебував у Росії. Тож усі

Єпископ Дрогобицький Філарет,
архієпископ Львівський і Галицький Августин,
митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій,
єпископ Кагульський і Комратський Анатолій

Після Літургії відбувся хресний хід з мощами навколо храму.
Потім Владики привітали з Днем Ангела
настоятельку Львівського Свято-Преображенського жіночого монастиря всечесну ігуменю
Варвару (Щурат-Глуху).
Архієпископ Августин подякував поваж-

Привітання з Днем Ангела
всечесну ігуменю Варвару (Щурат-Глуху)

охочі таким чином отримали ще й благословення від Пресвятої Владичиці нашої Богородиці.
Прес-служба Львівської єпархії
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Сторінка духовної безпеки

НОВИЙ РІК: ВІДЗНАЧИТИ ТАК,
ЩОБ НАЗАВТРА НЕ КАРТАЛА СОВІСТЬ
Переддень Нового року приносить з собою безліч питань і складнощів. З одного боку, всі ми звикли тепло та
радісно відзначати Новий рік з раннього дитинства. Але ж святкування нового року – це той час, коли ще триває Різдвяний піст, коли настають дні суворого посту перед Різдвом Христовим. Новий рік – це час веселощів,
однак саме в новорічну ніч більше, ніж у будь-яке інше свято гине людей: замерзають на вулицях, потрапляють
в аварії, гинуть і в себе вдома ... Навіть звичайне сімейне святкування, як правило, супроводжується включеним
телевізором з напівпристойними програмами. Про те, як православній людині зустріти Новий рік радить протоієрей Олександр Ілляшенко, голова редакційної ради сайту «Православие и мир», батько 12 дітей.
- Новий рік
– це свято цивільне, але церковні люди можуть приймати
у ньому участь.
Традиція відзначення новоліття дуже давня,
і вона існувала
ще до виникнення християнства. Дата святкування нового року кілька разів
змінювалася. Не можна сказати, що Церква надає особливого значення святкуванню Нового року, потрібно віддавати
данину тому, що це свято святкується здавна.
Дата Нового року – це час підбиття підсумків, можливість принести Богу подяку за минулий рік, попросити
Божої допомоги на рік наступаючий – тому в Православній Церкві є і молебень на початок Нового року, який 31
грудня служиться в багатьох храмах.
Новий рік – це і свято, коли люди збираються разом.
У наш час, коли життя людей так роз’єднано, це чудова
можливість та привід зібратися разом з близькими серцю людьми.
- Отець Олександр, а як відзначити Новий рік
так, щоб це святкування не суперечило тому, що йде
піст і починається суворий тиждень посту перед Різдвом Христовим?
- Мій духівник на це питання відповідає так: потрібно відзначати так, щоб на наступний день можна було
причаститися. Можна зібратися, приготувати щось смачненьке, можна і випити трішечки, посидіти в колі сім’ї та
відзначити так, щоб не мучила потім совість. Для людей
віруючих, які прагнуть жити повним церковним життям,
природним є прагнення пов’язати кожну важливу подію свого життя з Божественною Літургією, церковною
молитвою та участю в Таїнствах Церкви. Така добра й
благочестива традиція є, але, вона не є обов’язковою, і
повинна узгоджуватися з можливостями людини.
- А ви відзначаєте Новий рік?
- Так, ми святкуємо, але святкуємо скромно. У родині
моїх батьків – сім’ї нецерковній – це було найулюбеніше
свято. Ми збиралися дуже тепло і затишно, всією родиною. І в нашій сім’ї ми відзначаємо, але скромно.
- Отче, на таких сімейних зустрічах православна
людина, як правило, опиняється в колі своїх невіруючих родичів. І постає проблема скоромного столу і
спиртних напоїв ...
- Непісний стіл – це, звичайно, складність. Якщо людина може взяти участь у підготовці новорічного столу,
то нехай сама і приготує декілька пісних страв. Новорічний келих підняти можна, може бути і не один, але тут
потрібно керуватися словами апостола Павла: «Все мені

можна, але не все корисно, все мені дозволено, але ніщо
не повинно володіти мною».
- А якщо хтось із домашніх наполягає на тому,
щоб ми скуштували його кулінарні знахідки, зовсім
не пісні? ...
- У такому разі з двох зол треба вибирати менше: що
для людини менше зло. Або ти скривдиш ближніх або
порушиш піст, але тоді доведеться в цьому покаятися.
- Образити ближнього, звичайно, більше зло..
- Думаю, що цей вибір кожен повинен зробити сам, бо
«більше зло» – є індивідуальним у кожному окремому випадку. Чи вистачить у нас гумору, любові до ближніх, щоб
дотримати посту так, щоб рідні не образилися? Тому що
можна відмовитися від скоромних страв з таким тактом і
любов’ю, що домашні не образяться. І чи вистачить у нас
любові, щоб відмовитися так, щоб не образити домашніх?
Або, може бути, людина так вже хоче скуштувати пирога
нарешті, що сама говорить, що рідні образяться?
- Сучасний новорічний стіл нерідко з теплої зустрічі родичів переростає в напівпристойні розмови, жарти, нескінченний телевізор ..
- У таких випадках потрібно намагатися взяти ініціативу в свої руки. Якщо це сімейне святкування, а не похід
в компанію, про яку заздалегідь відомо, що святкування
там буде малопристойним, то потрібно підготуватися заздалегідь. Знайти хороший фільм, який усім буде цікаво
подивитися, продумати можливі
теми розмов, знайти, що самому
розповісти цікаве, підготуватися до свята, щоб
було цікаво всім
і щоб це було все
благопристойно.
- Отець Олександр, а якщо вся сім’я православна,
чоловік і дружина віруючі, в сім’ї підростають діти.
Подружжя не проти того, щоб не святкувати Новий
рік взагалі, але, можливо, все ж варто хоч трохи відсвяткувати, щоб діти не відчували себе позбавленими свята?
- У нашій родині ялинку наряджають все ж таки перед
Різдвом, не до Нового року. Все головне у нас в будинку пов’язане з Різдвом. І в дитячій свідомості важливо
не розмити винятковість Різдва. До революції ситуація,
звичайно, була гармонійнішою: Різдво святкувалося до
Нового року. А після революції всі ті святкування, які раніше були Різдвяними, перенесли на Новий рік, щоб витіснити їх зі свідомості та повсякденного життя народу.
Тому, на мою думку, маленький подаруночок подарувати
дитинці можна, але головне святкування має бути різдвяним.
Джерело публікації: pravmir.ru
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Що таке «вертеп»?

ІСТОРІЯ РІЗДВЯНОГО ВЕРТЕПУ
«Вертеп» в перекладі зі старослов’янської – печера. І хоча у слова чимало інших значень, як правило, їм позначають ту єдину печеру, в якій народився Христос. Печера Різдва або Святий Вертеп,
знаходиться під амвоном храму Різдва Христового у Вифлеємі. Місце народження Спасителя відзначено на підлозі срібною зіркою і написом латиною: «Тут від Діви Марії народився Іісус Христос». У напівкруглій ніші над зіркою мерехтить шістнадцять лампад. А трохи віддалік знаходиться Каплиця
Ясел – місце, куди Діва Марія поклала Христа після народження. Самі Ясла – годівниця для свійських
тварин, яку Богородиця використовувала як колиску, була вивезена у VII столітті до Риму як велика
святиня. А нішу, де колись стояли ясла, обклали мармуром.
Цей Вертеп і став прототипом для наступних вертепів, створених мистецтвом людей.
З XI століття в Західній церкві стає відомий обряд-містерія «Поклоніння пастирів». Слід зазначити, що слово «містерія» вказує на таїнство, а саме на
зв’язок з богослужінням.

«Жінки» (каноніки) відсували завісу, яка приховувала
фігурку Дитятка Іісуса. Вказуючи на неї, вони говорили: «Ось воно – це Немовля зі своєю Матір’ю».
Тоді «пастирі» схилялися перед Ним і вітали Діву
Марію гімном: «Будь благословенна, Цариця Неба»,
а потім урочистою процесією поверталися до вівтаря. При цьому вони співали: «Аллилуя, аллилуя!
Прославте ж Його пришестя!» Потім священик виголошував возглас, яким розпочиналася обідня.
Ось ця стародавня містерія і називалася «Вертепним дійством». Як «вертеп» вона була відома в Західній Україні, куди перейшла з Польщі, яка, у свій
час, отримала її з Німеччини. У мюнхенському рукописі XIII століття є опис різдвяного дійства, що виконувалося ченцями.
Цікаво, що Візантія в цьому сенсі випередила Захід: тут містерії з’явилися вже в V-VI століттях, а в
X-XI століттях у церкві Святої Софії в КонстантиноСрібна зірка на місці народження Спасителя
полі та інших містах урочисто влаштовувалися драматичні вистави.
Отож, на мармуровому столику, який здіймався
Лялькові різдвяні містерії були відомі в Європі з
над головним престолом, влаштовувалися ясла, в
XVI століття, і протягом століть формувалися їх чисяких знаходилося фігурне зображення Діви Марії.
ленні різновиди: це стосувалося і архітектури сцени,
П’ять старших священиків-каноніків в церковному
і тексту вистави. У Польщі такі вистави називалися
вбранні з аміктамі (лляними хустками) на голові і з
«шопками», на Україні – «вертепами», в Білорусії –
«батлейка».
жезлами в руках зображали вифлеємських пастирів
Вертеп як ляльковий театр являв собою переносбіля входу у вівтар. До них підходив хлопчик з хору,
ний ящик з тонких дощечок
який зображав Ангела, і сповіщав пастирям про народження
або картону. Зовні він нагадуСпасителя, вимовляючи єванвав будиночок, який складавгельські рядки.
ся з одного або двох поверхів.
«Пастирі» проходили у віНайчастіше зустрічалися двовтар, а в цей час діти-півчі, які
поверхові вертепи.
стояли в різних місцях храму,
У верхній частині предпредставляли небесне Ангельставлялися драми релігійного
ське воїнство та співали: «Слазмісту, у нижній – інтермедії,
ва во вишніх Богу ...» Потім
комічні побутові сценки. Це
визначало й оформлення час«пастирі» прямували до ясел зі
тин вертепу. Верхню частину
співом різдвяних гімнів.
(«небо») зазвичай обклеювали
Тут їх чекали два каноніка,
умовно представляли двох жізсередини блакитним папером,
нок, що знаходилися при Святій
на задній її стіні були намальоДіві. Вони запитували: «Кого
вані сцени Різдва, або ж збоку
шукаєте в яслах, пастирі?» –
влаштовувався макет печери
«Ми шукаємо, – відповідали
або хліва з яслами та нерухомипастирі, – Спасителя Христа».
ми фігурками Богонемовляти
Ляльковий вертеп
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Христа, Діви Марії, праведгійських театрах застосовуного Йосипа та свійських
валися важкі маріонетки на
тварин.
дротах довжиною до одного
Нижня частина – «земля»
метра, а в провансальських
або «палац» – обклеювалась
«вертепах» ляльки були наяскравим кольоровим папеполовину механізованими:
ром або фольгою, посередині
кожна з них мала власний
на невеликому піднесенні вламеханізм, що приводив у рух
штовувався «трон», на якому
кінцівки, а для пересування у
перебувала лялька, що зобрапросторі була необхідна дожає царя Ірода. У дні ящика і
помога аніматора.
в поличці, що розділяла ящик
На Русі вертепний ящик
на дві частини, були прорізи,
часто нагадував не печерку,
за якими ляльковод пересував Різдвяний вертеп у храмі свв. апп. Петра і Павла у а капличку, що уособлювала
Жовкві, січень 2010 року
Церкву Христову. При ходінстрижні з нерухомо прикріні з таким вертепом діти співали духовні пісні або
пленими до них ляльками – персонажами драм. Перевсі разом співали різдвяний ірмос. Бувало, що «версувати стрижні з ляльками можна було уздовж скриньтепи» ніхто не носив, а ставили їх на середині храму,
ки, ляльки могли повертатися на всі боки. Праворуч і
прибирали квітами та ялиновим гіллям, всередину
ліворуч кожної частини були прорізані «двері»: з одних
ставили ікону Різдва Христового. Парафіяни дуже
ляльки з’являлися, в інших зникали.
раділи такому святковому диву.
Ляльок зазвичай вирізали з дерева, зрідка ліпили
з глини, фарбували і наряджали в одяг з паперу або
І в наш час ця традиція не забута в Церкві: у всі дні
тканини і закріплювали на металевих або дерев’яних
Святок, до свята Богоявлення Христового, будь-хто
стрижнях. Якщо в «шопках», «вертепах», «батлейможе зайти в храм і вклонитися Богонемовляті Христу.
ках» використовувалися ляльки на палиці, то в бельПідготувала Галина Балацька, м. Львів

Різдвяні традиції

«АНГЕЛИ І ЛЮДИ ВЕСЕЛО СВЯТКУЮТЬ!»
Різдво Христове започаткувало собою становлення нової ери в історії
людства і відобразилось,
крім Богослужіння, в
культурі всього світу,
зокрема в етнографії,
музиці, образотворчому
мистецтві. Різдво стало
найкрасивішим і самим
улюбленим
зимовим
святом всіх християнських народів.
Унікальне багатство різдвяних традицій таїть у собі
наша українська старовина: від найбіднішої хатинки
до загальносуспільних масштабів – все на ці дні ставало місцем різдвяно-театралізованого дійства. У хатах на підлогу стелили свіже сіно; стіл покривали соломою, на котру потім стелили льняну скатертину. На
цьому столі у "Різдвяний сочельник"- навечір’я Різдва
Христового – ставилась Свята Вечеря. Блискучими кольоровими шарами, плетеними з соломки іграшками, а
також пряниками, цукорками і обгорнутими у золотий
папір горіхами прикрашали улюбленицю дітвори – зелену ялинку. На верхівку встановлювали лялькового
Різдвяного Ангела, який дув у золоту трубу, сповіщаючи про народження Сина Божого. А як же цікаво було
довгими зимовими вечорами власноруч виготовляти ці
прикраси! Урочиста обстановка у домі зберігалась такою аж до закінчення святок – дня вшанування Собору
Іоанна Хрестителя, 20 січня.

6 січня ("сочельник") Церква вважає днем строгого посту; у народі уставна вимога була посилена до
загальної традиції – не їсти в цей день аж до появи
першої зірки. Світло першої зірки знаменувало початок святкової різдвяної трапези, так званої "Святої
Вечері". Свята Вечеря готувалась виключно пісною,
а її серцевиною було "сочиво" (звідси й назва сочельник) – страва, яка являє собою кашу із варених зерен
пшениці, розтертий мак з медом і подрібнений горіх.
З початку XIX ст. ця різдвяна страва отримала назву
"кутя", яка й зберігається до сьогоднішнього дня.
Ще з давнини малі діти-колядники (ще їх називали христославами) збирались у невеличкі групки
і ходили колядувати із "вифлиємською зіркою": на
палці закріплялась зірка, виготовлена із золоченого
паперу; у центрі зірки знаходилась ікона Різдва. У
іншому варіанті зірку виготовляли так, що вона мо-
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гла крутитись навколо своєї
центральної осі, і тоді в центрі закріпляли свічечку.
Діти старшого віку ходили
"з вертепом". Вертеп у перекладі із слов’янського означає
"печера". Вертеп являв собою
невеликий ящик, що зображав печеру, у якій народився
Христос. Стіни цього ящичка розфарбовувались "під камінь"; дах робився двоскатним
солом’яним. А всередині поміщались лялькові персонажі міні сцени різдвяної
ночі: волхви, ангели, пастушки, ягнятка. Центром
композиції неодмінно була Пресвята Богородиця,
яка схилялась над яслами із Божественним Дитятком. Такі вертепи встановлювалися і в храмах.
Юнаки у ці дні виконували вже більш складні міні-сценічні постановки. Готувались костюми учасників різдвяного дійства: пастухів, ангелів, волхвів,
Ірода, смерті, причому ніколи не допускалось зображення Христа та Богородиці. Переодягнені у ці
костюми юнаки обходили кожну хату, предсталяючи театралізований перебіг різдвяних подій, за що
їх в народі називали перебиранцями.
Колядникам-христославам у кожному домі давали гостинці або гроші. Спеціально припасеними
снопами у цю ніч обдаровувався навіть домашній
скот – адже ж, згідно передання, віл та осел у холодну різдвяну ніч зігрівали Боже Дитя своїм диханням.
І в сьогоднішні дні різдвяних свят наш народ, особливо на західних теренах України, в більшості дотримується таких і подібних до них традицій. Хоча,
на жаль, спостерігається і часткова підміна ціннос-

тей: дуже часто діти ходять
колядувати, здається, зовсім не
з ціллю прославити Новонародженого Христа і понести по
домівках радісну звістку про
народження в світ Спасителя,
але скоріше з бажання отримати матеріальну винагороду
– "заробити". Це виражається в
тому, що мало хто з малих колядників знає більше ніж одну
колядку, а часто і однієї не знають або не хочуть проспівати
до кінця, але спішать далі щоб більше обійти, більше
"заробити". Як розповідають потім самі колядники
перші з них попереджують наступних куди не йти,
бо там мало дають грошей або дають замість грошей
гостинці. Звичайно, що це неправильно, але в цьому
винуваті не тільки діти, але й дорослі, бо не всі батьки
пояснюють дітям зміст свята народження Спасителя
світу і значення традиційних святкових піснеспівів.
В народних традиціях святкування Різдва Христового відобразилася любов народу України до
пісні. Як розповідали старі люди, в давнину наші
предки і до роботи, і до відпочинку, і до свята приступали з піснею. Але в коляді крім пісні відобразилася ще й віра людей в події Різдва Христового,
і радісне усвідомлення значення цих подій. Тому,
якщо ми будемо з тих же мотивів дотримуватися
Різдвяних традицій наших предків, це послужить
для нас укріпленням віри і запорукою майбутньої
нашої доброї відповіді перед судом Спасителя,
нарождення Якого в ці дні "Ангели і люди весело
святкують"!
Священик Павло Давиденко, м.Львів

Літо Господнє

Олександр Надрага

ЛЬВІВСЬКИЙ СВЯТИЙ ВЕЧІР
Подібно до відомого російського письменника Івана Шмельова (1873-1950), який у своєму
автобіографічному творі «Літо Господнє» описує Москву кінця ХІХ ст., галичанин Олександр
Надрага (1885-1962) є автором низки літературних нарисів, що дають можливість відчути
атмосферу Львова ХІХ – першої половини ХХ ст. Для читача його творів є привабливими
історичні розвідки про парки, окремі будинки, вулиці, райони міста, а також розповіді про
найдрібніші деталі святкування Різдва та Великодня.
Прийшов Святий Вечір. Чудовий це був для
нас день. Ми ходили просто навшпиньки, щоб
тільки не заколотити його святочної тишини…
З кухні плили на ціле помешкання дивні пахощі. У великих горшках варилися святковий
борщ, голубці з грибками і суш, куплених у синевідських бойків під парасолями. На столі родилися смачні креплики (пиріжки з капустою
або рибою) і капусняки, на ринці смажився мід

до горівки з цинамоном. Я з татом прибирав
ялинку в замкненім перед цікавими очами молодшої рідні сальоні (вітальні). Скоро сходив
нам день.
Уже кидають креплики до борщу, вже на сковорідці досмажується риба, тато коштує медівку
чи не заміцна. Всі убираємося святочно. Мама застелює стіл білим, як сніг, обрусом, під обрус по
середині кладе сіно і на ньому святочний калач.
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Займаємо
по старшині
місця,
побіч нас сідає
наша служниця. Батько
бере тарілку
з проскурою,
приступає до
мами, тато
і мама бажають один
одному всього
найкращого і потім
ідуть до нас.
В очах усіх
сльози.
Зачинаємо від борщу, потім іде риба; мама
вибирає з кусників, призначених для молодшої
рідні, ости (риб’ячі кістки). Сміло вже їмо налисники з грибами і голубці. Але я жду кінець вечері і біжу до сальону засвітити свічки на ялинці.
Отвираю наскрізь двері, і очі молодшої рідні аж
вискакують з радощів. Потім іде «Бог Предвічний», а за цією колядою інші. Полум’я свічечок
пестить сині, червоні, зелені кулі, золоті горіхи та
інші прикраси ялинки. Десь свічечка огортає своїм полум’ям шпильки ялинки, і кімнату наповнює
живичний запах галузочки. Свічечки освічують
чудові коронкові взори на замерзлих вікнах. Батьки і ми, молоді, дивимося на
ялинку і стараємося вичитати у
світляних її кільцях нашу долю
в найближчому році.
А ті роки плили тоді так
скоро і приносили вони всяке так, як це воно в людському житті мусить бути. Місце
мого батька заняв я, як представник дальшого покоління.
І в моїй хаті стоїть така сама
ялинка, як колись у нас на Городецькій, з такими самими
свічечками і прикрасами. Не
висять на ній самі елєктричні
лямпочки з визивним, самовпевненим світлом скоробагатька, що позбавляють ялинку цілої тої краси і цілого того
чару, який їй дарують тремкі
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свічечок.
На ялинці
пишаються
ріжноманітні кулі та
прикраси.
Найстарші з них
мають уже
цілих шістнадцять
літ, і до
них рвався
цілим своїм кількамісячним
тілом старший мій син. Потім ми докуплювали щороку
нові чічки аж до найновіших, куплених вже
цього року. До кожної з них прив’язані якісь
спомини, кожна з них – це нова сторінка мого
родинного життя. Тішилася ними також моя
маленька Оленка, але не так палко, як мій Данко. Тільки оченята в них робилися такі великі
і такі чудові, як ті кулі у світлі кільканадцяти
свічечок. Та і ми дивимося не менше цікаво, бо
раз у рік, завдяки святій вечері і цій ялинці, стаємо малими дітьми. Це єдина казка з дитячих
літ, що щороку повторюється собі.
А серед тих мрій очі наші звертаються до
їдальні і дивляться на ще одну
свічку на столі та на крісло,
що його ставимо для когось
неприсутнього і сподіваного.
Може, цей гість прийде за рік,
за два, може, на нього ждатимуть ще наші діти. І в тій надії
черпаємо заохоту до життя, до
праці, до боротьби з вітрами
серед моря нашого теперішнього життя.
Гасне одна свічечка, за
нею друга, третя, а за ними
гаснуть теж спомини: один,
другий, …десятий. Діти рахують, кілько треба дати нових
свічечок, щоб на другий день
Христового Різдва вогники
могли засяяти новим, повним
світлом.
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СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ МИКОЛАЮ,
МОЛИ БОГА ПРО НАС...
У 1993 році у Львівській виправній колонії № 48 була заснована свято-Миколаївська православна релігійна громада. Відтоді
тюремний відділ Львівської єпархії УПЦ опікується засудженими,
що входять до її складу.
19 грудня цього року, в день
пам’яті небесного Покровителя
громади – святителя Миколая, установу відвідали
протоієрей Юрій Кінас, диякон Максим Тиртишний, працівник відділу тюремного служіння Олександр Бойко, помічник архієпископа Августина з
тюремного служіння Оксана Костенко.
У молитовній кімнаті установи зібралося близько 30 засуджених. Протоієрей Юрій Кінас звершив
молебень з акафістом святителю Миколаю. Потім
присутнім засудженим були вручені подарунки –
предмети першої необхідності і солодощі.
На прохання начальника установи полковника
внутрішньої служби Шведа М.Я. гості вирушили на
дільницю посиленого контролю, де засуджені утримуються в окремих камерах. Коли відкривалися две-

рі камери і крізь грати простягували пакуночок із запашними мандаринками зі словами: «З днем святого
Миколая!», здивуванню штрафників не було меж.
Наостанок гості відвідали дільницю карантину
діагностики і розподілу, в якій утримуються новоприбулі засуджені, які отримали гостинці від святого Миколая. Оксана Костенко відрекомендувала
всіх гостей новоприбулим, а також розповіла про
православну громаду, що діє в установі, і запросила їх відвідувати катехизаційні бесіди та богослужіння.
Прес-служба Львівської єпархії

Нам пишуть

В ОЧІКУВАННІ РІЗДВА ХРИСТОВОГО
16 грудня у середній школі №52 ім.
М.Лобачевського відбулися виховні
години присвячені дню вшанування
святого Миколая та Різдву Христовому. Незважаючи на велике перевантаження навчальною програмою, учні з
радістю відгукнулися на пропозицію
своїх класних керівників.
Учні 10-го класу висловили свої
роздуми про роль матеріальних та духовних цінностей у сучасному світі та
суспільстві. Відбулось жваве обговорення даної теми, де кожен мав можливість висловити свою думку. Бесіда була такою захопливою,
що урок промайнув мов одна мить! А учні хотіли
ще стільки всього розповісти і обговорити! Всі

були одностайні у тому, що потрібно
частіше збиратись для таких бесід.
Та найприємнішою була зустріч з
учнями 2-го класу. Класний керівник
Олена Василівна підготувала мультфільм на біблійну тематику для спільного перегляду. Після «мультика» учні
із задоволенням розповіли, чого навчає побачена ними біблійна історія,
а також про св. Миколая та про Різдво
Христове.
На заходах був присутній священик
Назарій Швець. На завершення отець Назарій Швець
подякував класним керівникам Колесниковій Світлані Митрофанівні та Січиневич Олені Василівні за
надану можливість взяти участь у передсвяткових
заходах, та за їхнє бажання навчити дітей шанувати
християнські свята. Також привітав учнів, їхніх батьків та вчителів з прийдешніми святами і нагадав, що
святий Миколай приносить дарунки лише чемним і
слухняним діткам, котрі щодня моляться і старанно
вчаться. Побажав учням, щоб кожен із них вранці 19
грудня знайшов під подушкою бажаного гостинця.
На згадку отець Назарій благословив усіх учнів
образочками Ангела Хранителя.
Православна громада
середньої спеціалізованої загальноосвітньої
школи №52 ім. М.Лобачевського, м.Львів
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«ЗІГРІЙ ТЕПЛОМ СВОГО СЕРЦЯ»
15 грудня 2011 року завершилась благодійна акція до дня
святого Миколая «Зігрій теплом
свого серця», зі збору іграшок, солодощів та зимового одягу для дітей, що проживають в сім’ях, які
опинилися у скрутних життєвих обставинах та дітей,
які перебувають в інтернатних закладах Львівщини.
Акція проводилась за благословенням архієпископа
Львівського і Галицького Августина.
Організаторами акції виступили Духовно-просвітницький центр на честь святих праведних Богоотців Йоакима і Анни Львіської єпархії УПЦ, відділ
з благодійності та соціального служіння Львівської
єпархії УПЦ спільно з Громадською організацією
«Творче об’єднання «ALTER».
Усі зібрані подарунки розподілено, зокрема, між
вихованцями Лопатинської спеціальної школи інтер-

нату для дітей з вадами у розумовому розвитку
(Радехівський
р-н), Червоноградської
спецшколи-інтернату,
Роздільського дитячого
будинку-інтернату, та
ін. Загалом акцією охоплено більш ніж 300
дітей, які проживають
на території Львівської
області.
Організатори щиро
Організатори акції
вдячні усім, хто долупрот.
Богдан Білас,
чився до акції, хто неМихаїл (Руслан) Коник
байдужий до дітей, які
потребують допомоги!
Прес-служба Львівської єпархії

ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ…
Об’єднаними зусиллями благочинних Львівської
єпархії, підприємців, громадян, студентів були зібрані подарунки для діток.
Слід зазначити, що даний
захід став спільною справою і для гостей з Польщі
та православної общини
святого благовірного князя
Олександра Невського в м.
Верезе (Італія).
19 грудня, у день. коли Церква вшановує пам’ять святого Миколая, архієпископ Львівський і Галицький Августин відвідав Роздільський дитячий будинок-інтернат
для розумово-відсталих дітей, який розташований в Миколаївському районі нашої області. Владика подарував
діткам солодощі та передав подарунки, зібрані під час
акції. У цьому закладі перебувають діти із розумовими
вадами, позбавлені батьківського піклування, діти-сиріти, діти з малозабезпечених, неблагополучних сімей. Загалом тут 78 вихованців.
Тепло і невимушено відбулось спілкування владики
Августина із вихованцями. Владика цікаво і доступно
розповів про святого Миколая, його добрі вчинки, вкладаючи у слова частинку душі, тепла свого серця.
Розуміючи нелегку працю в інтернату, владика Августин звернувся до вихователів: « ... кожен несе свою службу. Солдат захищає Вітчизну, кухар готує їжу… ваше служіння особливе. Ви доглядаєте за дітками, котрі нікому не
потрібні, навіть батькам. Тому для них ви – і батьки, і друзі. Вони чекають на вашу любов…». Служіння в інтернаті
– не просто державна робота, але праця, котра мимоволі
змінює твій внутрішній світ, вчить безкорисливо служити
ближнім. Поглянувши на дітей, котрі не розуміють фальші, лицемірства, намагаєшся виправитись і сам.
Як зауважив керівник Духовно-просвітницького цен-

тру на честь святих праведних Богоотців Йоакима і Анни
Львівської єпархії УПЦ, Михаїл (Руслан) Коник: «…інколи нам видається, що наш життєвий хрест – найважчий.
Поглянувши на цих діток, починаєш розуміти, що поруч є
ті, кому важче, кому ти можеш простягнути руку допомоги. І цьогорічна акція стала першою ластівкою допомоги
ближньому. Ми повинні в своєму серці відчути біль цих
дітей, їх потреби, намагатись зрозуміти їх світогляд і мислення, знайти в своєму серці місце для того, хто потребує
тепла нашого серця. Наше християнське серце повинно
палахкотіти вогнем любові, щоб через нього ми могли запалити сотні, а то й, тисячі маленьких сердець в надії, що
вони не одні, не покинуті батьками і світом, що поруч є
Бог, який всіх зігріває своєю безмежною ЛЮБОВ’Ю».
Хлопчик на прізвисько «Рубін» всіх прощав вдячною
посмішкою та радістю від спілкування. Гості залишає дитячий будинок з якимось невимовним почуттям радості,
одночасно, й сумом, які спалилися воєдино в їх серцях.
Вони уже від’їжджали, коли до них підбіг ще раз хлопчик
і спитав: «Чи не бачили ви моєї мами? Якщо побачите її,
передайте, що чекаю її … я завжди чекатиму її!!!».
Прес-служба Львівської єпархії
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«ОЙ, ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ!»
Так склалося, що на початку зими ми молитовно
згадуємо святих особливо шанованих в нашій Церкві: благовірного князя Олександра
Невського, великомученицю
Єкатерину, апостола Андрія
Первозванного, великомученицю Варвару, святителя Миколая, святителя Спиридона
Триміфунтського. Подвиги
цих святих зворушують кожну християнську душу. І хоча
погода на початку грудня цього року не радувала львів’ян снігом та морозом, прихід зими
все ж відчувався особливим чином: розпочався

своїх Небесних
покровителів,
а також викладачів, батьків
та строге журі
знаннями Священного Писання та історії
Церкви. Поділившись на дві
команди діти
відповідали на непрості запитання, відгадували
імена святих, уривки зі служб яким зачитували
ведучі, вставляли пропущені слова в житії святителя Миколая і, нарешті, проявили свої акторські здібності у постановці сценок на теми
притчей Господніх. Після підведення результатів учасники конкурсів прославили святителя
Миколая піснею
«Ой, хто, хто Миколая любить»
та, отримавши
від викладача по
цукерці, поспішили до своїх
домівок, щоби Чудотворець Миколай
після короткого Дивиться з ікони,
відпочинку при- Як маленькі діти б’ють
йняти участь у Перед ним поклони.
всеношній
на Раптом чує Миколай
честь любимо- Діток побажання:
го всіма святого « Чудотворче, принеси
Миколая Чудот- Нам дарунки зрання.
ворця.
Милосердя й доброта

МОЛИТВА
ДО СВЯТОГО
МИКОЛАЯ

Ряздв’яний піст, і забриніло джерельце іменин
в православній общині Свято-Троїцького храму
м. Львова. Кожний намагався вшанувати свого
Небесного покровителя церковними молитвами, щирим покаянням, добрими справами та
думками. Не лишилися осторонь від цих подій
і учні недільної школи. 18 грудня після, пізньої
Божественної літургії вони змогли порадувати

Диякон
Максим
Тиртишний

Шановні читачі! Запрошуємо вас відвідати оновлений сайт
Львівської єпархії Української Православної Церкви. Новини з
парафій, а також розповідi про події, що відбуваються у церковному житті єпархії розміщені за адресою: http://upc.lviv.ua/
Прес-служба Львівської єпархії
Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü:
Ëüâ³âñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ Ó Ï Ö

Всім твої відомі.
Ми чекаємо на тебе
У своєму домі.
Будем чемними завжди
І молитись Богу,
Та ніколи не забудь
Ти до нас дорогу».
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