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Всечесні отці,  
боголюбиві брати і сестри!

«Н ині гряде сповнення провіщеного  
 пророками … вийде вождь 

народів — втілений від Діви Христос Бог, 
Який буде пасти людей Своїх — нового Ізраїля. 
Його ж усі величаймо» (стихира з 1-го часу 
служби напередодні Різдва Христового). 
Сьогодні всі ми є сповненими радості, світла 
і благодаті, бо рождається нині Спаситель 
Світу, Христос, Предвічне Слово, обіцяний 
Месія та Викупитель світу. Вітаю всіх вас, вірні 
чада Святої Православної Церкви в Галицьких 
землях, зі Світлим празником Христового 
Різдва, Новоліттям та Богоявленням Господнім.

Цього року знову свята Христова 
Церква кличе нас, всіх своїх вірних чад, 

відсвяткувати величну і неосяжну розумом 
подію Боговтілення – подію, яку людський 
розум нездатний вмістити і зрозуміти. 
Подію неординарну, але в той же час 
абсолютно історичну і реальну, яка відбулася 
в іудейському місті Віфлеємі і передбачену 
старозавітними пророками: «І ти, Віфлеєме-
Ефрафо, чи малий ти між тисячами Іудиними? 
З тебе вийде Мені Той, Який повинен бути 
Владикою в Ізраїлі і Якого походження від 
початку, від днів вічних» (Мих. 5, 2).

Чим для нас, дорогі брати і сестри, є свято 
Різдва? Святитель Іоанн Златоуст, в своїй 
гомілії до Різдва зазначає «…чи може щось 
рівнятися з цим празником? Бог на землі, а 
людина на небі, ангели служать людям, люди 
спілкуються з ангелами та іншими небесними 
Силами. … рай відкритий, клятва знята, гріх 
зник, провини прогнані, істина зійшла на землю. 
Природа, від якої херувими берегли рай, сьогодні 
злучилась з Богом». Небо нині відкрите, ангели 
славлять Бога, радіє все творіння, весь всесвіт  
і, звичайно, кожен з нас отримує освячення 
своєї людської природи через таїнство 
Боговтілення. 

Христос, Слово-Логос Бога Отця, приходить в 
наш створений світ, щоб незлитно, незмінно, 
нероздільно і нерозлучно поєднати 
божественну та людську природи в своїй 
Іпостасі, щоб принести світло і «… розсіяти 
морок і темряву, які окутують нас» (преп. 
Єфрем Сирін). Не дозволимо, щоб наша 
сьогоднішня молитва в цей благословенний 
день порушувалася життєвими турботами, 
щоб наш розум відволікали земні думки, щоб 
наші почуття були захмарені негативними 
емоціями! «Щоб знайти Христа і ми повинні 
принести Йому три дари: по-перше – золото, 
наше серце, як золото очищене від всякого 
злого жадання і від всякої нечистої думки; по-
друге – дух, як ладан, що запалюється любов’ю 
до Бога і ближнього, і як ладан, що возноситься 
з благоговінням «воню благоуханія духовнаго»; 
по-третє – смирну, умертвлення плотських 



3пристрастей з покаянням і смиренням…» 
(Святитель Ілля Минятій).

Різдвяне богослужіння з особливою увагою 
відноситься до теми обоження людської 
природи через народження від Діви Марії 
Богонемовляти Христа: «В яслах безсловесних 
заради нас був покладений Ти, довготерпеливий 
Спасе, і Немовлям був волею; пастирі ж з 
ангелами оспівали Тебе, взиваючи: слава і хвала 
на землі народженому, Христу Богу нашому, що 
обожив єство земнородних» (Після 1-ї кафизми 
сідальний, глас 1).

Господь, створюючи людину, забажав, 
щоб вона постійно перебувала в нетлінні  
і Його всеохоплюючій любові. Після того, як 
наші праотці Адам і Єва згрішили і підпали під 
смертне осудження, вони вже не були такими, 
якими створив їх Господь. Смерть оволоділа 
ними через переступ заповіді, яку дав їм 
Всевишній. Людина, що підпала під природнє 
тління, втратила благодать образу Божого. Тому, 
Вселюблячий Отець, щоб природнім чином 
відновити зв’язок людини з Богом, вирішує 
послати своє Отче Слово, Ісуса Христа, щоб Він 
воплотився, освятив своїм божеством людське 
єство, постраждав за всіх, викупив людину 
з полону смерті та тління і відновив зв’язок 
людини з її Творцем.

Нехай сьогодні і наше з вами серце 
стане подобою Віфлеємської печери, де 
народжується Христос – Вічний Бог і Людина. 
Відкриємо назустріч Богонемовляті наше 
з вами серце, щоб Він міг освятити його 
Божественним світлом і укріпити силою Святого 
Духа. Знайдемо в собі сили пробачити нашим 
винуватцям, як і Господь щодня пробачає 
нам наші провини. Будемо смиренними  
і поступливими, як і Господь, що народився 
в бідній яслині на околиці Віфлеєму, поміж 
простих пастушків, щоб дати нам особисто 
приклад головних християнських чеснот. 

Його вертеп навчає нас не боятися 
бідності і убогості; присутність волхвів – 

підпорядковуванню свого розуму і вченості – 
основам Євангельської мудрості; зірка – ходити 
у світлі освіченої Його благодаттю совісті; 
ангели – взаємному миру і постійній молитві 
до Творця. Святий Іосиф є для нас прикладом 
праведності, а Діва Марія – непорочної 
чистоти, яка не тільки дозволяє бачити Бога, 
але й приймати Його в собі.

Сердечно вітаю всіх зі світлим святом Різдва 
Христового. Бажаю вам міцного здоров’я, сил 
і кріпості стояти в незаплямованій істині і 
благодаті, берегти нашу Православну віру і 
Христову Церкву, дбати про благоустрій нашої 
земної Батьківщини, бути причасниками 
нетварного Світла Благодаті Божої, 
дотримуватися заповідей «полюби Господа Бога 
твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, 
і всією думкою твоєю…» і «…люби ближнього 
твого, як самого себе.» (Мф. 22, 37-39), бути 
завжди в мирі, злагоді та любові.
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До чого кличе нас  
Різдво Христове

 

«Сьогодні Багатий збіднів для нашого 
спасіння... Сьогодні ми сподобились дару, 

про який не просили... Сьогодні відчинилися 
небесні брами для наших молитов… Сьогодні 

Божество вдягнулося в людину, щоб людина 
прикрасилася Божеством» .

Ісаак Сирін, Гомілія на Різдво

«О сь, наблизився час нашого  
  спасіння, готуйся, вертепе, Діва 

наближається народжувати» (Наславник на 
Господи возвах, служби передсвята РХ). Весь 
світ видимий і невидимий, Церква земна і 
небесна, в ці святкові дні готуються зустріти 
Богонемовля, Спасителя і Викупителя всього 
творіння!

В день Христового Різдва, святкуючи 
здійснення «безперечно великої благочестя 
тайни: Бог явився у плотi» (1 Тим. 3, 16), разом 
з тим радіємо іншій не менш важливій події 

– людям була подарована «одна благодать 
за іншою» (Іоан. 1, 16). У людей з’явилася 
можливість народитися разом з Христом у 
Дусі Святому, і переродитися Його благодаттю. 

Свята Церква сяє від благодаті, що сходить на 
землю від Всевишнього. Всесвіт торжествує і 
радіє любові Бога-Отця, Який «так полюбив 
… світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, 
щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав 
життя вічне» (Іоан. 3, 16). 

Господь стає людиною, щоб, за словами 
святих отців, людина стала богом. Спустився 
Всевишній з неба, щоб людина змогла 
піднятися з глибин свого падіння. У святі 
Різдва ми святкуємо нове творіння, в якому 
«через купiль вiдродження i оновлення Святим 
Духом» (Тит. 3, 5), відбулося перетворення 
роду людського. Відтоді, як Христос народився 
і приніс на землю благодать, Свята Церква, 
стає для нас матір’ю, що народжує, страждає 
і терпить з єдиною ціллю – аби Син Божий 
народився в серці кожного віруючого. 

Споглядаючи на чудо Народження Христового, 
яке відбулося найсмиреннішим і найповнішим 



5чином, ми розуміємо, що нам не залишається 
нічого іншого, як бути осторонь світу цього. 
«Дивне народження побачивши, відійдемо від 
цього світу, перенесімося розумом на небо, бо 
задля цього величний Бог на землі з’явився як 
смиренна людина…» (Акафіст Благовіщенню 
Пресвятої Богородиці, кондак 8). Станемо ж 
і ми відстороненими від метушні лукавого 
світу, направимо наш розум до неба, істинної 
нашої Батьківщини, там де наш Спаситель, і де 
для нас збудовано оселі для життя вічного. 

Цей світ для нас ніколи не стане постійним 
притулком, і ми – лише тимчасові його жителі. 
Будемо ж наслідувати Пречистій Матері 
Божій і праведному Йосифу, що були лише 
подорожніми у своїй батьківщині – Віфлеємі. 
Намагатимемося бути перехожими в цьому 
світі, якщо бажаємо віддати місце в нашому 
серці новонародженому Богонемовляті. 
Пам’ятатимемо слова Апостола: «бо не 
маємо тут постiйного мiста, але шукаємо 
майбутнього» (Євр. 13, 14).  

Якщо все єство людини звернене до небес, 
тоді серце її очищується і починає бачити Бога.

 «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога 
побачать» (6 заповідь Блаженств)(Мт. 
5,8). Чисті серцем – це ті, котрі не лише 
остерігаються поганих вчинків, але й душу 
свою намагаються зробити чистою, охороняти 
її від поганих думок і бажань. Вони, як в цьому 
світі є близькими до Бога, бо душею завжди 
відчувають Його, так і в майбутньому житті, 
у Царстві Небесному, вічно перебуватимуть 
з Богом, по благодаті зможуть бачити Його, 
будуть знаходитися в Його славі. 

Але як можна побачити Бога? Чим чистішими 
стають наші серця, тим ясніше відкривається 
в нас образ Божий, тим хутчіш наближаємося 
ми до Його подоби, до якої ми покликані і таку 
можемо побачити Його. 

Лише чисте людське серце сприймає нетварне 
світло Христове і наче кришталево чисте 
дзеркало, відображає славу та велич свого 
Творця і Царя. Хто з нас хоче відродитися 
благодаттю новонародженого Христа, має 
вправлятися в духовній цнотливості, тобто 
постійному перебуванні розумом у Господі, 
підтримуючи духовну бадьорість і пильнуючи 
бажання свого єства. Необхідно віддати все 
наше серце, щоб в ньому оселився Неосяжний, 
Який є «бiльшим від нашого серця» (1 Іоан. 3,20).

Спробуємо разом створити в нашій земній 
Батьківщині вірну паству Христову, родину 
Нового Адама, що своїм життям проповідує: 
«у місті Давидовому народився для вас 
Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2, 11), 
Котрий знову прийде і «праведно судитиме 
весь свiт» (Діяння 17, 31). Не будемо забувати 
настанови святого апостола Павла: «бiльш 
за все вдягнiться в любов, яка є сукупнiстю 
довершености» (Кол. 3, 14).

Народження Іісуса «засвітило світові світло 
розуму» (тропар свята РХ), щоб ми усвідомили 
– що є Істина. А Істина, за тлумаченням святих 
отців, це – особа, не – «що», а – «Хто». Істина – 
це Сам Христос. І лише Тіло Христове – Його 
Свята Церква, має у собі цю Істину. Ми, вірні 
чада Святої Православної Кафоличної Церкви 
на Галичині маємо стати «світлом світу»  
(Мф. 5, 14), покликані бути носіями миру 
Христа, що керує нашими серцями, щоб 
все з’єднати навколо Нього в одному тілі  
(Див. Колос. 3, 15). 

Ієродиякон Філарет (Ольшанський)
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Різдво Христове:  
історія виникнення  

та богослужбові 
особливості свята

С     вято Різдва Христового має особливу 
 історію, адже не всім відомо, що за 

часів перших християн само по собі воно не 
існувало. Події Різдва тоді згадувались під 
час святкування празника Богоявлення. Про 
ці та інші історичні й богослужбові цікавинки 
дізнаєтесь з наступного матеріалу. 

Історія виникнення свята

Судячи зі свідчень Климента Олександрійського 
святкувати празник Явлення Господнього 
увійшло у звичай вже в І-ІІІ ст. Однак це 
торжество, на відміну від сучасного празника 
Богоявлення (Хрещення), слугувало згадуванню 
не лише Хрещення Христа на ріці Йордан, але й 
стосувалось загалом всієї послідовності подій, 
пов’язаних з пришестям Бога у плоті в світ – 
починаючи від Різдва і до Хрещення.

Перші посилання на існування такого 
«об’єднаного» свята Богоявлення ми зустрічаємо 
у давніх єретиків-гностиків – василидіанів, які 
з’явились у ІІ ст. Розділення дня святкування 
цих двох важливих подій Священної історії 
виявилось справою майбутнього. Відносно 
швидко ця традиція – відзначати вже два свята: 
Різдво і Хрещення – стала надбанням майже 
всього православного світу. 

Празник Різдва був вперше відокремлений 
від Хрещення на християнському Заході при 
папі Юлії, в середині IV ст. (близько 354 р.). При 
цьому варто зазначити і те, що різні церкви 
визначали історичну дату Різдва по-різному. 

Так, за Климентом Олександрійським 
Різдво Христове відбулось 18 квітня (всі 
дати тут вказуються за старим стилем), за 
африканською традицією – 28 березня, за 
священномучеником Іполитом Римським (ІІІ 
ст.) – 25 березня, за східною традицією – 6 
січня, за західною (римською) – 25 грудня. 

Сьогодні давню східну практику зберегли 
лише вірмени, які відзначають Різдво 6 січня, 
тут варто зазначити, що вони досі не мають 
відокремленого від Різдва празника Хрещення 
Господнього. Решта християнського Сходу 
перейняло римський звичай святкувати Різдво 
25 грудня. Традиція самостійного святкування 
Різдва розповсюджувалась на Сході досить 
повільно і, ймовірно, не без суперечок. 

Перші різдвяні проповіді на Сході належать 
Святим отцям-каппадокійцям IV ст. В Антиохії 
святкування Різдва було вперше запроваджено 
святителем Іоанном Златоустим.

Особливості святкового богослужіння

У піснеспівах свято зображено, як день 
величезної загальної і щирої радості: «Бо 
нині у місті Давидовому народився для вас 
Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2, 11).

Богослужбовий устав, наближений до сучасного, 
з’являється у ІХ ст. в так званому «Уставі великої 
Константинопольської церкви».

В давнину до свята Різдва, як і до низки 
інших днів церковного року, долучались 
масові хрещення тих, хто проходив тривалий 
підготовчий період до прийняття цього 
Таїнства. До нашого часу богослужіння Різдва 
зберігає в собі деякі риси цієї традиції. Одними 
з давніших в сучасній різдвяній службі є 
прокимен, вірші псалмів, потім – тропарі та 
стихири. 

Богослужбові тексти празника Різдва 
Христового належать перу таких відомих 
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преподобний Роман Піснеспівець (VI ст.) та 
святий Андрій Єрусалимський, преподобний 
Іоанн Дамаскін, святитель Герман, патріарх 
Константинопольський, преподобний Косьма 
Маюмський (усі VIІІ ст.).

Празник Різдва Христового  має досить 
тривалий підготовчий період. Церква часто 
називає Різдво «другою Пасхою» і тому 
призначає перед ним піст за тривалістю 
рівний передпасхальному, але менш суворий. 
Цей піст триває сорок днів і тому називається 
«чотиридесятницею».

Час посту для християн є періодом росту їх 
зібраності, духовної та тілесної концентрації 
на порозі видатної події в житті Православної 
Церкви.

Різдвяний піст вперше з’являється в західній 
християнській традиції з V ст. Тривалість його 
там коливалась від кількох днів до сучасної 
чотиридесятниці. На Сході першу згадку про 
Різдвяний піст ми знаходимо в Коптському 
календарі VIII століття.

Різдвяний піст часто називають «Пилиповим» 
постом, адже у переддень початку посту, 
14 листопада (за ст. ст.), святкується пам’ять 
апостола Філіпа (як будемо писати його імя? – 
П(Ф), -ппа, -па). 

На Різдвяний піст припадає найбільше днів 
пам’яті старозавітніх праведників та пророків 
– всіх тих, хто протягом багатьох тисячоліть з 
особливою надією очікував пришестя у світ 
Спасителя.

Під час святкового Різдвяного богослужіння 
використовується біле священниче 
облачення – як символ чистоти і безгрішності  
Богонемовляти, а також непорочності Його 
Різдва. Храми в день празника прикрашаються 
ялинковим віттям.

Вивчення історії та традицій своєї релігії 
є неодмінною частиною життя сучасного 
православного християнина, адже всесвіт 
з кожним роком ставить перед нами нові 
виклики. 

Дізнаємось про Бога щось нове щодня, 
спілкуємось з Ним і Його святими через 
молтву і духовну літературу, зустрічаємо свято 
Христового Різдва розумними, люблячими 
очима!

Диякон Віктор Палажченко

Перевірте знання за допомогою філворду

• Так західні християни називають різдвяний 
піст.

• Єретики-гностики, які першими святкували 
об’єднане свято Різдва та Хрещення.

• Папа, при якому вперше на Заході окремо 
святкували два празники Богоявлення.

• Апостол, іменем якого ще називають 
різдвяний піст.

• Східний календар, у якому знайшли першу 
згадку про різдвяний піст.

• Котрий з народів зустрічає Різдво 6 січня?

• Ім’я одного з головних авторів богослужбових 
текстів.

• Місяць, в якому історичну дату 
Різдва відзначали за часів Климента 
Олександрійського.

• Місто, в якому святкування Різдва 
було запроваджено святителем Іоанном 
Златоустим.

• В якому місті народився Ісус Христос?
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Святий Іосиф Обручник  
як приклад християнського 

покликання батька

«Ось Твій батько та я  
із журбою шукали Тебе…» 

Лк. 2,48.

С      ьогодні людство стоїть на межі зміни  
 традиційних понять відносин у 

суспільстві: змінюється вектор виховання 
майбутнього покоління, основні ролі 
традиційного суспільства називають 
застарілими архетипами, від яких варто 
позбутися, роль батька у житті сім’ї нівелюється. 
Дуже часто споживацьке проектування на 
сімейні відносини витісняє батька на закапелки 
здобувача фінансів, засобів проживання. Роль 
чоловіка зводиться до задоволення тваринних 
інстинктів. Сучасність забуває про основне 
покликання батька: бути духовним стрижнем 
своє сім’ї, в основу якого покладене главенство 
і відповідальність. Саме прикладом батька 
зростають майбутні покоління. «Якщо людина 
не може налагодити взаємини із своїм батьком, 
їй надзвичайно важко налагодити взаємини 
з Богом, прийняти Його батьківство» [3;26]. 
Взаємини які вибудовуються в сім’ї з чоловіком 

як батьком, особливо формують ставлення 
дитини до Бога, у дітей вибудовується модель 
взаємин «я-і-Бог».

Надзвичайним прикладом покликання батька 
є святий праведний Іосиф Обручник, земний 
батько самого Господа нашого Іісуса Христа. 
Сам Єдинородний Божий Син в дні свого 
дитинства кличе Іосифа «батьку», «авва». 
Більше ніхто на землі не був удостоєний 
такої великої честі від Господа і в цьому вже 
приховується покликання батьківства, як 
прикладу піднесення земного батьківства до 
божественного Батьківства. І як стверджує нам 
житіє: «Іосиф став одним із перших свідків чуда 
чудес: народження воплоченого Бога». [2;178] 

Взірець відповідальності і послуху
Ми читаємо в Євангелії, що «ось з’явивсь 
йому Ангел Господній у сні, промовляючи: 
Іосифе, сину Давидів, не бійся прийняти 
Марію, дружину свою, бо зачате в ній, то від 
Духа Святого» (Мф. 1,20). Адже праведний 
Іосиф перебував у сумнівах, щодо вагітності 
Марії, роздумував над своїм майбутнім 
батьківством, острах наповнював його серце. 
І ось, як тоді перед праведним старцем, так і 
тепер перед кожним батьком, голосно звучить 
слово Ангела: «Не бійся!» Слово, яке зможе 
допомогти утвердитися у своєму покликанні 
кожного, хто довіряє себе Богові. «Якщо чоловік 
відчуває, що за його спиною стоїть Бог, якого 
він слухає, у нього виникає тверде відчуття 
своєї істинності й сили…він відчуває, що за 
його словами, вчинками, цілями стоїть Господь» 
[2;177]. Людина відчуває свою впевненість 
у діях, приймаючи відповідальне рішення: 
«зробив, як звелів йому Ангел Господній» (Мф. 
1,24). Довіра до Бога породжує в людині 
послух Богові, а це запорука майбутнього 
послуху дитини до батька: вертикаль, яка 
допомагає утверджуватися чоловікові у його 
батьківському покликанні: Бог-батько-дитя.

Послух Богові і прийняття відповідальності за 
майбутнє дитя відкриває чоловікові пізнання 
свого істинного покликання батька: «він дав 
Йому ймення Ісус» (Мф. 1,25). А це означає, що 
Іосиф у своєму батьківстві, як і кожен з нас, 



9пізнає народжене дитя. Іосиф відкриває для 
себе Істину.

Святий праведний Іосиф стає для нас взірцем 
послуху батька до Небесного Отця, в його 
сім’ї так багато незвичайного. Постійно Ангел 
Господній сповіщає для нього волю Господню: 
то він разом з Дитям і Матір’ю вимушений 
тікати до Єгипту, то потім знову повертатися, 
то бути захисником, адже Ірод бажав вбити 
Малятко. Іосиф завжди в послусі до Бога, він 
жодного разу не заперечує Богові, навіть не 
ставить запитання, а смиренно виконує.

Чому так важливо підкреслити послух земного 
батька Отцю небесному? І знову знаходимо 
відповідь у відносинах Спасителя і праведного 
Іосифа. Святий євангеліст Лука каже: «І 
пішов Він із ними, і прибув у Назарет, і був їм 
слухняний» (Лк. 2,51). А звідси, послух наших 
дітей безпосередньо залежить від нашого 
послуху Богові.

Старозавітній батько повинен був навчити  
свого сина трьом основним речам: молитві, чи-
танню Священного Писання й працелюбності.

Молитва
Святий апостол Лука пише: «А батьки Його 
щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи» 
(Лк 2,41). Ця пасхальна традиція паломництва 
до Єрусалиму не могла не торкатися й малого 
Ісуса. Тут ми прочитуємо, що Ісус ходив з ними.

Іудейське богослужіння складається з інди-
відуальної та спільної молитви, читання Тори, 
виконання особливих релігійних піснеспівів.

Цьому Ісус навчався у свого земного батька, 
святого праведного Іосифа, який навчав 
маленького Христа благоговійності перед 
небесним Отцем.

Читання Священного Писання
Святий апостол Лука (2,47) розповідає 
історію, коли 12-річний Ісус розмовляв із 
старійшинами й вчителями єврейського 
народу, то «всі ж, хто слухав Його, дивувалися 
розумові та Його відповідям».

Зі священним трепетом уявіть цю картину. 
Дорослий, навіть старий вже чоловік, перед 
розгорнутим сувоєм говорить дитині: 

«Дивись, синку, це слово означає ось це. 
Зрозумів?» Дитина ствердно киває головою. 
Він то вдивляється в букви, то піднімає 
довірливий погляд на батька. «Повторюй 
за мною по складах: бла-же-ні ті, що бо-
ять-ся Гос-по-да». Дитина старанно лепече 
святі слова. Поруч з батьком добре. Надійно 
і спокійно. Йде домашній урок. Учень – Син 
Божий в роки Свого раннього дитинства. «Ну, 
що, втомився? Досить на сьогодні. Підемо 
спробуємо приладнати ручку до відра. Мати 
вчора просила».[4]

Працелюбність
Професія Іосифа описується у Євангелії 
від Матфея (13,55) грецьким словом «грец. 
τέκτων, Tekton». Хоч традиційно «τέκτων» 
перекладається як «тесляр», проте воно 
має досить загальне значення (від того ж 
слова походить — «технологія»), і яке може 
охоплювати створення об’єктів з різних 
матеріалів, і в тому числі будівельних. 
Крім перекладу Нового Завіту, асоціація 
Іосифа з деревообробкою пов’язана також 
з традиціями першого і другого століть.  
Св. Юстин Мученик (пом. близько 165 р.) 
писав, що Ісус робив ярма і плуги. [1]. Святий 
батько допомагав Синові набути пофесійних 
навиків, вміння самостійно заробляти на хліб.

«Коли Господу настав уже час явити Себе народу, 
прав. Іосиф, який смиренно та самовіддано 
виконав доручене йому завдання, віддав свою 
душу Богові у присутності Іісуса і Марії». [2;178]

Протоієрей Михаїл Коник
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Марійські догмати 
католицизму і православне 

віровчення

8  січня, на другий день після свята  
 Різдва Господа нашого Ісуса Христа, 

православний світ вшановує Пресвяту 
Богородицю. 

Цього дня Свята Церква з глибокою вдячністю 
і великою любов’ю у піснеспівах прославляє 
Ту, Яка стала знаряддям Промислу Божого 
і народила Спасителя людства: «Прийдіть, 
оспіваємо Матір Спасову, Яка і після 
народження залишилася Дівою; радуйся, граде 
одухотворений Царя і Бога, в Якому Христос, 
поживши, звершив спасіння. З Гавриїлом 
оспіваймо, з пастирями прославмо, взиваючи: 
Богородице, благай із Тебе Втіленого, щоб 
спастися нам» (Вел. Веч. РХ На Хваліте стихири 
на 4, глас 4.)

Свято Собору Пресвятої Богородиці встано-
влено в ранні часи Християнської Церкви. Вже 
в 4 столітті Єпіфаній Кіпрський, а також святий 
Амвросій Медіоланський і блаженний Августин 
в своїх повчаннях на свято Різдва Христового 
з’єднували хвалу народженому Богонемовляті  
з хвалою Діві, яка народила Його. Постанову 
святкувати Собор Пресвятої Богородиці 
наступного дня після Різдва Христового можна 
знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, 
що відбувся в 681 році.

І якщо Православна Церква неухильно 
дотримується рішень Вселенських Соборів, 
то цього не можна сказати про Католицьку 
Церкву, яка постійно вносить поправки і 
створює нові догмати, що спотворює вчення 
Вселенської Церкви. Два з таких стосуються 
саме Пресвятої Богородиці. Це так звані 
марійські догмати: догмат про непорочне 
зачаття Діви Марії і догмат про тілесне 
вознесіння Діви Марії на небо.

Зауважимо, що в православному богослов’ї 
немає виділеного окремо розділу щодо Діви 
Марії, православна маріологія є невід’ємною від 
христології – вчення про Господа Ісуса Христа. 
Навіть іменування – Богородиця утвердилося 
в контексті христологічних суперечок на III 
Вселенському Соборі (431р.). Церква урочисто 
підтвердила Богоматеринство Пресвятої Діви, 
відстоявши  іпостасну єдність Сина Божого, 
який став Сином Людським: народжений від 
Неї є незаперечно Богом і людиною.

В 1854 році папа Пій IX затвердив догмат 
про Непорочне зачаття Діви Марії. В ньому 
визнається, що Діва Марія народилася від 
батьків Своїх Іоакима і Анни природним 
зачаттям, як всі люди. Треба зауважити, що 
католицьке богослов’я розрізняє народження 
Діви Марії і народження Ісуса Христа. Воно 
не прирівнює безсіменне зачаття Христа 
Спасителя до непорочного зачаття діви Марії 
і виключає особливу дію Святого Духа при Її 
народженні. 
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Вона не зазнала скверни властивого всім 
людям первородного гріха, завдяки заслугам 
її майбутнього сина Ісуса Христа і завдяки 
особливому, дарованому Їй привілею. Тобто 
Вона виявилася в стані, в якому перебували 
Адам і Єва до гріхопадіння.

Православна ж Церква не визнає догмату 
про непорочне зачаття, тому що він 
підриває самі основи християнської віри і 
вчення про спасіння. Розглянемо аргументи 
православного богослов’я. 

По-перше: з цього догмату випливає, що 
звільнення від наслідків первородного гріха 
було дано Діві Марії без урахування того 
цілком виняткового подвигу святості, який 
Вона несла протягом Свого земного життя. 
Замість прославлення Божої  Матері насправді 
принижується Її особиста заслуга, тому що 
виходить, ніби цей привілей непорочності міг 
бути даний будь-кому, будь-коли, незалежно 
від духовного стану людини.

Вся історія Старого Завіту – це історія 
обрань, пов’язаних із наступними падіннями, 
протягом якої Бог рятує деякий «залишок» все 
більшої чистоти. І коло цієї вибраності через 
покоління праотців, святих, праведників, 
звужується аж до найвищої все чистоти Діви 
Марії, Яка була не лише особисто святою, але 
в Якій проявилася святість всього людства, і 
Яка була здатною народити Спасителя.

Бачимо отже, що в догматі непорочного 
зачаття втрачається значення Старого Завіту, 
як приготування людства до втілення Христа 
Спасителя.

По-друге: якщо визнати, що якійсь одній 
людині певний особливий привілей дає 
можливість непорочності, святості та, зрештою, 
спасіння ще навіть до народження і Хресної 
Жертви Викупителя Христа, то це може 
бути можливим і для інших. Наприклад, ті ж 
старозавітні праотці, праведники, пророки, і 
навіть Предтеча Господній Іоанн – невже не 
заслужили спасіння своїм святим життям?

Нажаль, це неможливо. Бо прірва між Богом і 
людиною зникла лише після того, як Бог-Слово 

воплотився, народився, приніс світу своє 
вчення, приніс Жертву Викуплення, воскрес 
і вознісся на небо. Лише тоді, коли людська 
природа, іпостасно поєднана з божественною 
природою Боголюдини Христа була зцілена 
і обожнена. Святитель Григорій Богослов 
висловився про викупний подвиг Спасителя: 
«Що не сприйнято, те й не зцілено». Тобто, 
для того щоб зцілити всю людину, Христос 
Спаситель мав сприйняти всю людину цілком 
(окрім гріха). Це було можливим тільки у тому 
випадку, якщо Діва Марія за своєю природою 
була точно такою, як і всі інші люди, а не 
була особливим створінням, що знаходиться 
у винятковому становищі. В іншому випадку 
розривається єдність людського роду. Таким 
чином, цей догмат ставить під сумнів саме 
втілення Сина Божого і сприйняття Їм на Себе 
справжньої людської природи.

Догмат про непорочне зачаття Діви Марії 
був прийнятий, здавалося б, з самою благою 
метою – для прославлення Богородиці, для 
утвердження Її святості і непорочності навіть 
ще до Її народження. Але насправді, це зовсім 
не так. Треба бути дуже пильними і бачити 
різницю між намірами та наслідками, які 
випливають із догматів та інших положень 
різних конфесій. Будемо берегти свою 
православну віру і в ці світлі різдвяні дні 
прославляти Пречисту Богородицю, яка 
долучилася до славного Боговтілення 
Христа Спасителя! «Превічного і неосяжного, 
єдиносущного невидимому Отцю, плоттю 
носила Ти, Богородице, єдине і незлитне в 
Тройці Божество. Засяяла благодать Твоя 
у світі, Всехвальна; тому безперестанно 
взиваємо: радуйся, Пречиста Діво Мати» (На 
ранній Після 2-ї кафизми сідальний).

Анна Шевченко
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Про Божі присуди і 
всевідання

Ч  и залежить від людини її доля,

її спасіння, якщо Бог знає, що  
з людиною станеться в майбутньому? 
Чи є сенс боротися з гріхом, якщо все 
одно хтось спасеться (про що вже знає 
Господь), а хтось ні? Такі запитання 
доводиться часто чути від людей, які 
нещодавно прийшли в Церкву. Як правильно,  
з погляду Православної Церкви, відповісти  
на ці запитання.

Не хочу смерті грішника
Кожен християнин, звертаючись у молитві до 
Отця Небесного, просить: «Нехай буде воля 
Твоя!». Це прохання Закон Божий традиційно 
тлумачить так: «Нехай буде все не так, як нам 
хочеться, а як Тобі завгодно, і допоможи нам 
перебувати у Твоїй волі і виконувати її на 
землі так само беззаперечно, без нарікань, як 

її виконують з любов’ю і радістю Святі Ангели 
на Небі. Тому що тільки Тобі відомо, що нам 
корисно і потрібно, і Ти більше бажаєш нам 
добра, ніж ми самі».

Ми віруємо, що Бог не тільки створив людину, 
але й піклується про Своє творіння, що в 
богослов’ї іменується Промислом Божим. Ще у 
Старому Завіті Господь через пророка Ієзекіїля 
сповіщає богообраному народові:  «Не хочу 
смерті грішника, але щоб грішник навернувся 
від путі свого і живий був» (Єз. 33, 11). У Новому 
Завіті ця тема розвивається ще глибше і 
ширше, набуваючи універсального характеру: 
воля Божа стосовно людини полягає в тому, 
щоб  «усі люди спаслися i досягли пізнання 
істини» (1 Тим. 2, 4).

Бог не примушує нікого
Якщо спрямування волі Божої у Святому  
Письмі сформульовано чітко, то що можна 
сказати про співвідношення з нею волі лю-
дини? Це питання завжди викликало інтерес 
як одне з найважливіших у справі спасіння.
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вільною:  «Він від початку створив людину і 
залишив її у руках волі її» (Сир. 15, 14). Свобода 
людської особистості, на думку отців Церкви, 
є проявом образу Божого в людині. Святитель 
Ілля (Мінятій) зазначає, що всемогутній 
Господь у Своїй владі, всемогутня й людина 
у своїй свободі. Вся різниця полягає в тому, 
що Бог творить усе, що хоче, і ніяка сила не 
може Йому в цьому перешкодити, а людина 
не робить, чого не хоче, і ніяка сила не може 
її примусити до того. Неможливо, щоб Бог 
не зробив Ним бажаного; неможливо також, 
щоб людина сробила для неї небажане. Тому 
ні людина не може спастися без благодаті 
Божої, ні Бог не може спасти людину без її 
волі. Святитель Іоанн Златоуст каже: «Бог 
не примушує нікого; якщо Він хоче, а ми не 
хочемо, то спасіння наше є неможливим не 
тому, що бажання Його було безсилим, а тому, 
що Він примушувати нікого не хоче».

Сила Божа у немочі звершується
Саме ж спасіння людини, за словами отців 
Церкви, є неможливим без смирення. 
Преподобний Ісаак Сирін вчить, що спасіння 
дарується Богом не за чесноти і не за труди з 
їх надбання, але за породжене цими трудами 
смирення. Якщо смирення втрачено, то 
чесноти і труди будуть марними. Проте слід 
зазначити: варто людині розпочати трудитися 
для досягнення чеснот, тобто виконання 
заповідей Божих, вона побачить, що 
досягти цього своїми зусиллями практично 
неможливо. Про такий стан речей, іменуючи 
його закономірним для людини, говорив ще 
апостол Павел: «Бажання добра є в мені, але 
щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, 
якого хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, 
роблю»  (Рим. 7, 18-19). Ось тоді актуальними 
стають слова преподобного Симеона Нового 
Богослова: «Виконання заповідей навчає 
людину її немочі». Усвідомлення своєї немочі 
й приводить нас до розуміння того, що без 
волі Божої нічого не буває і завдання людини 
полягає в тому, щоб привести свою волю у 

відповідність до Його Святої волі.

Причини і наслідки
Преподобний Іоанн Дамаскін в «Точному 
викладі православної віри» говорить, що «Бог 
усе передбачає, але не все наперед визначає. 
Так, Він передбачає те, що залежить від нас, але 
не визначає цього наперед; бо Він не хоче, щоб 
з’явився гріх, але не примушує до чеснот. Отже, 
визначення є справою Божественного веління, 
що виходить з передбачення. Бог, за Своїм 
передбаченням, наперед визначає те, що не 
залежить від нас; бо Бог уже наперед визначив 
за Своїм передбаченням все так, як того 
потребує Його милосердя і справедливість».

Святий Іустин Філософ пише: «Не 
передбачення є причиною майбутніх подій, 
а майбутні події – причина передбачення. 
Не з передбачення витікає майбутнє, а з 
майбутнього – передбачення...». Отже, якщо 
людина житиме богоугодно – спасеться, а 
якщо розбещено – загине: Бог передбачає і 
те, й інше. Але ні того, ні іншого не визначає 
наперед Божий присуд. Людина або спасеться, 
або загине, одне з двох є безсумнівнм, але не 
є визначеним наперед.

Прислухайся до себе
На завершення було б корисним пригадати 
чудовий приклад із життя преподобного 
Антонія, єгипетського подвижника благочестя 
III-IV століть. Якось він почав скаржитися 
Богові, що не може своїм розумом осягнути 
таємниці Промислу Божого: чому, наприклад, 
одні люди живуть довго, а інші вмирають 
у дитинстві, чому праведники нерідко 
потерпають від злиднів та утисків, а люди 
нечестиві проводять життя у повному достатку 
і т. д.? На це йому була дана від Бога відповідь: 
«Антонію, слідкуй за собою і не досліджуй 
судів Божих, тому що це шкідливо для душі». 
Цю пораду слід усім пам’ятати, коли в нас 
виникають аналогічні думки.

Протоієрей Миколай Баранов
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Різдво Христове  

в дитячих очах

З   а місяць до Різдва журналісти  
 газети «Світло Православ’я» завітали 

в недільну школу при Свято-Георгіївському 
кафедральному храмі у м. Львові, побули 
на заняттях та репетиціях і побачили, як 
діточки готуються до одного з улюблених 
християнських свят.

1 грудня 2019 року після недільного 
богослужіння дітлахи весело і швидко 
заповнили навчальну аудиторію. Заняття 
старшого класу недільної школи проводить 
протодиякон Євген Голуб. Діти добре знають 
свого вчителя – соборного протодиякона, і, як 
тільки чують від нього, промовлений міцним 
басом заклик до тиші та зосередженості, 
одразу полишають свої пустощі. 

Тема сьогоднішнього уроку «Різдво Христове: 
історія свята, церковно-літургійні традиції і 
народні звичаї». 

На початку уроку увага дітей, які скучали 
один за одним протягом тижневої розлуки, 
все ж переключалася з вчителя на сусідів по 
парті. Проте, вже ближче до середини заняття 

більшість дітлахів в навчальному процесі 
брала участь активно. 

Обговорюючи події, пов’язані з народженням 
Богонемовляти, діти перебували під 
враженням від почутого, вони наче розділяли 
радість від побаченого з ангелами і пастухами, 
та сумували від втрати віфлеємськими 
родинами своїх малюків через безумство 
царя Ірода.

Після заняття кілька зацікавлених дітлахів 
оточили вчителя і задавали йому додаткові 
запитання, а всі інші побігли в музичний клас, 
де на них вже чекала не менш цікава справа – 
підготовка різдвяної міні-вистави до виступу 
на традиційній Митрополичій Ялинці.

Після заняття я запитав у кількох учнів 
старшого класу недільної школи при Свято-
Георгіївському кафедральному храмі у м. 
Львові, як вони сприймають свято Різдва 
Христового, чим для них є це свято:

”  
У мене особливу цікавість в різдвяній 
євангельській історії викликають 
пастушки. Після дивовижного явлення їм 
Ангела Господнього, який і сповістив про 
народження Ісуса, пастушки вирушили на 
пошуки Богонемовляти. Знайшовся Він у 
Віфлеємі, лежачий в яслах, з яких годували 
худобу. Уявляю собі, як вони зраділи, 
побачивши майбутнього Спасителя світу.
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Ісуса Христа на власні очі. Я би віддав Йому 
поклін, маленькому дитятку, і був би дуже 
щасливий, що бачу Самого Бога.

 
 

Максим  
(10 років)

”  
По-перше, для мене це свято є  
важливим, бо саме в цей час до нас один раз 
на рік приїжджає бабуся, яка живе далеко. 
А ще – в мого брата День Народження на 
Різдво. По-друге – нічна Різдвяна служба. Для 
нашої родини піти в церкву на нічну службу 
це – велике свято. Під час такої служби в 
мене виникають особливі відчуття.

А ще вже кілька років в нашій родині 
побутує така різдвяна традиція. Після 
нічної служби ми приходимо додому та 
всією сім’єю збираємся в одній кімнаті, 
сідаємо на килим і молимось за здоров’я та 
упокій наших родичів і друзів.

Марія  
(10 років)

”  
Я сприймаю подію Різдва Христового, як 
надану людству можливість отримати 
вічне життя з Богом. 

Окрім духовної радості, в цей день відчуваю 
і радість житейську. Свято Різдва об’єднує 
всю нашу родину. Мої родичі живуть в різних 
містах і збираються за одним столом 
досить не часто. Святкування Різдва 
Христового – як раз такий випадок. В цей 
день в нашій родині готують святкову 
вечерю, разом співають колядки та охоче 
приймають інших колядників.

 

 
Володимир 
(14 років)

В музичному класі на той час щойно 
закінчилось заняття молодшої групи 
недільної школи під керівництвом Оксани 
Гірної. На перерві малюки наминали печиво з 
тепленьким чаєм. Трохи відпочивши, і менші і 
старші були готові продовжувати.

Столи з середини класу перетягнуті під стіни – 
імпровізована сцена готова. Почали репетицію 
зі співу. Згуртувавшись, малеча почала видавати 
завчений текст під жваву мелодію. 

Забавно спостерігати за цією дивовижною 
малечею. Хоровий спів потребує концентрації 
уваги на керівникові, а в зацікавлених усім 
навколо дітей, це вдається дуже не легко. Але, 
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попри всі труднощі, старанності їм не займати. 
Усі – від мала до велика, – сповнені завзяття 
і радості.

З таким же настроєм взялися й за репетицію 
міні-вистави під назвою «Колядки». Це 
повчальна історія про ватагу хлопчиків і 
дівчат, які наколядували подарунків і трохи 
грошей та порозходилися по домівках. Згодом 
виявилось, що один з хлопців-колядників, 
який був з бідної родини і мав на ці подарунки 
серйозні плани, свої грошики загубив… А чим 
закінчиться ця розповідь наш читач зможе 
дізнатися на Митрополичій Ялинці, яка 
традиційно відбудеться на Святках.

Репетиція ще тривала, а ми з 
фотокореспондентом Андрієм Мягковим 
вже вийшли на двір. Інформації назбирали 
достатньо і вже мали б йти готувати матеріал, 
як погляд зупинився на одному з малюків, 
що сидів біля вікна і дивися на театральне 
дійство.

В той момент, дивлячись на нього, я подумав: 
якби в мене запитали, які очі мають бути 
у щасливої людини, я б відповів: такі як в 
цього малюка. Його погляд був сповнений 
любові й довіри своєму наставнику. Може 
саме такі очі були й у Богонемовляти, який, 
щойно народившись, дивився на цей світ 
Своїми люблячими маленькими оченятами, 
повністю довіряючи Своїй Матері. Мені дуже 
приємно дивитись в очі малюків і бачити в 
них люблячий погляд маленького Ісуса.

диякон Віктор Палажченко

фото - Андрій Мягков


