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Навіщо Бог став Навіщо Бог став 
Людиною?Людиною?

Хрещення ГНІХХрещення ГНІХ



Різдво Твоє, Христе Боже наш, засяя-Різдво Твоє, Христе Боже наш, засяя-
ло світові світлом розуміння. ло світові світлом розуміння. 

У ньому ті, що зорям служили, від У ньому ті, що зорям служили, від 
зорі навчилися поклонятись Тобі, зорі навчилися поклонятись Тобі, 
Сонцю Правди, і пізнавати Тебе – Сонцю Правди, і пізнавати Тебе – 

Схід з висоти. Схід з висоти. 
Господи, – слава Тобі!Господи, – слава Тобі!

(тропар Різдва)(тропар Різдва)

Дорогі наші читачі, Ви тримаєте у своїх руках перший у 2014 році номер нашого Часопи-Дорогі наші читачі, Ви тримаєте у своїх руках перший у 2014 році номер нашого Часопи-
су. Після вимушеної перерви, з Божою поміччю, ми знову починаємо нашу мандрівку до су. Після вимушеної перерви, з Божою поміччю, ми знову починаємо нашу мандрівку до 
Вічності. Цей шлях, який чекає нас попереду: складний та важкий, тому потрібно, щоб нам Вічності. Цей шлях, який чекає нас попереду: складний та важкий, тому потрібно, щоб нам 
хтось вказував дорогу, щоби не заблукати. Євангельським волхвам цю дорогу до Христа хтось вказував дорогу, щоби не заблукати. Євангельським волхвам цю дорогу до Христа 
вказувала зоря... А нам цю дорогу вказує Церква: через Слово Боже, через своїх пастирів, вказувала зоря... А нам цю дорогу вказує Церква: через Слово Боже, через своїх пастирів, 
а також через друковане слово. Нехай наш Часопис стане для всіх Вас тим дзвіночком, який а також через друковане слово. Нехай наш Часопис стане для всіх Вас тим дзвіночком, який 
не дасть  заблукати серед темряви світу.не дасть  заблукати серед темряви світу.

А Різдвяний час  нехай нагадує нам, що Господь так любить людей, що воплотився з Діви А Різдвяний час  нехай нагадує нам, що Господь так любить людей, що воплотився з Діви 
Марії, народився Людиною, став одним із нас. Тому радіймо: Бог посеред нас, Христос із Марії, народився Людиною, став одним із нас. Тому радіймо: Бог посеред нас, Христос із 
нами!нами!

Ангели співають над яслами Дитяти Ісуса: «Мир людям доброї волі!» Ангели співають над яслами Дитяти Ісуса: «Мир людям доброї волі!» 
А ми бажаємо всім Вам цього Божого миру: в домівках, місцях праці та відпочин-А ми бажаємо всім Вам цього Божого миру: в домівках, місцях праці та відпочин-

ку, в цілому світі. Будьте людьми доброї волі, а Бог прийде до Вас з благодаттю миру. І тоді ку, в цілому світі. Будьте людьми доброї волі, а Бог прийде до Вас з благодаттю миру. І тоді 
побачите, що проблеми сьогодення, насущні тривоги — це не кінець світу, а знак того, що побачите, що проблеми сьогодення, насущні тривоги — це не кінець світу, а знак того, що 
Божа Любов все перемагає.Божа Любов все перемагає.

Святкування Різдва залежить від нас і воно повинно нагадувати нам, що Бог є тут, що Святкування Різдва залежить від нас і воно повинно нагадувати нам, що Бог є тут, що 
Він перебуває між нами! Де люди сумують, де люди поранені, де діти голодні чи люди в по-Він перебуває між нами! Де люди сумують, де люди поранені, де діти голодні чи люди в по-
требі, там ми повинні бути, як послідовники новонародженого Христа-Немовляти. Тоді, і требі, там ми повинні бути, як послідовники новонародженого Христа-Немовляти. Тоді, і 
тільки тоді, Різдво набуде важливого значення у нашому житті. Тоді, і тільки тоді, ми зможе-тільки тоді, Різдво набуде важливого значення у нашому житті. Тоді, і тільки тоді, ми зможе-
мо виголошувати: «Христос Народився!».мо виголошувати: «Христос Народився!».

Нехай Слово стане Тілом і перебуває між нами, просвітлюючи наше життя під час на-Нехай Слово стане Тілом і перебуває між нами, просвітлюючи наше життя під час на-
ступного Нового Року Своєю любов’ю та миром. ступного Нового Року Своєю любов’ю та миром. 
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Новий рік дається нам як подія, 
через яку ми можемо відчути свою 
сопричастність до Божого світу...
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Освячення Світобудови
Празнику Богоявлення або Хрещення 
Господнього присвячений чин Великого 
Освячення води.

Вбивство Вифлеємських Дітей...
Чому прихід Христа у світ 
ознаменувався вбивством скількох 
невинних дітей?

Навіщо Бог став Людиною?
Іриней Ліонський, говорив про свято 
Різдва Христового: «Бог став Людиною, 
щоб людина могла стати богом».

Новий Рік: як святкувати?
Як відсвяткувати Новий Рік, щоб 
совість не робила закидів...
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Хрещення ГНІХ
Якою може бути одночасно вода жи-
вотворящою та страшною...
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² ùå îäèí îáåðò Çåìë³... 

Новий рік дається нам як подія, через яку ми можемо відчути свою сопри-
частність до Божого світу. Якщо поверхово поглянути на астрономію, мо-
жемо зробити висновки: що ми, люди, домовилися про те, що Новий рік – це 
новий виток нашої планети навколо Сонця. Але і Сонце не стоїть на місці, 
а з якоюсь неймовірною швидкістю рухається навколо центра Галактики. 
Сама ж Галактика обертається десь в скупченні галактик, нарізаючи при 
цьому біля мільйонів парсеків по колу (парсек – приблизно 31 трильйон кіломе-
трів) і це все, в принципі, відбувається в неймовірній Вселеній, розміри котрої 
уточнюються. Але, одночасно, це все в Десниці Всевишнього, зігрівається 
Його мирним диханням і керується Його благою волею.

Ось це і незбагненно – що 
собою являє наш Новий рік, 
новий оберт нашої планети 
навколо Сонця в цій неуявній 
картині Краси Божого світу.

14 лютого 1990 року НАСА 
відправило зонд «Вояджер-1», 
на той момент він завершив 
свою основну місію, його 
завдання полягало в тому, 
щоб розвернутися і зробити 
фотографію планет Сонячної 

системи. Однієї із фотографій, 
яку отримали між 14 лютим і 6 
червнем 1990 року було зобра-
ження, з відстані 6 мільярдів 
кілометрів, Землі. На фото-
графії вона була зображена 
блідо-голубою точкою («Pale 
blue dot»).

 В одному із своїх виступів 
11 травня 1996 року Карл Са-
ган, натхненний цією фото-
графією, поділився своїми 

думками про значення цієї 
фотографії:

«Погляньте ще раз на цю 
точку. Це тут. Це наш дім. 
Це ми. Всі, кого ви любите, всі, 
кого ви знаєте, всі ті, про кого 
ви коли-небудь чули, кожна 
людина, яка будь-коли існува-
ла, прожила життя на ній. Всі 
наші радощі і терпіння. Тисячі 
самовпевнених релігій, ідео-
логій і економічних доктрин, 
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кожен мисливець і збирач, ко-
жен герой і боягуз, кожен будів-
ничий і руйнівник цивілізацій, 
кожен король і селянин, кож-
на юна закохана пара, кожна 
мати і кожен батько, кожна 
дитина, кожен винахідник і 
мандрівник, кожен духовний 
вчитель, кожен продажний 
політик, кожна «суперзірка», 
кожен «верховний лідер», ко-
жен святий і грішник в історії 
нашого роду жили тут – на 
пилинці, яка висить в промені 
сонячного світла.

Земля – це дуже мала сце-
на на неосяжній космічній 
арені. Згадайте про ріки крові 
пролиті всіма полководцями 
і імператорами, щоб у проме-
нях слави і тріумфу ненадовго 
стати господарями частини 
цієї пилинки. Згадайте про без-
конечну жорстокість, яку чи-
нили жителі одного кутка цієї 
точки над жителями іншого. 
Згадайте про те, як часто че-
рез свої незначні розбіжності 
вони вбивають один одного. 
Згадайте про те, якою гарячою 
є їхня ненависть. Наша уявна 
значимість, ілюзія про наше 
привілейоване положення у на-
шій Вселеній є нічим перед цією 
точкою блідого світла. Наша 
планета – одинока крупинка в 
величезній космічній темряві. І 
в цій безкінечності немає і на-
тяку на те, що може прийти 
допомога звідкись із-зовні, щоб 
нас врятувати від нас самих.

Земля поки єдиний відомий 
світ, в якому є життя. На-
шому виду більше немає куди 
переселятися – по крайній мірі 
в найближчому майбутньому. 
Побувати так – поселити-

ся ще ні. Чи подобається нам 
це, чи ні, але на даний момент 
Земля – наш дім.

Хтось сказав, що астро-
номія прищеплює смирення 
та виховує характер. На-
певне, немає кращого доказу 
глупоти людської гордості, 
ніж цей далекий образ нашого 
крихітного світу. Для мене він 
підкреслює наш обов’язок бути 
добрішими один до одного, бе-
регти і леліяти блідно-голубу 
точку – єдиний дім, котрий 
ми коли-небудь знали».

Для віруючої людини буде 
логічно завершувати рік, який 
минає і зустрічати рік, який 
приходить, подякою Богові. 
365 днів Господь нас оберігав, 
виховував, був щедрим, мило-
стивим та довготерпеливим 
до наших прогрішень.

Ми, в свою чергу, часто 
вели себе нетактовно по від-
ношенню до Творця, і навіть 
часто і в радості, і в біді вели 
себе так, ніби не існує ніякого 
Бога, вели себе так, ніби над 

нами немає Небес, а є лишень 
небо, в котрому тільки птахи, 
хмари та літаки. Якщо наш 
календар завершує рік Різдвя-
ним постом, то можна проана-
лізувати, що з нами відбува-
лося в році, котрий минає, 
попросити в Бога прощення 
і подякувати Йому з цілого 
серця.

А будувати плани на но-
вий рік потрібно з духовною 
обережністю. Раніше в народі 
при складанні планів любили 
говорити: «Якщо будемо жити 
і Бог дасть». В цій фразі немає 
боягузливого фаталізму, про-
сто віруюча людина знала, що 
за нашими планами та мрія-
ми дивиться вічність очима 
смерті.

Святий Єфрем Сирін го-
ворив: «Смерть нахиляє до 
нас своє вухо і підслуховує, де 
ми думаємо провести літо чи 
зиму і накладає на нас хижа-
цьку свою руку. Блаженний 
той, хто роздумує над тим, що 
він смертний».
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Не хочеться сіяти паніку, 
не хочеться нікого лякати, 
але, на жаль, сучасна людина 
боїться навіть згадувати про 
смерть. А це неправильно. 
Кожен вечір ми молимося 
Богові: «Невже постіль моя 
стане мені гробом?», – і це 
не поразка, це смирення 

хоча б перед тим фактом, що 
є наші плани – а є Божі плани 
відносно нас, які нам неві-
домі. Тому кожній мрії, кож-
ному планові – «Якщо буде-
мо жити і Бог дасть. Господи, 
благослови!».

Допомоги Божої, радості 
в Святому Дусі, миру в сер-

цях, бажаємо всім нашим 
читачам та просимо Ваших 
молитов. 

Молитва зв’язує всіх нас 
міцніше і сильніше за інтер-
нет, глибше родинних зв’яз-
ків, дальше, ніж простір та 
час.

Новий рік – це час весело-
щів, але саме в цей час біль-
ше, ніж в будь-яке інше свято 
гине людей: замерзають на 
вулицях, попадають в аварії, 
гинуть в себе вдома… Навіть 
мирне сімейне святкування 
супроводжуються включеним 
телевізором з напівпристой-
ними програмами. Спро-
буймо призадуматися: як 
християнину зустріти Новий 
рік, не образивши своїх до-
машніх, і, не нагрішивши?

Новий рік – це свято гро-
мадянське, в котрому і хри-
стияни можуть приймати 
участь. Традиція святкувати 
новоліття давня та існувала 
ще до виникнення християн-
ства. Дата святкування Но-
вого року кілька разів зміню-
валася. Не можна говорити, 
що Церква святкуванню Но-
вого року надає якогось осо-
бливого значення. Просто 
потрібно віддавати данину 
тому, що це свято святкуєть-
ся із давнини.

Íîâèé ð³ê: ÿê â³äñâÿòêóâàòè òàê, ùîá íà 
çàâòðà ñîâ³ñòü íå ðîáèëà çàêèä³â? 

Переддень Нового року приносить разом із собою багато питань і складнощів. Багато із 
нас запитують, як провести це свято? З однієї сторони всі ми звикли тепло та радісно 
святкувати Новий рік, але святкування Нового року – це час Різдвяного посту, час, коли 
наступають дні перед основним празником цього часу: Різдвом Христовим. 

Дата Нового року для 
християнина, в першу чергу, 
це час підведення підсумків, 
можливість принести Богові 
подяку за минулий рік і по-
просити Божої допомоги та 
Божого благословення на рік, 
що приходить.

Новий рік – це свято, коли 
люди збираються разом. В наш 
час, коли життя людей відо-
кремлене, то це дуже добра 
нагода зібратися разом із 
близькими нам людьми.

Але перед нами постає 
питання: як святкувати Но-
вий рік, щоб це святкування 
не протирічило тому, що йде 
піст і починається тиждень 
посту, який передує Христо-
вому Різдву? Напевне, по-
трібно святкувати будь-яке 
свято, в тому числі і Новий 
рік, так, щоб на наступний 
день можна було б присту-
пити до Святого Причастя. 
Можна зібратися всім разом, 
можна приготувати щось 
смачненьке, можна і трошки 

випити, посидіти в колі сім’ї, 
але так, щоб потім совість не 
робила закидів. Для людей, 
котрі стараються вести ду-
ховне життя, є природним 
прагнути зв’язати кожну 
важливу подію свого життя 
із Божественною Літургією, 
Церковною молитвою і уча-
стю в Таїнствах Церкви.

Найважливіше те, щоб ми 
у своїй свідомості та у свідо-
мості своїх дітей не розмили 
виключність Різдва. Раніше 
ситуація була гармонійною: 
Різдво святкувалося до Ново-
го року. А в часи Радянського 
Союзу все перемішалося: ті 
святкування, котрі раніше 
були на Різдво перенесли на 
Новий рік, щоб всі Різдвяні 
свята витіснити із свідомості 
народу.

Отже, можна зробити не-
величкий подарунок один 
одному чи своїм дітям, але 
маємо пам’ятати, що основ-
ним зимовим святом для 
нас, християн, є Різдво.
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Святий Йоан Золотоустий 
називав празник Христово-
го Різдва початком усіх свят: 
«...В цьому святі беруть по-
чаток: і Богоявлення, і свя-
щенна Пасха, і Вознесіння Го-
споднє та П'ятидесятниця. 
Якби Христос не народився в 
тілі, то і не хрестився б, а 
це – свято Богоявлення; і не 
постраждав би, а це - Велик-
день; і не зіслав би Святого 
Духа, а це – П'ятидесятни-
ця. Отже, від свята Різдва 
Христового почалися наші 
свята, як від джерела різні 
потоки».
Як нам відомо: народжен-

ня Христа було передбаче-
не старозавітними пророка-
ми – цього чекали впродовж 
століть. Ця велика подія має 
особливе відношення до 
кожного з нас - про це, зокре-
ма, свідчать і церковні піс-
неспіви. Наприклад, у свято 
Різдва Христового найбільш 
часто співається тропар і кон-
дак Різдва.
У текстах пісень є одна 

характерна особливість – ча-
сте повторення слів, які від-
носяться до подій двотися-
чолітньої давності «днесь» та 
«нині». Церква в богослуж-
бовій практиці таким чином 
вводить людину в особливу 
реальність – кожен стає ду-

Íàâ³ùî
Áîã ñòàâ Ëþäèíîþ?

ховним учасником і свідком 
подій Різдва Христового.

Різдво Христове: 
вифлеємська печера

Євангелист Лука свідчить: 
«Тими днями вийшов наказ 
від кесаря Августа переписа-
ти всю землю. Перепис цей, 
перший, відбувся, коли Сирією 
правив Киріній. І йшли всі за-
писатися, – кожний у своє мі-
сто. Пішов також і Йосиф з 
Галилеї, з міста Назарету в 
Юдею, в місто Давида, що 
зветься Вифлеєм, бо він по-
ходив з дому й роду Давида, 
щоб записатися з Марією, 
зарученою своєю, що була 
вагітна. І от коли вони були 
там, настав їй час родити, 

і вона породила свого сина 
первородного, сповила його 
та поклала в ясла, бо не було 
їм місця в заїзді» (Лк. 2,1-7).
Саме так – в печері, при-

значеній для стійла, серед 
соломи і сіна, розкиданих 
для корму і підстилки ху-
добі, в холодну зимову ніч, 
в обстановці, позбавленій 
будь-якої не те щоб земної 
величі, але навіть мінімаль-
ної зручності – народився 
Богочоловік, Спаситель світу. 
Така несвоєчасна для Свято-
го Сімейства подорож через 
всю Палестину пояснюється 
тим, що римляни записува-
лися за місцем свого прожи-
вання, юдеї ж – за місцем по-
ходження. Йосиф і Марія, як 

Ранньохристиянський мислитель Іриней Ліонський (II ст.), говорячи про свято Різдва Хри-
стового, таємницю Боговтілення, пояснював: «Бог став Людиною, щоб людина могла 
стати богом». Різдво Спасителя стало єдиною, універсальною точкою відліку, що стала 
метою для цілого світу. Ця подія розділила світову історію на дві епохи – до і після Різдва 
Христового.
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відомо, були нащадками царя 
Давида, родом із Вифлеєму, 
розташованого в семи кіло-
метрах на північний захід від 
Єрусалиму. Відомо, що пред-
ставники цієї династії були 
позбавлені трону ще в VI ст. 
до н.е. і вели життя приват-
них громадян, не афішуючи 
свого походження.
Коротке Євангельське свід-

чення про Різдво Христове, 
доповнюють два апокрифіч-
них джерела: «Протоєван-
гелії Якова» і «Євангелії 
Псевдо-Матея». Згідно з 
цими апокрифами, Марія 
відчула наближення пологів 
і Йосиф пішов шукати пови-
туху. Повернувшись до Неї, 
він побачив, що пологи вже 
відбулися, а в печері засяяло 
світло такої сили, що вони не 
в змозі були його винести 
і лише через деякий час світ-
ло зникло і з'явилося Немов-
ля.
За твердженням Кипріяна 

Карфагенського, який пише, 
що народження Христа від-
булося до того, як Йосип 
привів повитуху - Соломію. 
При цьому Соломія згадуєть-
ся в апокрифах, бо вона за-
свідчила чудо збереження 
дівицтва Богородиці. Її образ 
також увійшов до іконографії 
Різдва Христового.

Поклоніння 
пастухів і волхвів

Звістка про народження 
Спасителя дійшла до па-
стухів, які чергували вночі 
біля свого стада. Їм з'явився 
Ангел і повідомив про це –  
саме пастухи першими прий-

шли поклонитися Народже-
ному в ту ніч.
Чудесною зіркою сповіще-

но про Різдво Христове волх-
вам, «звіздарям» – в їх особі 
весь поганський світ став на 
коліна перед істинним Спа-
сителем світу. Волхви знай-
шли те місце, де народився 
Спаситель, і, «впавши ниць, 
поклонились Йому» (Мт. 
2,11). Вони принесли Йому 
дари: золото, ладан, миро. 
Золото – як царю, ладан – як 
Богу, миро – як людині, «яка 
має прийняти смерть, бо юдеї 
із миром хоронять покій-
ників, щоб тіло залишалося 
нетлінним», як трактує Свя-
те Письмо блаженний Фео-
філакт Болгарський.
Він же пише: «Вони 

(волхви - Авт.) з пророцтва 
Валаама навчилися того, що 
Господь і Бог, і Цар  – Він 
має померти за нас. Тож по-
слухай це пророцтво. «Ля-
гає й спочиває, мов той лев» 
(Числ. 24,9). «Лев» показує 
та означає царську гідність, а 

«лягає» – умертвління».

Вбивство немовлят
Юдейський цар Ірод дуже 

боявся Різдва Христового, 
бо вважав, що на світ з’явив-
ся новий цар, Який забере у 
нього царський трон. Тому 
він сказав волхвам поверну-
тися з Вифлеєму до Єруса-
лиму, щоб повідомити йому, 
де знаходиться Немовля. Але 
волхви отримали одкровен-
ня у сні – не повертатися до 
деспотичного правителя. Так 
вони і вчинили. А Ірод роз-
лютився і дав наказ убити 
у Вифлеємі і його околицях 
усіх немовлят чоловічої статі, 
віком до двох років. Вифлеєм 
був оточений військами, не-
мов у воєнний час. Викону-
ючи наказ, воїни вривалися 
в бу динки, виривали немовлят 
з рук матерів, жбурляли їх на 
землю, топтали ногами, били 
головою об каміння, підні-
мали на списи, розрубували 
ударами меча.

«В Рамі чути голос, плач 
і тяжке ридання: то Рахиль 
плаче за дітьми своїми й не 
хоче, щоб її втішити, бо їх 
немає», – свідчить єванге-
лист Матей (Мт. 2,18).

14 тисяч – така кількість 
убитих дітей. Однак Іродові не 
вдалося здійснити задумано-
го. Святий Йосип Обручник, 
отримав у сні одкровення: 
вставати та втікати в Єги-
пет разом з Марією і Немов-
лям. Що й було зроблену в ту 
страшну ніч.
Блаженний Феофілакт 

Болгарський, пояснюючи 
Єван  геліє від Матея, пише: 
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«Немовлята не загинули, але 
сподобились великих дарів. 
Бо кожен, хто терпить 
тут зло, терпить його для 
відпущення гріхів і для прим-
ноження вінців. Так і ці діти 
будуть більш увінчані»

Час і дата
 Різдва Христового

Спроби встановити рік 
Різдва Христового по да-
тах, які супроводжували цю 
подію (роки правління імпе-
раторів і царів) не привели 
до якоїсь конкретної єдиної 
дати. Мабуть, історичний 
Ісус Христос народився між 
7 і 5 роками до нашої ери. 
Дата 25 грудня вперше вка-
зана Секстом Юлієм Афри-
канцем в його літописі, напи-
саному в 221 році. У різних 
сучасних дослідженнях 
дата народження Ісуса ко-
ливається в інтервалі між 

12 роками до нашої ери та 7 
роками нашої ери, коли про-
водився єдиний відомий пе-
репис населення.

Встановлення святкування 
Різдва Христового

Перші християни були 
євреями і не відзначали Різ-
дво Христове (згідно юдейсь-
кого світогляду, народження 
людини – «початок скорботи 
і болю»). 
Для християн важливішим 

святом було і є свято Христо-
вого Воскресіння (Велик день). 
Після того, як у християн-
ські громади ввійшли греки 
(та інші елліністичні народи), 
під впливом елліністичних 
звичаїв почалося святку-
вання й Різдва Христового. 
Древнє християнське свято 
Богоявлення 6 січня ідейно 
поєднувало і Різдво, і Хре-
щення Господнє, що стали 

згодом різними святами. Різ-
дво Христове стало святкува-
тися окремо з IV століття.
Наша Церква, яка ви-

користовує юліанський 
календар, святкує Різдво 
Христове 7 січня за гри-
горіанським календарем. 
Різдво входить до числа 
дванадесятих свят і його 
випереджує сорокаден-
ний піст.
Вперше про свято Різ-

два Христового згадує 
Климент Олександрійсь-
кий. У часи Йоана Златоу-
ста, як видно з його бесід, 
на Сході днем свята було 
визначено 25 грудня.
Переддень або день на-

вечір'я свята Різдва нази-
вається святвечором. За 
сформованим звичаєм, піст 
цього дня зберігається до 
вечірньої зірки. Вже в IV ст. 
було визначено, як святку-
вати навечір'я свята. У цей 
час відбуваються Царські 
Часи. Під час Часів Церк-
ва згадує різні старозавітні 
пророцтва і події, пов'язані 
з Різдвом Христовим. Піс-
ля полудня відбувається 
Літургія Василія Велико-
го, якщо тільки навечір'я 
не трапиться в суботу або 
неділю, коли здійснюється 
Літургія Йоана Златоуста. 
Всеночна починається ве-
ликим повечір'ям, на якому 
Церква висловлює свою 
духовну радість Різдва 
Христового співом проро-
чої пісні: «Яко з нами Бог».
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Тут заторкується одне із 
найтяжчих питань, яке заки-
дають в бік християнства. Не 
будемо стверджувати, що 
ми дамо вичерпну відповідь 
на це питання. Але можемо 
спробувати поділитися дум-
ками, в контексті яких від-
повідь на це питання може 
бути знайдена.

Дане питання можемо 
узагальнити до короткого: 
«Як може Бог бути добрим, 
коли в світі скільки зла?» Або: 
«Чому добрий Бог не зупи-
нить зло, тим більше, коли 
Він говорить, що любить лю-
дей?».

Проблема зводиться не 
до однієї Вифлеємської тра-
гедії. Не потрібно заглядати 
далеко в історію: в нас пе-
ред очима терплять муче-
ницьку смерть велика кіль-
кість християн. Взагалі у світі 
дуже багато зла: насильство, 
вбивство, голод, стихійні 
лиха, накінець війни… Про 
це зло знає і Біблія, котра 
стверджує, що Бог – Любов. 
І, більш того, християнство 
говорить, що при кінці історії 
землі зло переможе (див. 
Одкровення Івана Бого-
слова).

Як співставити добро Бога, 
Його любов – із злом, яке живе 
у світі? На це питання, в тій 
чи іншій формі, намагаються 
відповісти релігії і філософ-

×îìó Áîã äîïóñòèâ âáèâñòâî 
âèôëåºìñüêèõ ìëàäåíö³â? 

Чому прихід Христа у світ ознаменувався вбивством невинних дітей? Невже це по-люд-
ськи? Історія Різдва віддалена від нас в часі, тому ми не можемо достатньо емоційно пе-
реживати цю трагедію. Але нам здається, якщо б ми були живими свідками такого звір-
ства, тим більше, якщо б прийшлося принести в жертву свою власну дитину, ми б ніколи 
не визнали такого жорстокого Бога.. 

ські системи. Для християн-
ства достатньо тільки деяких 
фактів, котрі ми сприймаємо, 
як Об’явлення Боже. Так, ми 
знаємо, що Бог – добрий. Так, 
ми знаємо, що Бог створив 
світ, котрий, як творіння Боже, 
також є добрим. І ми знаємо, 
що в світі існує зло. І за це зло 
відповідальність несе не Бог, 
а відповідно, не слід Богові 
висувати претензії за зло і 
страждання у світі. Тоді, хто ж 
несе відповідальність за зло?

Бог створив людину і ангелів 
вільними. Вони володіють 
свободою у виборі між добром 
і злом, між Богом і не-Богом. 
Потенційно кожна людина 
може бути носієм і передава-
чем як добра, так і зла. І саме 
людина (і падші ангели, яких 
називаємо бісами) творять 

зло, і саме вони приносять 
зло у світ, і саме людина від-
повідальна за те зло у світі, 
від якого вона і сама терпить.   

У свободи людини є не-
долік: людина здатна вибира-
ти не тільки добро і Бога, але 
і зло – і піти наперекір Богові, 
з цими недоліками ми і зу-
стрічаємося у світі. В тому 
числі і в Вифлеємі.

Коли ми розмірковуємо 
про долю людини, сім’ї, на-
роду, суспільства, Церкви – ці 
питання також встають перед 
нами. Коли час боятися, а 
коли – піти на хрест? Ми ба-
чимо, що буває час, коли пра-
ведні, угодні Богу люди, носії 
істинного вчення про Бога пе-
реслідуються, а зло стає ніби 
сильнішим. Праведники мо-
жуть молитися, але не отри-
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мують відповіді від Бога. І ця 
таємниця міститься в словах 
Соломона: «Є й така марно-
та, що діється на землі: пра-
ведним стається те, що 
заслужили своїми вчинками 
безбожні, а безбожним тра-
пляється те, що заслужили 
своїми вчинками праведні» 
(Проп. 8,14). Промислом 
Божим буває так, що життя 
праведників або людей, що 
прагнуть до праведності, бу-
дується навколо злодіянь 
нечестивого, навколо проявів 
його волі. Це таємниця, до 
кінця яку зрозуміти людський 
розум не може.

Вбивство Вифлеємських 
немовлят – заставляє нас за-
думатися: чому страждають 
невинні? Чому помирають 
діти? Де справедливість? На 
це питання одного разу Антонію 
Великому було дано відповідь 
Самим Господом: «Антонію, 
це суд Божий, а ти дослухай-
ся до себе», тобто займайся 
своїм життям, тому що багато 
ти зрозуміти ще не в силах. 
Це було сказано великому 
подвижнику, аскету, до яко-
го говорили ангели, молитва 
якого зцілювала хворих, вос-
крешала померлих. Але і він 
не в силах був зрозуміти те, 
що зрозуміле по ту сторону 
вічності, коли припиняться 
всякі «земні мудрування». 
Саме на Вифлеємських не-
мовлятах здійснилися сло-
ва Соломона: «Праведним 
стається те, що заслужили 
своїми вчинками безбожні» 
(Прип. 8,14)». Дано… ким? 
Богом?! Але для більшості 
людей, навіть християн, їхнє 
земне життя – це той центр, 
навколо якого все обертаєть-
ся, а смерть - горе. Мало тих, 

хто зможе разом із апосто-
лом Павлом сказати: «Для 
мене бо життя - Христос, а 
смерть - прибуток» (Филип. 
1,21). Відповідь є, але зро-
зуміти, тим більше прийняти 
її, ми можемо лише там і по-
тім, за порогом вічності, а тут, 
на землі, ми її не вміщаємо.

Якщо згадати слова апо-
стола Павла: «Мене ж не 
доведи, Боже, чимсь хвали-
тися, як тільки хрестом Го-
спода нашого Ісуса Христа» 
(Гал. 6,14). Всі наші чесноти 
отруєні гріхами марнослав-
ства, а ось власні терпіння 
та страждання - це те, що 
може стати нашою похва-
лою перед Богом. Така похва-
ла – в повноті, дана від Бога і 
Вифлеємським немовлятам. 
Адже Господь їм дав найбіль-
ше, що Він приготував для 
людини: Царство Небесне. 
А їхніми стражданнями, мож-
ливо, були і будуть врятовані 
не одні душі, яких страждан-
ня безневинних не залишать 
у глухому куті, не дозволять 
озлобитися, а відвернуть від 
злоби цього світу.

Можна запитати: «Добре, 
але чому я і моя невинна 
дитина відповідають за те 
зло, що вибрав Ірод?» Філо-
софська думка говорить тут 
не про вину, а про загальну 
відповідальність всього люд-
ства за те, що відбувається 
у світі, котрий Бог дав лю-
дям. Людство – єдиний взає-
мопов’язаний і взаємозалеж-
ний організм. І в цьому сенсі 
відповідальність за зло у світі 
лежить на людях – на всіх 
нас. Практичність христи-
янства полягає в тому, щоб, 
в першу чергу, шукати від-
повідь на питання не «Чому 

виникла така ситуація?», а 
«Що з цим робити?». А, якщо 
точніше; як саме жити у світі, 
де так багато зла? Вирішен-
ня – це особистий шлях до 
добра і Бога, знищення зла 
у собі. Перемога над злом 
у собі зменшить і кількість 
загального зла у світі.

В дні спогадів Вифлиєм-
ських немовлят, ми не мо-
жемо не думати про ті сотні 
тисяч дітей, яких вбивають 
в утробі. Чомусь у невірую-
чих людей на першому місці 
стоїть, як вони самі кажуть, 
питання: якщо є Бог, чому ж 
страждають діти? Але на-
ступний пункт: свободу абор-
там, аборт – це наше право. 
Цей пункт чомусь завжди не 
бачать, завжди забувають, 
не помічають. І, навпаки, 
коли для людини Бог – не 
абстракція, коли вже є від-
носини з Богом як з Отцем, 
є досвід любові, питання про 
страждання безневинних все 
менше обурюють розум – тут 
постає досвід довіри Богові. 
Тоді така людина просто йде 
в дитячий будинок і допома-
гає немовлятам, які невинно 
страждають.

Як говорилося на почат-
ку ми не зможемо знайти 
конкретної відповіді на наше 
питання. Ми тільки спробу-
вали показати основні мо-
менти, опираючись на котрі 
ми зможемо наблизитись до 
розуміння проблеми. А, шука-
ючи відповідь на ці питання, 
слід молитися, тому що ми із 
вами втручаємося в область 
високого знання, де без Бо-
жої допомоги і без Божої зго-
ди неможливо отримати від-
повідь.
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Îñâÿ÷åííÿ ñâ³òîáóäîâè 
Празнику Богоявлення або Хрещення Господнього присвячений чин Великого Освя-
чення води. Богоявленська (Йорданська) вода вважається найбільшою святинею. 
А про чудесні властивості агіасми (із грецької – свята вода): не псуватися на про-
тязі довгого часу, згадується у богослужбових книгах ще з незапам’ятних часів. 

Космічна Літургія
Прихід Бога в Ним же 

створений світ, який нама-
гається у всі часи жити за 
своїми законами перед філо-
софським розумом постави-
ло проблему – як співставити 
чистоту і безтілесність Бога із 
скверністю і грубістю матерії. 
Знаходилися навіть такі, хто 
стверджував, що Христос мав 
несправжнє тіло, а тільки при-
марне.
Однак події Хрещення Го-

споднього, як вони викладені 
в канонічних Євангеліях, а 
також їх застосування в бого-
службових текстах свідчать 
про те, що проблема розв’я-
зується в іншому напрямі: Бог 
тому і приходить у світ, котрий 
лежить у злі (див. І Ів. 5,19), 
щоб очистити його із зла, або 
іншими словами, освятити 
його. Причому, під «світом» 
розуміється не тільки людей, 
ходячих у темряві і тіні смерт-
ній (див. Іс. 9,2). Але, здава-
лося б мертва матерія, котра 
насправді також живе своїм 
життя і також ніби потребує 
очищення і освячення.
Про це ми чуємо уже на са-

мому початку Чину Великого 
Водосвяття, в стихирах, котрі 
багаторазово співаються поки 
священство і люди, згідно 
припису уставу ідуть до свя-
щенної купелі, (тобто посуди-
ни, в якій буде посвячуватися 

вода) або до відкритих водних 
джерел:
Днесь освячується істота 

вод… – говориться в другій 
стихирі, а в четвертій стихирі 
в уста Предтечі вкладається 
молитовний вигук: …Освя-
ти мене і води, Спасе, що бе-
реш гріхи світу!
Подія, яка відбулася на 

Йордані: Зішестя Святого 
Духа в виді голуба сприй-
мається нами не тільки як 
свідчення про Троїчність Бога 
і Богосинівство Спасителя, 
але і, як освячення води цієї 
ріки всією Святою Тройцею 
для Таїнства Християнського 
Хрещення. А це, в свою чер-
гу, служить основою для ос-
вячення іншої будь-якої води, 
подібно до вод Йордану. Від-
повідно до цього на мирній 
ектенії в Чині Водосвяття зву-
чать прошення:

Щоб освятилися води ці 
силою, діянням і зшестям 
Святого Духа…
Щоб на води ці сходило 

очищальне діяння Пресущ-
ної Тройці…
Щоб була їм дарована бла-

годать визволення, благо-
словення Йорданове…
До цих пір природа не 

виступала як дійова особа. 
Однак, в головній молитві Во-
досвяття, яка походить 
із V ст. і побудована за ана-
логією із молитвою Євхари-
стії, розкривається дивовиж-
на картина світобудови. Де 
природа самостійно здійснює 
своє служіння Творцеві:

…Тебе оспівує сонце, Тебе 
славить місяць, Тебе оточу-
ють зорі, Тебе слухає світло, 
перед Тобою тремтять без-
одні, для Тебе б’ють джере-
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ла… Все сотворіння оспівує 
Тебе явленого…
Аналогічно останньому 

возгласу Євхаристійного ка-
нону: і дай нам єдиними уста-
ми, і єдиним серцем славити, 
і оспівувати… звучить закін-
чення молитви Водосвячен-
ня, в котрому до цього сла-
вослов’я приєднується увесь 
світ, який спасається Богом.

…Щоб і стихіями і людь-
ми, і ангелами, видимими 
і невидимими славилося 
Твоє Пресвяте Ім’я…

«Джерело нетління»
Але, оскільки людина все 

ж таки є вінцем творіння Бо-
жого, то і водна стихія освя-
чується не для чогось іншо-
го, як послужити освяченню 
людини і всього середовища 
її проживання. Із Чину Водо-
свяття ми дізнаємося, що свя-
та вода є джерелом нетління, 
даром освячення, визволен-
ням від гріхів, зціленням не-
дугів, погубою для демонів. 
Вона сприяє зціленню душі 
і тіла і приводить в життя 
вічне, відганяє всяку намову 
видимих і невидимих воро-
гів, будучи неприступною су-
противним силам і наповнена 
міццю Ангелів. Вода викори-
стовується не тільки для при-
частя, (тобто для пиття), але 
і для помазання з метою 
зцілення від страстей, (тобто 
різного роду страждань), але 
також для ос  вя   чення домів, 
світу та всього творіння.
Насправді, якщо проста 

вода, згідно Біблії, являється 
першоматерією, із котрої Бог 
виводить і інші елементи, 

якщо проста вода необхідна 
для життя будь-яких орга-
нізмів і наповнює собою 
все – до найменшої клітини 
нашого тіла, якщо проста 
вода має властивості очищу-
вати, щоб то не було, то скіль-
ки святості і благодаті має в 
собі вода, котру осінив Своїм 
посіченням Святий Дух?

«Духовне пиття»
Воді в Старому Завіті на-

давалося особливе значення. 
В молитві водоосвячення 
зібрані найбільш яскраві при-
клади участі води в спасінні:
Ти єси Бог наш, що за 

Ноя водою потопив гріх 
(пор. Бут. гл. 6-8). Ти єси Бог 
наш, що морем визволив 
з фараонового рабства че-
рез Мойсея рід єврейський 
(пор. Вих. гл. 14), бо Ти єси 
Бог наш, що пробив скелю 
у пу стині і потекли води, і 
потоки наводнилися, і спра -
глих людей Твоїх Ти напоїв 
(пор. Вих. гл. 17). Ти єси Бог 
наш, що водою і вогнем,че-
рез Іллю врятував Ізраїль 
від омани Ваалової.
В трьох старозавітних чи-

таннях – параміях, які чита-
ються під час Чину Освячен-
ня води (Іс. гл. 35,55,12), тема 
води, яка вгамовує спрагу і на-
поює висохлу землю, кожний 
раз пов’язана із появою цар-
ства Месією, з віднайденням 
Бога, з моральним вдоскона-
ленням людини і відступлен-
ням від нечестя.
Про прийняття Христа, 

який приносить із собою світ-
ло істинного Боговидіння, 
говориться вже в першій же 

стихирі Водоосвячення:
Глас Господній над вода-

ми кличе, промовляючи; 
прийдіте, прийміть усі Духа 
Премудрості, Духа розуму, 
Духа страху Божого, явле-
ного Христа.
В цьому ж ключі закінчу-

ються апостольські читання 
Чину (І Кор. 10,1-4), в котро-
му згадана подія виходу зв’я-
зується в духовному плані із 
Христом:

…І всі пили те саме ду-
ховне питво; пили бо із ду-
ховного каменя, що сліду-
вав за ними, а камінь був 
Христос.
Про ту духовну силу, котру 

несе в собі свята вода, гово-
риться і в мирній ектенії:
Щоб скоро був скруше-

ний сатана під ногами на-
шими і зруйнована була 
всяка духовна затія, що дви-
неться на нас…
Щоб сподобитися нам 

наповнитися освячення вод 
цих причастям, невидимим 
явленням Святого Духа…
Про велику тайну Богоспіл-

кування, яке дарується, в тому 
числі, і через Богоосвячену ма-
терію, співається при кінцевій 
стихирі Чину Великого Водо-
свячення.

…Зачерпнімо, отож, воду 
з радістю, браття, бо благо-
дать Духа для тих, хто вірно 
черпає, невидимо подаєть-
ся від Христа, Бога і Спаса 
Душ наших. 
Священик Михайло Асмус
Текст Чину Великого Водо-

свяття взято із Требника Львів, 
«Свічадо». – 2001.
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Якою може бути одно-
часно вода животворя-
щою та страшною...
На початку Книги Бут-

тя ми читаємо про те, як 
«Дух Божий ширяв над 
водами» і, як з цих вод ви-
никали всі живі істоти.
Протягом життя всього 

людства, а, особливо, це 
яскраво помітно в Ста-
рому Завіті – ми бачи-
мо води як спосіб життя: 
вони зберігають життя 
спраглого в пустині, вони 

Õðåùåííÿ Ãîñïîäà 
Íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà

оживотворяють поля та 
ліси, вони є знаком жит-
тя і милості Божої. В свя-
щенних книгах Старого та 
Нового Завітів води є сим-
волом очищення, омиван-
ня, оновлення.

...Але, все ж таки, яки-
ми страшними бувають ці 
води: води Потопу, в яких 
загинули всі, хто вже не 
міг встояти перед судом 
Божим; та ті води, які ми 
бачимо протягом всього 
нашого життя: страшні, 

згубні, темні води пове-
ней...
І ось Христос прихо-

дить на Йорданські води; 
в ці води вже небезгріш-
ної землі, а нашої землі, 
яка до самих своїх надр 
осквернена людським грі-
хом і зрадою. У ці води 
при ходили омиватися лю-
ди, які каялися після про-
повіді Йоана Предтечі; 
якими важкими були ці 
води через гріхи людей, 
які там омивалися! Якби 

«Коли в Йордані хрестився Ти, Господи, Троїчне з’явилося поклоніння: голос 
Отця свідчив про Тебе, називаючи Тебе Улюбленим Сином, Дух же у вигляді 
голуба потверджував ці слова. Господи, що з’явився і світ просвітив, – слава 
Тобі!» 

(тропар Богоявлення)
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ми тільки могли бачити, 
як ці води, омиваючи лю-
дей, поступово важчали 
і ставали страшними від 
гріхів! І в ці води вступає 
Христос, щоб занурити-
ся перед початком Своєї 
проповіді і поступового 
сходження на Хрест. Він 
приходить, щоб занурити-
ся в ці води, що вмістили 
в собі всю тяжкість люд-
ського гріха – приходить 
зануритися Той, Хто є без-
грішним.
Цей момент Хрещен-

ня Господнього – один із 
найстрашніших і трагіч-
них моментів Його жит-
тя. Різдво – це мить, коли 
Бог, через Свою любов до 
людини бажає спасти нас 
від вічної погибелі. Він 
воплочується в людське 
тіло. Людське тіло про-
низане Божеством, оно-
влюється, стає вічним, 
чистим, тим тілом, яке 
через Хрест, Воскресіння, 
Вознесіння засяде пра-
воруч Бога й Отця. Але в 
день Хрещення Господ-
нього завершується цей 
підготовчий шлях. Ісус 
Христос, який досягнув 
повноти віку – з’єднаний 
досконалою любов’ю та 
досконалим послухом із 
волею Свого Отця, іде, 
щоб добровільно вико-
нати те, що було Йому 
приготовано споконвіку. 
Тепер Ісус Христос цю 
плоть приносить в жерт-
ву і в дар не тільки Богові, 
але всьому людству, бере 
на Свої плечі весь жах 

людського гріха, людсько-
го падіння, і занурюється 
в ці води, які тепер стали 
водами смерті, джерелом 
погибелі ,  вони  несуть 
в  со  бі  все зло, всю отру-
ту і всю гріховну смерть.
Хрещення Господнє, 

у подальшому розвитку 
подій, найбільше нагадує 
жах Гетсиманського саду, 
та зішестя до аду. Тут Хри-
стос так з’єднується з людсь-
кою долею, що весь її жах 
лягає на Нього, і зішестя 
до аду є останньою мірою 
Його єдності з нами, втра-
тою всього – і перемогою 
над злом.
Ось чому є таким тра-

гічним це величне свято, 
ось чому Йорданські води, 
які носять всю тяжкість, 
весь жах гріха, дотиком до 
Христового Тіла, безгріш-
ного Тіла, всечистого, без-
смертного, пронизаного та 
сяючого Божеством, тіла 
Боголюдини, очищаються 
до глибин. Ці води зно-
ву стають первинними, 
первісними водами життя, 
здатними очищати і об-
мивати гріх, оновлювати 
людину, повертати їй нет-
ління, та вчинити людину 
наслідником Царства Бо-
жого.
Яке хвилююче це свя-

то! 
Ось чому, коли ми освя-

чуємо води в цей день, ми 
з таким подивом і бла-
гоговінням дивимось на 
них: ці води, зішестям 
Святого Духа, роблять-
ся водами Йордану й не 

тільки первісними водами 
життя, але водами, здат-
ними дати життя не тіль-
ки тимчасове, але і вічне; 
ось чому ми так благо-
говійно відносимося до 
цих вод; ось чому Церква 
називає їх великою святи-
нею і закликає нас мати їх 
в своїх оселях на випадок 
хвороби, на випадок ду-
шевної скорботи, на випа-
док гріха, для очищення 
і оновлення. Ставмось до 
цих вод із благоговінням, 
бо через ці води, почалося 
оновлення природи, освя-
чення всього творіння та 
переродження світу. Так 
само як в Святих Дарах, 
і тут ми бачимо початок 
майбутнього віку, Божу 
перемогу і початок вічно-
го життя, вічної слави – не 
тільки людини, але всієї 
природи, коли Бог стане 
всім у всьому.
Слава Богу за Його без-

межну милість, за Його 
Божественну поблажливість, 
за подвиг Сина Божого, 
що став Сином людським! 
Слава Богу, що Він онов-
лює людину, і наші долі, 
і світ, в якому ми живе-
мо, і що ми можемо жити 
очікуючи дня Господньо-
го, великого, чудового, 
страшного, коли засяє 
весь світ благодаттю Свя-
того Духа! Амінь.

митрополит 
Антоній Сурожський



Марія та Йосиф зупинились на нічліг у стаєнці. 
Там і народився Ісус.

Щоб побачити цілу картинку, з‛єднай точки по порядку. 
Про подію Різдва ти можеш прочитати у Луки 2:7

Яка дорога приведе мудреців до Дитятка Ісуса?
Про те, як мудреці дізналися про народження Ісуса 

прочитай в Євангелії від Матея 2:1-12 


