
Сніг рівним покривалом
лягає на землю…

Морозна зоряна ніч…
Здається, що небо стає

ближчим. Вся природа
засинає, а в серці запа-
люється вогник надії на те,
що світ навколо нас стане
кращим.

Кожного разу, коли ми
переступаємо поріг Нового
року, на душі стає по-особ-
ливому тепло, тому що через
кілька днів прийде свято
Різдва!

Різдво Христове – диво-
вижний час, коли серце
наповнюється очікуванням
чуда… І це чудо збувається!...

«Христос рождається,
славте!» – проноситься над
Вселеною, - «Христос із
небес зустрічайте!» - весь

світ оспівує славу Творця.
Ангельські сили і людський
рід разом прославляють
Того, Чия любов немає меж.

День Різдва кожен із нас
старається провести не так, як
інші дні в році: подарувати
добро і любов близькій лю-
дині, стати кращим, а найго-
ловніше – ближчим до Бога.

Різдвяні свята завжди   свят-
кувалися в нас у народі торже-
ственно і святково. Всі вітали
один одного, славили Хрис-
та, проводили час в богоу-
годних справах  – милосердя
і допомоги ближніх. В ці дні
кожен розумів, що Господь

став до нього ближчим…
 Здавалося б, Різдво Христа

звершилося давним-давно,
більше як дві тисячі років
назад, а Церква знову і знову
продовжує співати: «Христос
Рождається!». І душа кожного
із нас може стати печерою,
таїнством, а серце – яслами,
в котрих народиться Дитятко
Христос.

Пропонуємо вам диво-
вижну подорож, разом із
простими пастухами і мудри-
ми царями за Вифлеємською
зорею до ясел маленького
Господа.

Миру і радості всім
у світлий празник
Різдва Христового.
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У богослужбових піснеспівах
Христового Різдва Церква нази-
ває події, які згадуються в цей
святий день, великою таємни-
цею, явленою Богом людству, бо
«днесь Бог на землю сходить, щоб
людина зійшла на Небеса».

Якби Ісус Христос не прийшов
на землю, то жодна людина не
могла б увійти в Царство Небесне.

«Христос рождається, щоб
підняти і відновити занепалий
образ», – оспівує Свята Церква.
Після гріхопадіння праотця Адама
важке і безрадісне було життя їх
нащадків у світі. Довго і болісно
приготовлявся світ до того, щоб
прийняти Сина Божого.

Проходили століття і тисячо-
ліття. Весь світ, древній і старий,
тужив, сумував і знемагав,
завмерши в тривожному очікува-
нні. І люди уважно прислухалися,
вдивлялися на знаки із небес,
відчували, що ось-ось має настати
і сповнитися те, що їм було давно
обіцяно.

Патріарх Яків пророкував, що
Спаситель прийде тоді, коли
царський скіпетр відбереться від
нащадків коліна Юди. Святий
пророк Даниїл передбачив, що
Царство Месії настане після виходу
повеління про відновлення Єруса-
лиму (через 490 років), в період
панування могутнього язичниць-
кого царства, яке буде міцним, як
залізо. І ось, справді, Юдея підпала
під панування могутньої Римської
імперії,  а скіпетр перейшов до царя
Ірода, ідумеянина за походженням.
Люди чекали чудес і знамень. Їм
хотілося земного торжества, вони
сподівалися, що прийде Месія,  що
тоді над усіма народами землі
піднесеться царство обраного
Богом народу.

Сталося щось несподіване,
Божественна любов прийшла на
землю в образі новонародженого
Немовляти, з усією Його крих-

кістю, беззахисністю. Він просто
народився, як народжуються всі
діти. Втім, народився Він в обста-
винах надзвичайних. Навіть
найбідніші люди тодішньої
Палестини не народжували своїх
дітей в загоні для худоби.

Кесар Август звелів зробити по
всій землі перепис. Тому Пресвята
Богородиця з Праведним Йоси-
пом повинні були проходити пере-
пис у Вифлеємі, званому Давидо-
вим містом, – там колись народив-
ся цар Давид. Влада людська у всі
часи однакова. Вона спішить вида-
вати укази і не надто турбується
про те, чи легко підданим їх вико-
нати. Божа Матір мала ось-ось
народити Сина, а довелося
терміново і невідкладно пускатися
в неблизький шлях з Назарету, де
вони жили, до Вифлеєму.

Не знайшлося подорожнім

місця у Вифлеємі, він був перепов-
нений гостями, що з'їхалися в рідне
місто заради перепису.

І ось, у печері, куди заганяли
худобу, у вкрай принизливій
обстановці довелося народитися
Христу. У цьому беззахисному, яке
потребує любові і турботи, Дитят-
кові, таїться вся повнота невиди-
мого, незбагненного Бога. Колись,
у дні створення світу, Бог вручив
людині землю з її травами і дерева-
ми, з її птахами і тваринами, у всій
її красі і привабливості. Тепер же,
в Новому Завіті, Він вручає людям
Самого Себе.

Зі страхом і благоговінням
стоїмо ми перед незбагненною
таємницею нашого спасіння. Той,
Хто тримає все в Своїй руці і прос-
лавляється невпинно ангельсь-
кими чинами, народжується на
землі як звичайне Немовля, в пе-
чері, непридатній для життя,
показуючи і подаючи усім нам
приклад любові і смиренності.

Хто ж поспішає вклонитися
«народженому на землі Слову»?
Кілька нікому невідомих пастухів.
Зовсім не гордовитим знавцям
Священного Писання, не гордо-
витій знаті, а цій майже дитячій
простоті довірив Бог Свою таєм-
ницю. Прийшли поклонитися
Христу і три волхви, їх називали
також царями. З невідомої країни
вирушили вони в далеку мандрівку
за покликом Божим, не шукаючи
для себе ні вигоди, ні слави, ні
почестей. В Єрусалимі постаралися
вони довідатися, де має народитися
Месія. Ніхто з юдеїв і не подумав
приєднатися до них, і весь свій шлях
до Вифлеємської печери вони
мандрували втрьох у побожному
мовчанні.

Древнє передання зберегло їх
імена – Каспар, Мелхіор і Валтасар.

Немовля оточували ангели,
тому темна та неприбрана печера
уподібнилася до прекрасного
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сяючого неба.
Дні перед Різдвом Христовим–

дні виправлення, покаяння в грі-
хах. Небо повинно знову з'єдна-
тися з землею. Бог зійшов на землю
саме для того, щоб людину звести
на небо. Людино, де ти? Чому ти
так міцно заснула! У яку ти темряву
добровільно сама зайшла? Пробу-
дися, вийди на світ Божий, пізнай
своє божественне благородство,
покайся і з'єднайся з Богом, Він

поведе тебе на небо.
Чи збереглася і понині в людях

невимоглива простота і мудра
скромність євангельських пастухів,
чи знайдуться сьогодні волхви,
готові, не дивлячись на всі труд-
нощі, простувати, куди веде Боже
Одкровення, щоб вкінці шляху
приклонитися перед Істиною?

Волхви принесли новонаро-
дженому Спасителеві дари –
золото, ладан і смирну.

Принесімо ж і ми Господеві наші
духовні дари: золото віри, запашну
любов до Бога і ближніх, щиру
молитву і наше життя із добрими
справами, повних віри і любові. І
тоді відкриється нам Господь, як
відкрився Він волхвам і пастухам,
тоді, в ту благословенну тиху ніч. І
з душевним тріумфуванням возне-
сімо разом з Ангелами Різдвяну
пісню: «Cлaва во вишніх Богу, і на
землі мир, в людях благовоління!».

Ті із астрологів, котрі намагаються
доказати відсутність протиріч між
астрологією і християнством, часто
посилаються на Євангельські
оповідання про поклоніння волхвів
младенцеві Ісусу.  Як про це описує
євангелист Матей (Мат. 2,1-12):

У другій главі Євангелія від Матея
(Мат. 2,1-12) розказується про те, що
після народження Ісуса в Вифлеємі
«Коли Ісус народився у Вифлеємі
Юдейськім, за днів Ірода царя, мудреці
прийшли в Єрусалим зі Сходу і спи-
тали: «Де цар юдейський, що оце
народився? Бо ми бачили його зорю

на сході й прийшли йому
поклонитись» (Мат. 2,1-2). В грець-
кому першоджерелі використовує-
ться слово «magoy». Це слово має
спільний для індоєвропейських мов
корінь. Ним називали перських, а
пізніше вавилонських священиків,
мудреців, звіздарів. Також волхвами
називали знатних людей. В древ-
ньому світі не було поділу між наукою
і релігією, державою і храмом, тому
не обов’язково трактувати волхвів,
котрі прийшли, як астрологів, це
могли бути вчені жерці, а, на
кінець, і знатні люди. Церковне
Передання з І століття говорить, що
Євангельські волхви були в Персії не
тільки жрецями і учителями, але
також і князями, тобто знатними
людьми, наділеними владою.

Яку ж зорю вони бачили на
Сході? За однією із версій – це було
поєднання планет Сатурна, Юпітера
та Марса, яке відбулося в 7 році нашої
ери.

Існує також припущення про те,
що зоря Царя Юдейського була
дійсним небесним тілом, наприклад,
надновою зорею чи кометою. Для
того, щоб це вияснити ми зверне-
мося до текстів Святого Писання.

Вияснивши у Ірода, що Месія
повинен народитися в Вифлеємі,
волхви відправилися туди «І ось зоря,
що її бачили на сході, йшла перед
ними, аж поки не підійшла й не стала
зверху, де було дитятко» (Мт. 2,9).
Якщо припустити, що «зоря» була

небесним тілом, то «зупинитися»
вона могла, в кращому випадку, над
Вифлеємом, яке було малим
поселенням біля Єрусалиму. Волхвам
було відомо, що Христос народився
у Вифлеємі, але не знали де саме.
Небесне тіло ніяк не може зупини-
тися над конкретним місцем, в дано-
му випадку, над домом, де знаходи-
лося Немовля Ісус разом із Своєю
Матір’ю. Також не зрозуміло, як
небесне тіло може «іти».

Більшість Отців вважають, що це
була не зоря, як небесне тіло в сучас-
ному розумінні, а Ангельська сила.
Подібно вогненному стовпу, який вів
Ізраїль при виході із Єгипту (пор. Вих.
13,21-22; 14,19-20). Те, що в даному
випадку, Ангельська сила прийняла
образ зорі, Теофілакт Болгарський
пояснює тим, що «оскільки волхви
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займалися астрологією, то Гос-
подь і привів їх цим знайомим для
них знаком, подібно  як рибалку Петра
здивував великою кількість зловле-
них риб і привабив до Христа».

Більшість тлумачів також
погоджується в тому, що одні тільки
астрономічні розрахунки
навряд чи могли заставити
магів відправитися в далекий і
небезпечний шлях, а тим
більше поклонитися
Младенцеві Ісусові не тільки як
царю, але ,як Богу і Спасителю.

Чи можемо ми сказати, що
поклоніння волхвів
виправдовує астрологію?
Звичайно, що ні, бо нічого
астрологічного їх не привело до
Христа. Зоря була Ангельською
силою, а відправитися за нею їх
змусило щире шукання Бога.
Передання говорить про те, що після
поклоніння Ісусові маги залишили
астрологію і через 30 років прийняли
хрещення від апостола Томи. Для
них зороастризм був своєрідним
педагогом або краще сказати
провідником до Христа, як для юдеїв
закон Мойсея, а для греків – філософія.
Але, як говорить Святе Писання, що
для дорослого немає жодної користі
від такого провідника, бо той, хто
дотримується старозавітного закону
немає жодної користі від Христа.
Зрозуміло, що і погани повинні були

залишити античну філософію та
зороастризм разом із астрологією.

У зв’язку із цим варто пригадати
роздуми про астрологію відомого
християнського мислителя ІІІ сто-
ліття Тертуліана: «Серед ремесел ми
виділимо деякі, які прямо пов’язані

з ідолопоклонством. Про астроло-
гію і годі говорити… Не стану гово-
рити про те, що астролог почитає
ідолів, чиїми іменами він розписує
небо і, котрим приписує Божу
могутність, так що люди більше не
вважають необхідним звертатися до
Бога, думаючи, що нас направляє
воля зір. Скажу тільки, що ці ідоли –
ангели боговідступники, які і ви-
думали це мистецтво, а тому вони
прокляті Богом».

Але нам можуть сказати, що до
Христа приходили маги із Сходу;
а нам відома близькість магії та
астрології. Отже, тлумачі зір першими

сповістили про Різдво Христове. Але
невже нинішні астрологи вірять у те,
у що вірили ті маги. Ніби сучасна
астрологія походить від Христа, ніби
вони спостерігають за Христовими
зорями, а не за сузір’ями Сатурна,
Юпітера, Марса. Але справа в тому,

що ця наука допускалася тільки
до Євангелія, так що після появи
Христа ніхто уже не повинен
пояснювати нічию долю по небу.
Без сумніву, що по волі Бога вони
побачили сон, бо поверталися
назад не тією дорогою, по якій
вони прийшли. І це слід розуміти
як знак того, що їм потрібно було
залишити свою секту, а не так,
що необхідно було б уникнути
переслідування Ірода.

Закінчимо наші роздуми
словами Івана Золотоустого, які він
сказав до тих, які свою прихильність
до астрології пояснювали епізодом
поклоніння волхвів: «Диявол так
опанував ними, що вони і тут знахо-
дять причину озброїтися проти слова
Істини. Що ж вони говорять? Ось
сказано, що і при народженні Христа
з’явилася зоря: то значить, говорять
вони, що астрологія є безперечно
наукою. Але, якщо Христос наро-
дився згідно астрологічних законів, то
як же Він знищив астрологію,
відкинув долю, закрив уста демонам,
вигнав заблудження і знищив усякого
роду магію».

...Бачу незвичайне й дивне
таїнство: пастухи наповнюють
звуками мій слух, голосячи не
пустинну пісню, але співаючи
небесний гімн. Ангели співають,
архангели оспівують, херувими
взивають, серафими величають,
всі торжествують, бачачи Бога на
землі і людину на небесах;
Високого - вдолі, згідно з Його
планом, а низького вгорі - по
Божій любові до людей. Сьогодні
Вифлеєм став небом, замість зір
прийняв співаючих ангелів, а

замість сонця незбагненно
явилось сонце правди. Не питай,
як це сталося, бо де Бог хоче, там
уступають закони природи...

Що сьогодні зродила Його
Діва, це знаю, і що Бог зродив
Його без часу, в те вірю, але спосіб
народження я навчився величати
мовчанням, у тиші.

Святий Іван Золотоустий
Гомілія на Різдво Христове
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Поставлене питання доволі
цікаве. На нього по-різному
відповідають люди. Одні кажуть, що
можна і дома помолитись, не
обов’язково іти на богослужіння, інші
кажуть, що іноді треба іти, особливо,
на великі свята, ще інші переконані,
що можна іти коли завгодно і не

можна зобов’язувати часом. І таких
„розумних” відповідей можна почути
безліч, бо кожен творить свою
філософію, щоб заспокоїти своє
сумління і нібито оправдатися перед
Всевишнім. Але є люди, які щиро
перконані в тому, що належати до
Церкви і ходити на богослужіння
потрібно, і що це навіть необхідна
умова для того, щоб отримати Боже
благословення, прихильність і схва-
лення.

Церква своє вчення основує на
Святому Писанні, тому до Нього
заглянемо і сьогодні, коли будемо
розглядати нашу тему.

У перших розділах книги Буття,
ми читаємо про страшну катастрофу,
яка спіткала тодішню земну

цивілізацію. Так, це був потоп. Та
якщо приглянемося до цієї розповіді,
побачимо багато цікавих і повчальних
речей, які потрібні і сучасній людині,
і нам, що розглядаємо поставлене
питання.

1. Бог вирішив знищити людей,
бо бачив „велике розбещення

людини на землі, і весь нахил думки
серця її  – тільки зло повсякденне”
(Бут. 6,5). Та все-таки залишив
людину на землі в особі Ноя, який
“знайшов милість у Господніх очах”
(Бут. 6,8). Дав йому Бог доручення,
збудувати величезний корабель-
ковчег, у якому він та його сім’я мали
врятуватися від смерті. Можемо собі
уявити ставлення людей до нього,
коли вони бачили його роботу. Вони
з нього просто насміхались, щоб
заспокоїти себе і своє сумління, яке
постійно збурювалось, коли вони
дивились на корабель. Довгі роки
продовжувалась ця робота, і, зви-
чайно, що слава про нього розповсю-
дилась далеко по землі. Та будучи
зайнятими своїми клопотами, люди

не розуміли спасенної чутки-
новини, і продовжували свої грішні
справи... а мали нагоду задуматись...

2. Ковчег Ноя є прообразом
Церкви Христової, бо як на ньому
врятувались ті, хто шукали захисту
там, так і у наш час отримають спасі-
ння ті, які будуть його шукати у Церкві.

Що таке Церква? Багато хто
скаже, що це є храм, до якого
сходимося на молитву. Але чи це так?
Катехизм християнської віри дає нам
коротеньку відповідь: „Церква – це
спільнота (група, збір) людей,
об’єднаних вірою в Ісуса Христа”.
Отже, Церква, це люди, які в певний
час дня чи тижня збираються у храмі,
щоб підтримати свою віру в Ісуса,
поділитися пережитим за тиждень та
придбати духовний досвід і науку на
наступний час, поки не зберуться
знову.

Постає слушне запитання, чому
треба приходити до храму, а не
молитись вдома?

1. «... віра від слухання, а слухання
через Слово Христове.» Рим. 10:17.
Якщо ми, розпаливши багаття, не
будемо підкидати до нього дров, то
воно швидко загасне. Так само і з на-
шою вірою, якщо не будемо її підтри-
мувати Словом Божим, хоча б раз на
тиждень, то вона досить швидко
згасне... Тому ап. Павло повчає нас
далі: «Не кидаймо збору свого, як то
звичай у деяких, але заохочуймося,
і тим більше, скільки більше ви
бачите, що зближається день
той.» Євр. 10:25

2. Скажімо собі по-правді, чи
дійсно вдома ми молимось в той час,
коли у храмі іде богослужіння?
Практично кожен, хто дотримується
такого погляду змушений визнати,
що вдома не має часу і бажання
молитись, бо клопоти, господарство,
гості беруть гору... Той час (близько
двох годин, поки іде богослужіння)
пролетить як кілька секунд, і ми
бачимо, що нічого не встигли
зробити, і не змогли щиро  помоли-

Чи варто належати до
Церкви

 і відвідувати богослужіння ?
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тись. А для багатьох, це тільки проста
відмовка, щоб поспати, випити,
подивитьсь телевізор і т.д.

Храм - це будівля, присвячена
Богові та призначена для Богос-
лужінь. В храмі невидимо є присут-
ній Господь та приймає наші  молит-
ви, ще цар Давид висловив цю думку
«В тісноті своїй кличу до Господа,
і до Бога свого я взиваю, Він почує
мій голос із храму Свого, і доходить
мій зойк до лиця Його та до вух
Його!» (Пс. 17:7), а на іншому місці
говорить: «Почуй голос благання
мого, як я кличу до Тебе, коли руки
свої я підношу до храму святого
Твого!» (Пс. 27:2), «Вклоняюсь до
храму святого Твого, і славлю Імення
Твоє за Твоє милосердя й за правду
Твою, ...» (Пс. 137:2), а Ісус казав: «Бо
де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані,
там Я серед них.» (Мт. 18:20). Тому
можемо сказати, що храм для
християнина – це острівець Царства
Небесного на землі.

Храм – центр нашого духовного
життя. В ньому здійснюється наше
духовне народження через Хреще-
ння, в ньому навчаємось Слова
Божого та приймаємо Святе Прича-
стя, отримуємо благословення на
сімейне життя, і тут нас супрово-

джують у вічність. Помолившись
у храмі та підкріпившись Словом
Господнім через науку Євангелія,
християнин виходить очищеним,
потішеним та духовно міцним...

З давніх-давен, віруючі люди,
спонукані благодаттю Божою,
старались прийти до храму
«Господи, полюбив я оселю дому
Твого, і місце перебування слави
Твоєї.» (Пс. 25:8), «Я радів, як казали
мені: Ходімо до дому Господнього!»
(Пс. 121:1) – говорив цар Давид.

На початку ми порівнювали
Церкву із кораблем Ноя. Пригадаймо,
що довгі роки будував Ной корабель,
і люди мали можливість дізнатися,

що то за робота і чому він її виконує.
Так само і тепер, Церква існує вже
багато років, багато століть, і люди
мають можливість дізнатися, що це
таке, чому вона існує, яке її завдання.
Але, як тоді, так і тепер, люди зайняті
своїми клопотами, і не мають, а
вірніше не хочуть мати часу на те, що
вказує нам Церква. І часто навіть
насміхаються із тих, хто шанує Церкву,
як насміхалися із Ноя та його синів,
коли ті будували ковчег.

Однак, як тоді прийшов час, і по-
чався потоп, так і тепер, прийде час
Господнього приходу, і врятуються ті,
які будуть із Церквою, бо Вона вказує
шлях до Господа і через Його Слово
веде до вічного життя.

Тому, ідучи до храму, стараймося
відповідно налаштувати себе.

Вкінці кожної Святої Літургії ми
співаємо слова молитви: „Збережи
нас у Твоїй святині весь день поуча-
тися правді твоїй”. Тому стараймося
зберігати слово Боже у своєму серці,
щоб Його наука перебувала з нами
не лише тоді, коли ми у Храмі, але на
протязі цілого дня і протягом кожного
дня. І тоді наша молитва, і відвіду-
вання Церкви принесе потрібний
результат – освячення і спасіння.

Поклонися Різдву, через яке ти
визволився від вузлів родження.
Віддай честь малому Вифлеємові,
що тебе знову привів у рай. Стань
на коліна перед яслами, через які,
бувши нерозумним, ти оживився
словом...

Іди з зорею, принеси з мудре-
цями дари: золото, кадило й миро
як Цареві і як Богові, і як померлому
задля тебе. Прославляй з пасту-
хами, торжествуй з ангелами, оспі-
вуй з архангелами, щоб утворилось
спільне торжество небесних і зем-
них Сил.

Святий Григорій Богосгов
Гомілія на Різдво Христове

Скарбами цього празника
прикрашаються усі празники й зодя-
гаються в красу...

Цей день більший від усіх днів, бо
в цей день Милосердний прийшов
до грішних... Цей день перший із
празників і він перевищує всі
празники...

Багато характеристик дано Марії,
але я бажаю привітати Її ось якими
іменами: вона - храм, що в ньому
перебував могутній Цар царів. Вона
- нове небо, бо в ньому мешкав Цар
царів. Вона - виноградна лоза, що
видала Гроно. Вона - джерело, що
дало живу Воду.

Святий Єфрем Сирійський
На Різдво Христове
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Ми з вами не раз говорили про
те, що головним джерелом нашої віри
є Святе Письмо. Тому і читаємо його
на кожному богослужінні, розду-
муємо про правди віри та інші речі,
яких Господь хоче нас навчити через
своє Слово.

Але є одна проблема, на яку ми
хотіли б поглянути з допомогою Свя-
того Писання сьогодні, напередодні
та у час Різдвяних свят. Ця проблема–
АЛКОГОЛЬ.

З людського погляду ми можемо
говорити багато і роздумувати по-різ-
ному про нього. Зокрема є багато
приказок, анекдотів, пісень, якими
оправдовують себе ті, які вживають
алкоголь, або, вірніше сказати, ста-
раються приспати ними своє сум-
ління.

Найпоширенішим є вислів «дай
Боже», яким користуються практич-
но всі перед тим, як перехилити
чарку (неважливо, якої ємкості і яку
по рахунку). Не розуміють нещасні,
що Бог не має ніякого відношення до
їхнього гріха, не зважаючи на всі їхні
зусилля втягнути і Його у свою
компанію. І тим більше, що Він має
«дати» тому, хто випиває? Здоров’я:
дав при народженні, (якщо батьки
пияцтвом чи іншими гріхами не
забрали), але дана особа пропиває
його і за кожною чаркою все більше
втрачає. Щастя має кожен у більшій
чи меншій мірі, але може втратити
його зовсім, якщо буде пити… і так
можемо перерахувати все, чого
прагне людина в житті і має на увазі,
коли каже «дай Боже» при випивці,
а це є мир, злагода, благополуччя,
любов, сім’я, добра дружина або
чоловік і т. д.

Усе це та багато іншого добра, про
яке я не згадав через економію часу
та місця, людина втрачає при випив-
ці, не зважаючи на те,що за кожним
разом, за звичкою чи мимоволі
вимовляє вищезгадане звернення до
Всевишнього. Тому у цьому випадку
можна пригадати слова Христа: «хто

не має, заберуть і те, що йому
здається, ніби має».

Але життя показує інакше, бо воно
створене Богом, і в ньому не заплано-
вано цього. Тому ми одразу бачимо
зворотній бік медалі – скалічене
здоров’я, недорозвинені та хворі діти,
розбиті сім’ї, а ті, що ще живуть разом,
страждають від життя, яке не можуть
перенести.

І, на превеликий жаль,без цієї
отрути не обходиться жодне свято,
не зважаючи, чи воно релігійне, чи
державне, чи просто родинне. На
превеликий жаль вважається
неможливим, щоб на Великдень,
Різдво чи інше свято, не було на столі
спиртного. І святкується не у храмі
Божому, а за столом, і думається не
про свято, а про застілля, і співається
не «псалми й гімни та пісні духовні»
(Еф. 5. 19), а похвалу собі і тому, що
задурманює наш розум.

Тепер наближається і є одне із
найбільших християнських свят –
Різдво Ісуса Христа. Що нам робити?
Як бути? Звичайно, наша щира
українська душа зустрічає в цей час
гостей із гостинним столом, який
ломиться від наїдків та напоїв, серед
яких більша частина – алкоголь. І тоді
свято, після другої-третьої чарки,
перетворюється в політичні дебати,
обговорення, а то й осудження Церк-
ви, священнослужителів, сусідів чи

інших людей, подекуди проходять
звинувачення і на адресу Творця…
А про саме свято, його суть, значення
і потребу для нас і нашу роль у події,
яку святкуємо м’яко кажучи не
згадується.

Багато хто каже, що в Біблії є забо-
рона пити вино, а не горілку. Мусимо
усвідомити що, по-перше, тоді горіл-
ки як такої не було, цей напій виник
значно пізніше від того часу, коли було
написане останнє слово Біблії. А по-
друге, Біблія говорить про «п’янкий
напій» (напр.. Втор. 14. 25) взагалі,
не говорячи тільки про вино, а беру-
чи до уваги всі напої та засоби, що
призводять людину до стану сп’яні-
ння чи іншим способом затума-
нюють (задурманюють, притем-
нюють) розум. Слово Боже сказане
на всі часи, отож і нам у ХХІ столітті
воно є важливим і корисним. Також
Святе Письмо каже, що вино має
«веселити серце чоловіка», а не
розбивати сім’ї чи руйнувати
здоров’я і життя.

Створивши людину, Господь
знав, що для неї є добре, а що погано,
подібно, як кожен із нас найкраще
знає річ, яку він зробив сам. Тому Бог
і застерігав перших людей у раю від
гріха, а коли вони все-таки згрішили,
Він і надалі старався скорегувати їх
життя своїми заповідями до
духовного і земного блага. Пізніше
застерігав Він і від надмірного
вживання алкоголю, бо знав до чого
це призводить. Ось коротко кілька
прикладів.

Перша розповідь про гріх через
алкоголь знаходиться в книзі Буття
9.20-27, учасниками були Ной та його
сини. Пізніше згрішили дочки Лота
зі своїм батьком, перед тим напоївши
його вином (Бут. 19. 32 і далі)…

Тяжкий гріх вчинив вавилонсь-
кий цар Валтасар, під впливом алко-
голю наказав принести священний
посуд єрусалимського храму, (який
захопив ще його батько) щоб із нього
пив цар, вельможі, жінки та налож-
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ниці (Дан. 5.2 і далі).

І таких розповідей багато у Біблії,
а в історії та нашому житті незліченна
кількість.

Що ж говорить на це Господь? А
Він висловлюється дуже конкретно,
і я переконаний, що  якщо б ми знали
про ці Його слова, то багато хто
повівся би інакше. Ось Його думка:

«Горе тим, що встають рано
вранці і женуть за напоєм п’янким,
і тривають при нім аж до вечора,
щоб вином розпалятись!» Іс. 5. 11

«Горе тим,що хоробрі винце
попивати, і силачі на мішання
п’янкого напою» Іс. 5. 22

«Горе тому, хто свого ближньо-
го напоює з келиху гніву свого, і поїть,
щоб бачити сорром його!» Ав. 2. 15

«… не впивайтесь вином, в якому
розпуста, але краще наповнюйтесь
Духом» Еф. 5. 18

«Вино то насмішник, напій
п’янкий, галасун, і кожен, хто блу-
дить у ньому, немудрий» Пр. 21. 17

«Хто любить веселощі, той
немаючий, хто любить вино та
оливу, той не збагатіє» Пр. 21. 17

«… не дивись на вино, як воно
рум’яніє, як виблискує в келиху й рів-
ненько ллється, кінець його буде
кусати як гад, і вжалить. Немов та
гадюка» Пр. 23. 29-32

Звичайно, можна багато ще
прикладів навести, але думаю
достатньо і цих кількох слів, щоб
кожному, хто читає ці рядки
усвідомити, що ними Господь хоче
дати зрозуміти.

Як святкувати?
«Як же колись твій син спитає

тебе: “Що то за приписи, установи
й рішення, що Господь, Бог наш,
заповідав вам?” - Ти скажеш синові

твоєму: “Рабами були ми у фараона
в Єгипті, та Господь вивів нас
потужною рукою з Єгипту. І зробив
Господь перед нашими очима в Єгип-
ті знаки і чудеса великі й злощасні
для фараона й для всього дому його;
а нас вивів на те звідтіля, щоб
привести й дати нам землю, що про
неї клявся він батькам нашим. І пове-
лів нам Господь виконувати всі ці
установи з пошани до Господа, Бога
нашого, нам на добре по всякий
час, і щоб зберегти нас живими, як
це (робить) по сьогодні. І це буде
наша праведність супроти Господа,
Бога нашого, коли пильно виконаємо
всі ці заповіді, як він нам заповідав»
(Втор. 6. 20-25).

Так наказав Господь відповідати
кожному єврейському чоловікові-
батькові, щоб навчити своїх дітей
поваги до Господніх свят та запові-
дей. Чого може навчити сьогодні
батько-мати? Вони перед святами
скуповують продукти, тратять великі
суми грошей на те, щоб купити
обнову на свято, а про його історію,
значення для нас самі не знають, і не
можуть навчити дітей. Тому для
багатьох християнські свята перетво-
рились на великі проблеми та стали
каменем спотикання. А суть свята
у них, на жаль, зводиться до того, щоб
приготувати щось доброго і одягну-
тись у нове, а не до того, щоб, взяти
участь у Богослужінні, і тим самим
духовно долучитись до події, яку
святкуємо.

«Отож святкуймо не у старій
заквасці, ані у заквасці злоби і лукав-
ства, а в опрісноках чистоти й пра-
вди» (І Кор. 5. 8). Так закликає нас
апостол Павло. Отож, не просто очі-
куймо, коли закінчиться богослужі-

ння, щоб сісти до столу, випити та
наїстися – це «стара закваска,
злоби і лукавства», але берімо участь
у богослужіннях, читаймо вдома, що
каже Євангеліє про свято і подію, яку
згадується, живімо цим Словом, щоб
Дух Божий перебував у нас, тоді
й стіл, який приготуємо буде для нас
не спотиканням і спокусою, а допо-
могою й необхідним підкріпленням
тілесним. Адже, маючи у собі Божого
Духа, у всьому матимемо й міру, а це
вже «опрісноки чистоти й правди».

Тому й не говориться про те, щоб
на свята нічого не приготувати, а про
те, щоб через ці приготування, ми не
забули про Того, чиє народження
святкуємо, тобто про Ісуса Христа,
і привітали Його у святому храмі
та у своєму серці.

Згадаймо й інші настанови
вищезгаданого Апостола: «…поводь-
мося чесно: не в ненажерстві та
пияцтві, не в перелюбі та розпусті,
не у сварні та заздрощах; але вдяг-
ніться у Господа Ісуса Христа і не
дбайте про тіло задля похотей»
(Рим. 13. 13-14). Так він наказував
поводитись щодня, тим більше, якщо
у той день згадуємо про народження
Христа. Ми ж, коли прийдемо до
когось на день народження, весілля,
чи просто у людному місці, стаємо
чемні, привітні та стримані, тим
більше у свято народження Спаси-
теля.

«Слово Христове нехай у вас
перебуває щедро: навчайтесь у вся-
кій мудрості й напоумлюйте одні
одних, співаючи Богові з подякою від
свого серця псалми, гимни та духовні
пісні» (Кол. 3. 16). Тоді кожен день,
проведений з Богом, буде святом, яке
буде початком вічності.


