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«НЕ БІЙТЕСЬ!», – КАЖЕ ГОСПОДЬ З ЯСЕЛ 
ДО КОЖНОГО З НАС 

Ось і минули Різдвяні свята. 
Ми так довго на них чекали, 

якось по-особливому готувалися 
і ось – вони вже позаду. Таїнство 
Христового приходу до нас – це 
завжди трепетна і якась винятко-
ва подія. Скільки б нам не було 
років, при доброму налаштуванні 
духа, ми завжди з ніжністю спогля-
даємо на той вертеп та з великою 
відповідальністю ділимося тією 
різдвяною історією з нашими най-
молодшими. 

Не зважаючи на всю красу різдвя-
ного часу, не зважаючи на приємну 
втому та радість від пережитих зу-
стрічей, час продовжується і ми знову 
ризикуємо потрапити до небезпечної 
пастки, коли швидко повертаємося 
до рутини, не дозволяючи Христові 
здійснити головну переміну в нашо-
му житті – змінити нас. 

Ще перед приходом зими, а особ-
ливо тепер виникала велика спокуса 
піддатися страху, адже фактично всі 
світові та вітчизняні ЗМІ готували 
найгірші сценарії розвитку подій на 
сході, а отже й по всій нашій Батьків-
щині. Вже вкотре різного роду заго-
стрення передбачалися саме на різ-
двяний період, так, наче хтось вперто 
хоче продовжити історію євангельсь-

кого Ірода, вбиваючи наших синів. 
Ясно, вдаватися в якісь прогнози та 

спробувати зрозуміти ворога – діло 
далеко нелегке та й, за великим ра-
хунком, для цього є компетентніші 
люди. Однак сьогодні хочу поділи-
тися тим, що безпосередньо відчув я, 
стоячи перед різдвяною шапкою. Вже 
який рік поспіль маю звичай моли-
тися Велике повечір’я на парафії, яка 
мене виховала – Царя Христа м. Іва-
но-Франківська. Там отці-василіяни 
завжди роблять дуже гарний вертеп. 

Отож, помолившись, я підійшов 
туди і в тиші свого серця, вдивляю-
чись в особу святого сімейства, ясно 
почув «Не бійся!». Така маленька фра-
за, в якій так багато правди. Адже й 
Діва Марія, стоячи в момент Благові-
щення перед ангелом, вочевидь, та-
кож мала багато запитань. Тому Гав-
риїл їй каже: «Не бійсь, Маріє! Ти бо 
знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш 
у лоні й вродиш сина й даси йому ім’я 
Ісус» (Лк. 1, 30-31). 

І Йосиф, будучи праведним та не ба-
жаючи ославити Марію, хотів тайко-
ма її відпустити. «І от, коли він це за-
думав, ангел Господній з’явився йому 
уві сні й мовив: «Йосифе, сину Дави-
да, не бійсь узяти Марію, твою жінку, 
бо те, що в ній зачалось, походить від 

Святого Духа» (Мт. 1, 19-20). 
І пастухи, які за збігом обставин 

були саме в тому місці, у той час та-
кож чують від ангелів: «Не бійтесь, 
бо я звіщаю вам велику радість, що 
буде радістю всього народу: Сьогодні 
народився вам у місті Давидовім Спа-
ситель, він же Христос Господь. І ось 
вам знак: Ви знайдете дитя сповите, 
що лежатиме в яслах» (Лк. 2, 10-12).

Також і Христос багаторазово про-
мовляв цей заклик до людей, яких 
зустрічав. «Не бійся, тільки віруй, і 
вона спасеться» (Лк. 8, 50), – каже Він 
до Яіра; «Не бійтесь тих, що убивають 
тіло, а потім більш нічого заподіяти 
не можуть» (Лк. 12, 4), – повторить до 
своїх друзів. 

Так Господь скаже до апостолів і 
Петра після свого Воскресіння, адже 
відчував, що вони таки бояться, бо ж 
не певні: чи той, кого вони перед со-
бою бачать, – той самий Ісус, котрого 
вони знали. «Боялися Христа, коли 
його схопили, і ще більше боялися 
у його воскресінні», – казав св. Папа 
Іван Павло ІІ. 

Справді боятися – це те, що ми, 
люди, вміємо, коли треба і коли не 
треба. Тому Бог, Який так гаряче нас 
любить, справді по-батьківськи весь 
час заспокоює нас, запевняючи у своїй 
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постійній присутності та опіці. Нам 
страшно за своє минуле, страшно за 
своє теперішнє, бо ж кажемо: «Ніде 
нема певності»; страшно за своє май-
бутнє: «Ой хтозна, що то ще буде». 

Вище я невипадково цитував св. 
Папу Івана Павла ІІ, адже саме цей 
заклик став своєрідним кредо його 
понтифікату. Коли 16 жовтня 1978 р. 
його покликали до Петрового служін-
ня, у своїй першій промові до людей 
він так і сказав: «Не бійтесь!». На по-
чатку 1960-х років з’явилося багато 
нових тенденцій, що розвинулися 
впродовж 1970-х: використання та 
зловживання засобами масової ін-
формації, матеріалізм і споживацтво, 
сексуальна революція та рухи проти 
приросту населення, проникнення ко-

мунізму в політичні і суспільні струк-
тури та утвердження секуляризму як 
панівної ідеології розвиненого світу. 
І в усіх цих перипетіях, з яких також 
не можна викинути постійну напругу 
між СРСР та США, на конклаві оби-
рають  58-річного кардинала Кароля 
Войтилу, який, як відомо, походить із 
соціалістичної країни.

Повертаючись до наших реалій, 
вкрай важливо почути оте «Не бійся!» 
і нам з вами. Так, годі знати, що буде 
далі та в який бік занесе, але маємо 
мати певність, що все буде в порядку. 
Звідки я це знаю? Ну та ж бо «З нами 
Бог!», – як ми співаємо на Великому 
повечір’ї. Ми не можемо мати лише 
теоретичну віру, святкувати Різдво 
Христове чи інші свята виключно як 

традицію. Але якщо я знаю, що Отець 
полюбив мене, якщо Він так часто по-
вторює цей вислів, якщо я знаю, що 
Він прийшов до мене, то чого маю ля-
катися?! 

Навчімося по-справжньому любити 
та не боятися Бога, але разом з Хри-
стом, Який воплотився заради нас, 
повторюймо «Отче наш». Не біймося 
говорити «Отче» кожного разу, коли 
нам страшно чи відчуваємо непев-
ність. Господь любить нас, як про це 
гарно сказав св. Павло в листі до Га-
латів: «А що ви сини, Бог послав у ваші 
серця Духа Сина свого, який взиває: Авва 
– Отче! Тому ти вже не раб, а син; і 
коли син, наслідник з Божої ласки» (Гал. 
4, 6-7).
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Голос Церкви

ГЛАВА УГКЦ: «КОЛИ ЛЮДИНА ПРИЙМАЄ 
БОЖИЙ ЗАДУМ ЩОДО НЕЇ, ТОДІ ВОНА 
ЩОДНЯ ПОЧУВАЄТЬСЯ ЩАСЛИВОЮ»

Покликання, що його дарує лю-
дині Господь Бог, треба мати 

відвагу прийняти. Ми бачимо, як 
дар може стати знаком протиріч. 
Коли людина приймає Божий за-
дум щодо неї, тоді вона встає, ро-
звивається і, здійснюючи його у 
своєму житті, щодня почувається 
щасливою. Таке переконання вис-
ловив Отець і Глава Української 
Греко-Католицької Церкви Бла-
женніший Святослав під час про-
повіді у свято Стрітення Господ-
нього, у 2021 р.

«А той, хто відкидає це покликання, 
– продовжив Предстоятель, – щодня 
заперечує себе, бореться з найпо-
таємнішими, найглибшими прагнен-
нями свого серця, боїться їх зрозуміти 
і відкрити. Проте реалізація цього 
найглибшого, чим Господь Бог нас 
знаменував, може бути в нас світлом 
Божим, яке ми повинні носити доро-
гами свого життя».

Сьогодні Церква святкує одне з най-
більших дванадцяти свят у літургій-
ному році – Стрітення Господнє. За 
словами проповідника, це свято для 
кожного з нас має особливий зміст і 

ми всі покликані його глибоко пере-
жити.

Це свято пов’язане з однією подією, 
розповів Блаженніший Святослав, яку 
ми чуємо в сьогоднішньому євангель-
ському читанні. Ісуса Христа через со-
рок днів після Його народження при-
несли до храму в Єрусалимі, згідно з 
приписом старозавітного закону. Цей 
закон мав дуже важливе значення. 
Найперше він пригадував, що кожен 
первісток в Ізраїлі належить Богові.

«Син, якого Діва Марія і Йосиф Об-
ручник ставлять сьогодні перед Бо-
гом, не є сином людей, це Божий Син. 
Його приносять до храму, і Він сяє як 
спасіння для всіх людей. Не Його від-
купляють сьогодні для себе Пречиста 
Діва і Йосиф. А Він є відкупленням, 
спасінням для всього народу Ізраїлю 
і всього людства, тому що в цьому ма-
ленькому Дитятку – здійснення всіх 
обітниць, даних Авраамові в Старо-
му Заповіті, здійснення всіх надій і 
сподівань кожної людини всіх часів і 
народів», – розповів духовний лідер.

Наприкінці Літургії Глава УГКЦ 
традиційно освятив свічки, які вірні 
принесли із собою.

«Стрітенська свіча є сьогодні світиль-
ником, – сказав Предстоятель, – який 
ми приймаємо як знак того, що 
приймаємо спасіння так, як на свої 
руки сьогодні прийняв Симеон само-
го Христа. І з тим світильником Божої 
істини ми хочемо крокувати дорога-
ми нашого життя. У Ньому, у тому 
світлі, хочемо відкрити своє життєве 
завдання і покликання».

Святий Августин, пригадав про-
повідник, говорив, що людське серце 
подібне до підземних галерей. Для 
того щоб їх освітити, потрібно ввійти 
в ті підземні галереї зі світильником і 
тоді можна бачити так далеко, як ся-
гає світло, аж до кінця галереї

«Так само і ми з вами, – вважає Бла-
женніший Святослав, – у Христово-
му світлі  можемо до кінця виявити, 
збагнути особисті життєві думки, 
прагнення і бажання. Часом вони мо-
жуть нас самих налякати. Як сьогодні 
страшно людині, коли хтось виявить 
найглибші, найпотаємніші думки 
її серця. Але, з іншого боку, це світ-
ло покликане освітити земний шлях 
кожного з нас і збагнути наше завдан-
ня, яке ми маємо виконати у своєму 
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житті, – те завдання, яке ми називає-
мо покликанням».

Сьогодні Христова Церква також 
святкує День богопосвячених осіб – 
людей, яких Господь Бог покликав 
до особливого служіння усього свого 
життя в Церкві, посвяти в досмерт-
ній чистоті, на взірець Богородиці, 
убогості, на взірець святого Йосифа, 
і послуху, на взірець життя Пресвятої 
родини.

Сьогодні в соборі є свято особливого 
світла – покликання до богопосвяче-
ного життя. «П’ять молодих юнаків 

народяться як священники нашого 
Господа. Ми станемо свідками висвя-
чення п’ятьох молодих ієреїв Київсь-
кої архиєпархії. Радіємо, що ті юнаки 
свого часу не побоялися признатися 
самим собі, що Господь Бог їх кли-
че до священства. Вони мали відвагу 
прийняти це покликання, мали відва-
гу відповісти на Божий поклик і піти 
за Божим світлом», – сказав Глава 
Церкви.

Він застеріг молодих священників: 
«Якщо ви будете занедбувати ту бла-
годать, яку сьогодні отримаєте, то 

колись Господь спитає вас, що ви зро-
били з тим даром: чи ви його розви-
нули, чи змарнували».

«Сьогодні ми молимося за те, щоб ви 
його прийняли, зраділи, ним засвіти-
ли світові, відкрили це світло для всіх 
інших. Нехай ваше життя і служіння 
буде світлом спасіння, яке через ваше 
життя можна буде побачити, торкну-
ти рукою, відчути на собі, спасіння на 
просвіту народам і на славу людей, 
яких Господь Бог повірить вашій па-
стирській опіці», – побажав Блажен-
ніший Святослав.

ПАПА: БОГ НЕ ВІДСТОРОНЕНИЙ СПОСТЕРІГАЧ, 
А ЗАЛУЧАЄТЬСЯ В ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
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Проповідуючи в Неділю Бо-
жого, слова Папа Франциск 

наголосив на тому, що Боже слово 
відслонює нам справжнє обличчя 
Бога, Який є Богом-з-нами, та 
спонукає нас виходити до наших 
ближніх.

У центрі життя святого Божого 
люду та мандрівки віри стоїмо не ми 
з нашими словами, але Бог зі Своїм 
словом. Із цього наголошення Папа 
Франциск розпочав свою проповідь, 
яку 23 січня 2022 р. виголосив під час 
Святої Меси в базиліці Святого Петра 
у Ватикані з нагоди Неділі Божого 
слова. У світлі євангельської розповіді 
про те, як Ісус навчав у синагозі в На-
зареті, він поділився думками про те, 
що Боже слово об’являє нам Бога та 
що Боже слово веде нас до людини.

Справжнє обличчя Бога
Щодо першого, то Святіший Отець 

зазначив, що слова Ісуса, сказані на 
початку Його місії, що Він прийшов 
принести визволення вбогим і утисне-
ним, відслонюють нам обличчя Бога, 
Який піклується про нас, Якому не 
байдужа наша доля.

«Він не є володарем, забарикадова-
ним у небесах, – що за обурливий об-
раз Бога, –Він не є таким, але Отцем, 
Який слідкує за нашими кроками. 
Він не є холодним відстороненим і 
незрушним спостерігачем, Богом-ма-
тематиком, але Богом-з-нами, Який 
захоплюється, пристрасним Богом, 
Який переймається нашим життям 
та залучається в нього настільки, що 
плаче нашими сльозами. Він не є 
нейтральним і байдужим Богом, але 
Духом, Який любить людину, Який 
захищає нас, дає нам поради, прий-
має нашу сторону, бере участь в на-
шому болі», – сказав проповідник, 

підкреслюючи, що Ісус звіщає Бога, 
Який є близьким і бажає заопікува-
тися нами всіма, і робить це Своїм 
словом.

З цього випливає заохочення за-
мислитися над тим, який образ Бога 
носимо в собі та звіщаємо: згаданий 
визвольний, а чи образ суворого суд-
ді? Чи наша віра породжує надію і 
радість, а чи огорнена страхом? Як 
зазначив Святіший Отець, щоб на-
вернутися до справжнього Бога, Ісус 
вказує нам, що відправною точкою 
є Боже слово, яке розповідає нам 
історію любові Бога до нас, визволяю-
чи від страху та упереджень.

Слово, яке перемінює нас
Переходячи до другого аспекту, 

Папа мовив, що коли відкриваємо, 
що Бог є співчутливою любов’ю, то 
перемагаємо «спокусу зачинитися у 
сакральній релігійності, що примен-
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шується до зовнішнього культу, що 
не торкається життя та не перемінює 
його», бо це є «прихованим ідолопо-
клонством». Боже слово спонукає ви-
ходити із замкнутості в собі назустріч 
ближнім «з однією лише лагідною 
силою визвольної Божої любові». 
В назаретській синагозі Ісус навчає, 
що не прийшов вручити нам список 
правил, провести якусь релігійну це-
ремонію, але «зійшов на дороги світу, 
щоби зустрітися з пораненим люд-
ством, приголубити обличчя, перео-
рані стражданням, оздоровити знеси-
лені серця, звільнити нас від оков, які 

ув’язнюють душу».
«Браття і сестри, Боже слово перемі-

нює нас. І чинить це, пронизуючи 
душу немов меч. Бо, якщо з одного 
боку, воно втішає нас, відслонюючи 
Боже обличчя, з іншого – провокує та 
розворушує, ставлячи нас перед на-
шими протиріччями», – сказав Святі-
ший Отець, пояснюючи, що воно 
підважує наші виправдання та спону-
кає виходити назовні, не ховатися за 
нагромадженням проблем, мовляв, 
«а що я можу зробити». Бо Слово, 
ставши тілом, «хоче втілюватися та-
кож і в нас».

Ісус, як зауважив проповідник, каже, 
що «сьогодні сповнилося це Писан-
ня». І Боже слово прагне втілювати-
ся «сьогодні, в тому часі, в якому ми 
живемо, а не в ідеальному майбут-
ньому». А тому ми повинні запитува-
ти себе, чи хочемо наслідувати Ісуса, 
ставати служителями визволення та 
втішення для інших.

 Завдання для кожного з нас
Під час цього богослужіння відбуло-

ся поставлення вісьмох мирян і ми-
рянок у читці та стількох же мирян 
і мирянок в катехити. Згадуючи про 
це наприкінці своїх роздумів, Папа 
зазначив, що вони покликані до «важ-
ливого завдання служити Ісусовому 
Євангелію». Однак, додав він, «це є 
також місією кожного з нас – бути 
вірогідними вістунами, пророками 
Божого слова в світі».

Поставлення читів і катехитів
Після проповіді та хвилини мовчан-

ня, призначеної для роздумів, розпо-
чався обрад поставлення читців, які 
отримали спеціальне благословення 
від Святішого Отця та Біблію з його 
рук. Далі відбулося поставлення ка-
техитів яким Папа вручив розп’яття. 
Нагадаємо, що йдеться про інститу-
ційне постійне служіння мирян, яке 
Папа Франциск установив у Церкві 
в травні минулого року, завданням 
яких є співпрацювати з рукоположе-
ними служителями в різних формах 
апостольського служіння.
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СТРІТЕНСЬКА СВІЧКА: ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

На сороковий день після Різ-
два Немовля Ісуса батьки 

принесли до храму, де назустріч 
Святій Родині вийшов старець 
Симеон, який чекав на Господа 
упродовж тривалого часу. Симе-
он глянув на малюка й сповістив, 
що принесене до храму Немовля 
служитиме спасінню людей. Ця зу-
стріч старця й Немовляти увійшла 
в історію християнства як Стрітен-
ня Господнє. Що ж має спільного 
стрітенська свічка чи, як її в народі 
називають, «громовиця» та саме 
свято Стрітення Господнього?

Ісус Христос говорив про себе так: «Я 
– Світло для світу. Хто йде за Мною, 
не блукатиме у темряві, а матиме світ-
ло життя» (Ів. 8:12). Отож Ісус здавна 
для всіх християн уособлював те світ-
ло, яке освічувало духовну темноту та 
вказувало шлях до спасіння. А що ж 
було джерелом світла для людей про-
тягом багатьох минулих століть? Зви-
чайно, що свічка! Протягом сотень 
років нею освітлювали приміщення, 
аж допоки не було винайдено елек-
троенергію. Сьогодні ми вже не освіт-
люємо свічками наші помешкання, а 
свічку запалюємо в особливих момен-
тах нашого життя: під час Таїнства 
Хрещення, Шлюбу, біля гробу покій-

ної людини, у церкві, молячись за 
здоров’я та інші прошення. То чому 
ж саме стрітенській свічці надають 
особливого значення та приписують 
їй надприродну силу? Адже в народі 
дотепер вірують: якщо молитися із 
запаленою стрітенською свічкою, від 
її світла втікають злі духи, і саме тому 
нею освячують помешкання, вона 
має силу відвертати або оберігати 
від стихійних лих, особливо від гро-
мовиці. За це її часто так і називають 
– «громовиця», або «громнича». Стрі-
тенською свічкою обкурювали хворих 
і немічних, поpоділь під час важких 
пoлогів, дітей від перeляку, корову з 
телятком від пoганого ока. Брали її з 
собою «на щастя» на першу оранку й 
зажинки.

Сьогодні священники все більше на-
голошують на тому, щоб не надава-
ти стрітенській свічці надприродних 
властивостей, а ще гірше – не пере-
творювати освячену річ в такий собі 
амулет з магічними здібностями.

 То як нею «правильно користувати-
ся» і чим тоді вона відрізняється від 
звичайної свічки, придбаної у церкві? 
Про це ми спілкуємось з о. Іваном 
Жуком, сотрудником Архикате-
дрального Собору Воскресіння Хри-
стового м. Івано-Франківська.

– Отче, чи стрітенська свічка 
обов’язково має бути виготовлена 
з бджолиного воску?

– Ні, це не обов’язкова вимога. Кожен 
може придбати собі свічку відповідно 
до своїх матеріальних можливостей 
та вподобань. Але, згідно з українською 
традицією, вірні намагалися жертву-
вати Богові те, що є найкраще. Наша 
українська земля багата на продукти 
бджільництва, а бджіл у нашому народі 
вже здавна називали божою комахою, ка-
жучи про неї, що це «свята божа трудів-
ниця», символ мудрості, працелюбності 
та ощадливості. Тому саме бджолиний 
віск здавна цінувався і за традицією саме 
з нього й робили стрітенську свічку. Лю-
дина повинна прагнути нести світло в 
собі і з тим світлом прийти назустріч 
Господеві, як ті мудрі діви. Вони завжди 
були готові з тими наповненими лампа-
дами оливи, щоб світло не загасло, світло 
віри, надії, любові.

– Часто під час освячення стрі-
тенської свічки можна помітити 
людей, які одночасно тримають у 
руках ледь не 10 свічок. Навіщо так 
багато? Хіба не достатньо однієї 
свічки?

– Це є похвально, що хтось освячує 
так багато свічок. стрітенська свічка 
не повинна стояти для оздоби приміще-
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ня, на шафі чи у серванті. При світлі 
стрітенської свічки потрібно кожного 
дня приносити Господеві молитву. Да-
вайте поміркуємо: напевне, молячись 
щодня, вам і не вистачить однієї свічки. 
Тому люди освячують їх багато, щоб 
вистачило на весь рік.

– Отож, неправильно зберігати 
свічку за образами, як реліквію?

– Так робити не слід. Я ще раз наго-
лошую, що ми освячуємо стрітенську 
свічку для щоденного використання під 
час щоденної молитви. Багато родин 
мають чудову традицію: запалюють цю 
свічку за обіднім столом, коли вся сім’я 
зібралась разом. Але знову ж таки наго-
лошую, що перед обідом варто й помоли-
тися!

– То чи має все ж таки стрітенська 
свічка особливі властивості, чи за-
хищає від грому, адже її називають 
ще «громовицею»?

– Коли освячується стрітенська свіч-
ка, священник читає певну молитву, 
свого роду «малий екзорцизм». Свічка 
стає видимим знаком невидимої Божої 
ласки. І в особливо важких обставинах 
життя: при хворобі, важких пологах, 
коли рідні пускаються в далеку дорогу, 
потрібно приклонити коліна в молитві 
і запалати саме стрітенську свічку для 
підсилення вашої молитви. Щодо вашого 

питання, чи захищає вона від грому… Є 
така українська приказка: «Пізно хри-
ститися, коли гримить». Як я вже ка-
зав, світло віри, надії та любові до нашого 
Господа має горіти у наших серцях, як 
ця стрітенська свічка. І це світло має 
горіти кожного дня, а не тільки тоді, 
коли блискає та гримить. Бо тоді й 
свічка не поможе!

– Чим же тоді відрізняється стрі-
тенська свічка від звичайної, яку 
кладемо до великоднього кошика 
чи освячуємо в інші неділі церков-
ного року?

– Я зачитаю вам слова, які викори-
стовуються в молитві під час освячен-
ня свічок. У них ви знайдете відповідь 
на ваше запитання: «Владико святий, 
Отче всемогутній, Предвічний Боже. 
Тобі, що з небуття все створив і повелів 
праці Бджіл служити на вирі свічок, і 
нинішнього дня сповнив прохання пра-
ведного Симеона». А наступна молитва 
звучить таким чином: «Всемогутній, 
предвічний Боже, Ти нинішнього дня у 
святій Твоїй Церкві Єдинородного Сина 
твого поклав на рамена праведного Си-
меона, і ми Твою щедрість призиваємо: 
ці свічки, що ми, слуги Твої, приймаємо 
і носити бажаємо на Велич імені Твого, 
зволь благословити і освятити світлом 
небесного благословення…». Адже най-

важливішим світлом є Небесне світло, 
яке Господь об’явив нам через Єдинород-
ного Сина, Який понизив себе, вид слуги 
прийнявши, і дозволив покласти себе на 
руки праведного Симеона. Тобто Бог 
перший раз дозволив людині торкнутись 
до себе. І остання молитва звучить так: 
«Господи, Ісусе Христе, світло істини, 
що освітлюєш і освячуєш кожну люди-
ну, яка приходить у цей світ. Пошли 
своє благословення на свічки оці і освяти 
їх світлом Твоєї благодаті…» (молитви 
з Требника. Благословення свічок на 
Стрітення Господнє).

Згідно з традицією, вірні запалю-
ють свічки ще під час Божественної 
Літургії, вони горять і під час читання 
Євангелії, і під час Херувимської пісні. 
Отож освячення свічок не починаєть-
ся з освяченням води, але ще раніше, 
під час Літургії. Тому вони мають таку 
особливу ласку освячення.

Ще хотів би наголосити на тому, що 
стрітенську свічку в жодному випадку 
не можна використовувати для воро-
жбицтва чи зливання на віск. Адже 
використання святих речах у таких 
нечистих справах називається осквер-
ненням.

Розмовляла Віра БІЛА
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Стоячи на порозі Нового року 
та Різдва Христового, палом-

ники мали нагоду взяти участь у 
відкритті ще однієї красивої лока-
ції в Центрі паломника «Симеон 
Лукач» – різдвяного вертепу.

У ніч з 29 на 30 грудня в Паломни-
цькому центрі «Симеон Лукач», що 
в с. Старуня, Богородчанського райо-
ну, відбулися особливі нічні чування. 
Цього разу, на запрошення о. Яросла-
ва Середюка, моління очолив о. Ми-
кола Фредина, відомий проповідник 
Львівської Архієпархії.

Перебуваючи в часі Різдвяного посту 
та в останніх днях року, віряни мали 
нагоду молитовно подякувати Богу за 
прожитий час та попросити Благо-
даті для наступного 2022 року.

Традиційно нічні моління розпоча-
лися молитвою Вечірні, яку очолив 
о. Тарас Путько – Віце-ректор Духов-
ної семінарії. Після чого отець-про-
повідник Микола Фредина  виголосив 
першу науку, де наголосив на тому, 
що наше життя маємо прожити, а не 
проіснувати, дозволивши Богу про-
вадити нас протягом усього нашого 
віку.

Під час нічних чувань чимало вірних 
мали можливість приступити до Свя-
того Таїнства покаяння, щоб, набли-

жаючись до свята Різдва Христового, 
могли гідно приступити до Євхари-
стії.

Опісля паломники молилися моле-
бень до блаженного Симеона Лукача, 
та молитви на оздоровлення. Духів-
ник семінарії о. Роман Кандрач та о. 
Ярослав Середюк благословили всіх 
присутніх мощами нашого блажен-
ного Симеона. Завершився перший 
блок чувань ще однією повчальною 
наукою від проповідника.

Далі всі присутні вийшли на тери-
торію Хресної дороги, на початку якої 
місцеві майстри спорудили прекрас-
ну різдвяну шопку. В ній поставлено 
великих 11 фігур, які інсценізують 
події Христового народження. Ввесь 
шлях: від брами до шопки повні-
стю освітлений гірляндами, що, наче 
Вифлеємська зоря, веде кожного 
молільника до Новонародженого 
Спасителя. Священнослужителі ос-
вятили вертеп, а о. Ярослав Середюк 
повідомив, що включно до свята Різ-
два Христового тут будуть молитися 
Дев’ятницю до Дитятка Ісуса.

Одним з найулюбленіших пунктів 
молитовної програми у вірян є Хрес-
на Дорога. Особливо трепетною і 
важливою вона буде наприкінці року, 
коли всі роблять іспит сумління за 

весь рік та дякують Богу за все пере-
жите і Ним подароване. В часі мо-
литви кожен зміг молитовно побути 
з Христом під час усіх пережитих ним 
мук та падінь.

Завершилися нічні моління Боже-
ственною Літургію, під час якої могли 
почути ще одну корисну науку від о. 
Миколи Фредини та, найголовніше, 
приступити до Євхаристії.

Пригадуємо, що в Центрі паломни-
ка «Симеон Лукач» щомісяця в ніч з 
29 на 30 число відбуваються нічні чу-
вання. Тут також діє музей блажен-
ного священномученика та підпільної 
УГКЦ.
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У СТАРУНІ ОСВЯТИЛИ НОВУ РІЗДВЯНУ ШОПКУ

Новини паломницького центру
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Згадати Все

Ця подія дала початок існуван-
ню в Старуні цілого Центру 

паломника, який активно діє і до 
сьогодні.

Вже нині далекого, 13 січня 2012 року, 
в Старуні, Богородчанського району, 
відбулася подія, яка увійде в історію 
села, кожної його родини. Її запам’я-
тають всі, хто був там присутній. В 
переддень великого празника Найме-
нування Господнього до храму апо-
столів Петра і Павла було урочисто 
перенесено часточку мощей блажен-

ного священномученика Симеона Лу-
кача з Архікатедрального собору, що 
в Івано-Франківську, для молитовного 
почитання і прилюдного вшанування.

Почесну місію передачі мощей от-
цю-пароху храму Ярославу Середюку 
здійснив отець Йосафат Бойко.

Як відомо, Владика Симеон Лукач 
помер 22 серпня 1964 року. Поховали 
його на сільському цвинтарі біля моги-
ли сестри.

Здавалось би, що із закінченням зем-
ного життя, людина живе лише у світ-

лій пам’яті 
близьких лю-
дей. Однак, 
владика Си-
меон Лукач 
був не просто 
людиною, не 
просто свя-
щ е н н и к о м , 
його життя – 
це яскравий 
приклад жер-
товного муче-

ника за віру і рідну греко-католицьку 
церкву не колись, а відносно недавно, 
в ХХ столітті.

Ще живуть люди, його земляки, які 
пам’ятають владику, який висвячував 
у підпіллі молодих священників, хре-
стив їхніх дітей, давав шлюби, відправ-
ляв у інший світ. Всі вони зберегли гли-
боку віру, яку він засіяв у серцях людей 
в час комуністичного тоталітарного 
режиму, від якого постраждав, втра-
тивши здоров’я і життя. Тому, врахо-
вуючи заслуги владики Симеона, Папа 
Римський Іван Павло ІІ проголосив 
його Блаженним Мучеником, а тлінні 
останки цього мужнього Христового 
Визнавця були перенесені зі Старуні 
до Івано-Франківського Катедрального 
Собору Воскресіння Христового 19 жо-
втня 2003 року.

Благословення мощами блаженного 
священномученика Симеона Лукача 
можна отримати кожного разу, коли 
Ви відвідуєте наш Центр паломника, 
берете участь у молитві Божественної 
Літургії та Хресної Дороги.

МИНУЛО ВЖЕ ДЕСЯТЬ РОКІВ, ВІДКОЛИ
ДО СТАРУНІ УРОЧИСТО ПЕРЕНЕСЛИ ЧАСТОЧКУ МОЩЕЙ

БЛАЖЕННОГО СИМЕОНА ЛУКАЧА
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14 лютого вже не за гора-
ми, а це означає, що ти-
сячі молодих хлопців та 

дівчат по цілому світі активно го-
туються провести той день якось 
по-особливому, бо ж як не як свя-
то – день святого(!) Валентина.  Ще 
б пак, цей день з великою охотою 
беруться святкувати геть усі: ка-
толики, протестанти, православні, 
атеїсти і т. д. Більше того, люди, 
які є номінальними християнами 
і знають що серед християнських 
свят є тільки Різдво і Паска, також 
беруться почитати святого. Ясна 
річ, кожен у свій спосіб. Цікавим є 
факт, що ані за Юліанським, ані за 
Григоріанським календарем в цей 
день ніякого такого святого нема.

Тож іменини якого святого ми свят-
куємо і взагалі, чи є щось святе в той 
день?

Насамперед, варто сказати, що згід-
но обох вищезгаданих календарів, 
кожного дня є пам’ять якого свято-
го чи то святих, або ж якоїсь іншої 
визначної події, на кшталт Покла-
дення поясу Пресвятої Богородиці 
чи Усікновення голови святого Йоана 
Хрестителя. Отож, кожного дня Свя-
та Церква дає нам до спогаду якусь 
людину, котра в силу тих чи інших 

обставин є святою і котра молиться у 
Небі, заступаючись за усіма тими, хто 
просить про це у неї.

Чи є святий Валентин?
Ще зі школи, пригадую, мені 

розповідали історію про святого рим-
ського священнослужителя, котрий 
таємно вінчав вояків з їхніми нарече-
ними, за що був страчений і вкінці 
став визначним покровителем саме 
усіх закоханих. А, була ще історія про 
іншого святого, який, попри присягу 
целібату (неодруженого священства), 
закохався в панянку і писав їй малень-
кі листівки, які трансформувались і 
сьогодні молодь їх називає «валентин-
ками».

Що з цього всього правда?
Правдою є десь те, що святих Ва-

лентинів, пам’ять яких Церква зга-
дує протягом року, є декілька! Най-
відоміші з них це мученик Валентин 
Доростольський, що постраждав за 
віру в Христа в 228 році (пам’ять 7 
травня); священномученик Вален-
тин єпископ Італійський — убитий 
за те, що він християнин, в 273 році 
(пам’ять 12 серпня) та священному-
ченик Валентин пресвітер Римлянин 
— замучений за проповідь про Бога в 
269 році (пам’ять 19 липня). Їхню біо-
графію можна знайти в Інтернеті, або 

ж прочитати в Житті Святих, про неї 
не слід детально зупинятись тут.

Як бачимо всіх цих святих ми спога-
дуємо в різні місяць, але аж явно не 14 
і точно вже не лютого. Згідно Юліан-
ського календаря, за яким живуть 
країни переважно пострадянського 
простору, в тому числі і Україна, 14 
лютого є передсвяття великого тор-
жества – Стрітення Господа нашого 
Ісуса Христа та мученика Трифона; 
згідно ж Григоріанського календаря, 
за яким живе Західна Європа, Північ-
на та Південна Америка, Азія і т. д., 
цього дня є пам’ять великих просвіти-
телів слов’янських народів, рівноапо-
стольних Кирила і Методія.

Що ж насправді ми святкуємо?
Відповідь на це запитання знаходи-

мо в переліку Міжнародних свят, зо-
крема 13-14 лютого, як пишуть деякі 
статті, по всіх континентах світу від-
значають день презерватива. Цікаво, 
що святий, людина, якого Церква по-
смертно піднесла до такої гідності за 
моральне, благочестиве життя, має 
спільного до засобу контрацепції? Що 
є торжество цього дня, як не черговий 
удар по, і без того вразливій, психіці 
молодої людини?

Сьогодні так званий «День свято-
го Валентина» перетворюється на 
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ЧИ КОНТРАЦЕПТИВА?
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справжнісіньку вакханалію розпусти 
та пропаганди вільного сексу. Більше 
того, прикриваючись святом, сотні, ба 
навіть тисячі, молодих дівчат вважа-
ють цей день прекрасною нагодою до 
початку статевого співжиття зі свої-
ми партнерами, ясна річ, про шлюб 
мови ніякої й нема.

Самозрозуміло, що такий підхід до 
вияву своєї «любові» несе велику не-
безпеку, позаяк жоден контрацептив, 
як відомо, не дає 100% гарантії запо-
біганню вагітності. Це, в свою чергу, 
дозволяє гріху прогресувати настіль-
ки, що молода, розгублена дівчина, 
яка вже усвідомлює те, що, як кажуть 
серед молоді, вона «залетіла», ки-
дається до першого-ліпшого (або й не 
ліпшого) лікаря з проханням аборту, 
що, знаємо, є вбивством.

«І не впивайтеся вином, яке 
призводить до розпусти» (Еф. 5, 18).

14 лютого – величезний комерцій-
ний ажіотаж. Прилавки магазинів 
переповнені різного розу «сердечка-
ми» та романтичними сувенірами. 
Реклама, фільми, музика, статті, Ін-
тернет працюють над створенням ве-
ликої-великої мильної бульбашки під 
назвою «Це день кохання!» І всі ці за-
соби поширення та продажу інфор-
мації ніколи не повідомлять правди, 
а чи правдивої статистики: скільки в 
це день продано презервативів, скіль-
ки продано алкоголю, скільки дівчат 

втратили невинність, скільки з них 
згодом вчинять аборт, скільки зму-
шенні будуть одружитись і стражда-
тимуть не один рік, бо ж побудували 
своє сімейне життя не на Любові, а на 
пристрасті; скільки з таких сімейних 
пар розлучаться, скільки венеричних 
захворювань так легко знайдуть нові 
тіла?..

Тож чи вартий це пропіарений фарс 
таких наслідків?

Особисто я десь згідний з тією дум-
кою, що можна святкувати День за-
коханих, АЛЕ, закоханість – не пе-
редбачає гріха! Закоханість – це не 
пристрасть, це світлі і великі почуття, 
які покликанні перерости у любов, 
яка, в свою чергу, є відбитком Бог у 
людині, бо ж «Бог є любов» (І Івана 
4, 8). Тому люди, котрі хочуть свят-
кувати свою закоханість мають на це 
право, одначе закоханість немає нічо-
го спільного з ницими тваринними 
інстинктами, до яких прагнуть молоді 
пари в той день, мабуть, самі того не 
усвідомлюючи.

Ясна річ, мало хто зважиться визна-
ти перед собою, що так воно і є. У 
кожного свої причини, можливо, вва-
жати по-іншому, у кожного є право 
свобідного вибору. Тим не менше, ма-
ючи за спиною чималу історію всяких 
безглуздих вчинків в той день, чи не 
розумніше буде призадуматись, за-
становитись:

A чи є щось святе в цього дня?
Підсумовуючи, варто сказати, 14 

лютого – черговий день календаря, в 
який, як завжди, хтось народжується, 
а хтось помирає. Хочете називати цей 
день «Днем закоханих» - вперед, але 
не називайте цей день в честь святого 
(який мабуть і сам в шоці від того, що 
його ім’я стало брендом), а тим біль-
ше, не брешіть своїм коханим про 
якусь любов, бо ж слова – це лише 
слова, а любов проявляється у вчин-
ках, турботі, підтримці, молитві. А які 
вчинки ми бачимо в цей день?

«Цнотлива жінка - вінець для сво-
го чоловіка, а безсоромна - немов 
гниль у його кістках» (Прип. 16, 4).

І якщо ви все ж збираєтесь відзнача-
ти свій день закоханості, пам’ятайте 
слова з книги Приповідок, адже кож-
на наша дія сьогодні – обов’язково 
знайде свій відбиток у майбутньому. 
«Ось чому у вас багато недужих та 
хворих, а чимало й умирають» - пише 
ап. Павло у першому листі до Корин-
тян (І Кор. 11, 30). Задумаймось, чи 
такого початку спільного сімейного 
життя, життя без Бога, життя в грісі, 
ви собі бажаєте. А Господь, у своєму 
безконечного милосерді, усім, хто вір-
ний Йому, каже: «Я поблагословлю 
тебе вельми й дуже розмножу твоє 
потомство, як зорі на небі і як пісок, 
що на березі моря» (Буття 22, 17).

Свята Маріє, Діво над дівами, 
найкраща наречена для свого 

чоловіка – Йосифа! Якщо на те воля 
Божа, щоб я оженився, то допоможи 
мені зустріти жінку, яка має стати 
моєю дружиною i якій перед Богом 
присягатиму любов, вірність і под-
ружню чесність. Свята Маріє, Діво 
шанована, огорни опікою цю жінку, 
яку Бог призначив для мене. Нехай 
вона буде чистою, врівноваженою, 
чесною, нехай вдосконалюється у 
чеснотах і зростає у святості, щоби 
бути доброю дружиною, зразковою 
матір’ю і хранителькою домашнього 
вогнища.

Свята Маріє, Причино нашої ра-
дості, збережи також і мене для цієї 
жінки, яка має бути моєю дружиною 
і матір’ю моїх дітей. Нехай я буду 
чистим, врівноваженим і порядним, 
допоможи мені розвинути чесноти і 
дари, які я отримав від Бога, щоб я був 
добрим чоловіком, зразковим бать-
ком і головою сім’ї, яку ми заснуємо з 
волі Бога Отця. Свята Маріє, Допомо-
го християн, посій добре зерно в наші 
душі, щоб ми не змарнували великого 
дару любові. Зміцнюй нас, щоб наш 
майбутній дім, наша родина насліду-
вала життя Святого Сімейства, в яко-
му Ти була Ковчегом Завіту, Діво над 
дівами і Мати Христова. Амінь.

МОЛИТВА ЧОЛОВІКА 
ПРО ДОБРУ ДРУЖИНУ
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З самого ранку в нашій голові 
відлуння новин, події з різних 

життів, чужі думки, часом нам геть 
непотрібні. А де серед всього цього 
галасу голос Бога? Тиша – спосіб, що 
так вміло усуває в небуття сучасний 
світ з його привабливими розвага-
ми, новими методами безперервно-
го онлайнового перебування поруч 
та оманливої втрати ліку часу. Ча-
сом дуже не вистачає справжньої, 
наповненої роздумами тиші. Хо-
четься слухати навколишній світ без 
напруженого звучання. Ми тонемо 
в симфонії міста, чужих розмовах, 
беззмістовних словах і відстороне-
ності. Легко звикнути до шуму на-
стільки, що тиша починає відляку-
вати та видається порожньою. Але 
насправді в ній – життя, бо мовчати 
– це промовляти серцем.

І ось з початком різдвяного посту 
мені захотілося відмежуватися від 
звуків цього світу й поринути в тишу, 
щоб серед Вифлеємської зоряної ночі 
зуміти відчути радість приходу Спаси-
теля. З власного досвіду розповім, що 
доволі важко почути Бога і себе, коли 
у вільну хвилинку мозок сприймає 
тонни інформації – новини, подкасти, 
програми, демонстрація власного бут-
тя на сторінках мереж. Це все забирає 
стільки внутрішніх сил та енергії, що 

годі уявити. Я зараз зовсім не агітую 
відмовлятися від інформаційного світу 
та комунікації з тими, хто знаходиться 
далеко (тут повинна віддати належне 
сьогоднішнім технічним можливо-
стям). Папа Франциск якось сказав, що 
соцмережі є даром Божим, якщо їх ви-
користовувати мудро.

Проте, ми звикли цим зловживати: 
сьогодні соцмережі можна розціню-
вати, як маленьку щоденну втечу від 
реальності у вигаданий світ, у якому 
завжди все добре. Користувачі мереж 
зазвичай знаходять зайві увагу, визнан-
ня і прихильність суспільства. Проте, 
запитаймо себе, чи справжнє все те, 
що ми зрощуємо у наших смартфо-
нах? Ми виснажуємо себе сидінням в 
ґаджетах, наче знаходячи легкий і за-
хопливий шлях проводження часу. Ми 
втуплюємося в телефон, шукаючи там 
порад, цікавих історій, розради, на-
віть любові в ту мить, коли все це вже 
є навколо. Тільки потрібно роззирну-
тися і навчитися бачити й чути, а не 
лише дивитися і слухати.

Звісно, що комунікація – це завжди 
складний, тривкий та ресурсозатрат-
ний процес, особливо з рідними, 
близькими, друзями. Процеси спіл-
кування вимагають терпіння, вміння 
прислухатися, підтримувати, просто 
бути поруч і дбати. Набагато прості-

ше написати комусь повідомлення, 
або ж натиснути на лайк, ніж загово-
рити з кимось чи сказати комплімент 
в очі. Віртуальність все спрощує, і там 
без зайвих зусиль виростає сміливість 
та щедрість на добре слово. Але саме 
під час цього безмережевого періоду я 
почала помічати велику кількість лю-
дей, які дуже потребують справжнього 
спілкування.

Ще однією небезпекою є так звана 
«фейкова» інформація. В соцмережах 
люди часто ведуть подвійне життя: ін-
стаграмне та справжнє. І зрештою самі 
плутаються в тому, де розчиняються 
казкові розповіді та починається ре-
альність, яка часто разюче відрізняєть-
ся від віртуального життя. Гортаючи 
стрічку, можна побачити привабливих, 
успішних, цікавих і дуже продуктивних 
особистостей з різнобарвним життям. 
Мимоволі людина починає порівнюва-
ти зі своєю реальністю. Але, зрештою, 
правда в тому, що труднощі, пробле-
ми та інші негативи залишаються за 
кадром камер смартфонів. Як на мене, 
це ніщо інше як лицемірство, від якого 
нас неодноразово у Святому Письмі за-
стерігає Христос. Чого вартує це пере-
гортування стрічок і зосередження на 
комусь, якщо у своїх руках маємо влас-
не життя, рідних, друзів та інші сфери, 
які можна вдосконалювати.
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БЕЗ СОЦМЕРЕЖ: ТИША, 
В ЯКІЙ ПРИСУТНЄ ЖИТТЯ
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Актуально
Розповідаючи вам про цей досвід, 

дорогі читачі, не хотіла б допустити 
жодного моралізаторства. Але відмова 
від мереж хоча б на тиждень відкри-
ває дивовижну кількість часу, яка з’яв-
ляється для тих справ, на котрі раніше 
не вистачало сил та енергії. А ще з’яв-
ляється непереборне бажання поміча-
ти дрібниці, коли ти наодинці з собою. 
В автобусі можна почати цікавий діа-
лог, посміхатися перехожим на вули-
ці, вдома приділяти час своїй родині, 
хобі чи книгам. Не знимкувати кожен 
прекрасний момент життя, тому що 
він все одно закарбується в пам’яті. 
Зачаровано спостерігати за радістю 
повноти життя навколо, слухати себе, 
а не спеціалістів у мережах, бути зосе-
редженим на справді важливому, а не 
перейматися плітками чи одноденни-

ми історіями незнайомців.
Соціальні мережі – наче засіб від са-

мотності, хоча тільки створюють її. Цей 
простір віддаляє нас від нас самих, бо 
ми не залишаємо собі часу для глиб-
ших роздумів і усвідомлення емоцій 
та почуттів. Наш мозок наче постійно 
зайнятий перетравленням отриманої 
несуттєвої, а можливо, й непотрібної 
інформації: якого кольору нова сукня в 
подруги, чому знайомий переїжджає 
в нове місто, як швидко хтось змінив 
роботу, а комусь раптово поталанило 
здійснити мрію. В цей час наше життя 
збігає, час тікає, біжить попри нас, не 
залишаючи по собі нічого.

Нехай самотність мереж не потур-
бує Вас під час Різдвяних свят. Ново-
народжений Ісусик так чекає уваги та 
молитви кожного з нас, але ще більше, 

мабуть, надихає нас на добрі вчинки 
стосовно рідних чи перехожих на ву-
лиці, наших власних дітей чи сиріток, 
молодих чи старших людей. Не відки-
дайте світ, тому що він виходить дале-
ко за межі екранів наших смартфонів.

Зрештою, наше власне життя сповне-
не чудес, які приготував Бог. Ваш мо-
мент виключно Ваш – це реальність, 
яку Ви можете розділити з найдорож-
чими. Отож не втрачаймо унікальні 
миті життя, тому що жоден момент 
не повториться і час – найкоштовніше, 
що ми можемо придбати для наших 
родин, друзів, для нашого Бога. Тому  
заблоковуйте телефони та виходьте 
за межі звичного, там починається 
справжнє пережиття нашого земного 
буття. Хай Різдво буде справжнім!

ЧАС ДЛЯ БОГА ― ЧАС ПРИСВЯЧЕНИЙ СОБІ

Інколи у нашій заклопотаності 
нам важко знайти час на мо-

литву, бо сучасний світ задав такі 
неприродні ритми, що людина не 
встигає за ними і ці ритми дуже 
сильно нас виснажують фізично, 
психологічно та духовно.

І щоб не виснажитися до такої міри, 
що нам вже нічого не захочеться, по-
трібно вчасно зупинитись, щоб побути 
з Богом. А побути з Богом ― це побути 
зі собою!

Тому час на молитву, особливо в 
неділю на Службу ― це не витрачений 
та не змарнований час, а це час при-

свячений ТОМУ, Хто допоможе нам не 
загубитися у цьому світі!

Молімось «Царю небесний» і продов-
жуємо молитись псалми.

Сьогодні Псалом 4
Вислухай мене, коли буду взивати, 

мій Боже справедливий! У тісноті моїй 
дав ти мені пільгу. Змилуйся надо 
мною й вислухай мою молитву!

О сини людські, докіль будете твер-
досерді? Чого любите пусте й шукаєте 
неправду?

Знайте: Господь предивне своєму свя-
тому робить; Господь почує, коли візву 
до нього.

Тремтіть і не грішіть! Роздумай-
те в серцях ваших, на ложах ваших, і 
мовчіть!

Жертвуйте жертви справедливі і на 
Господа надійтесь!

Багато кажуть: “Хто нам покаже бла-
га?” Яви нам, Господи, світло лиця тво-
го!

Дав ти моєму серцю радість більшу, 
ніж радість тих, що їм уродило удо-
звіль вина й хліба.

Не встигну я лягти, у мирі вже заси-
наю, бо ти, о Господи єдиний, даєш 
мені безпечно жити.
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Сучасні варіанти підробітку для 
студентів не завжди однознач-

но схвальні для християн. 
Про те, чи несе людина відповідаль-

ність за те, що працює у сфері, яка тор-
гує тютюном, кальянами, алкоголем; 
чи є гріхом, якщо працювати у неділю 
та свята, — отець Олександр Оріховсь-
кий ОР.

Кожна історія та ситуація стосовно 
суперечливих чи сумнівних вакансій 
— індивідуальна й вимагає тривалих 
роздумів. Щоб полегшити щоденний 
вибір, пропонуємо три правила свято-
го Ігнатія, які стануть у пригоді кожно-
му.   

1.Чи мій вибір не віддалятиме мене 
від Бога? 

Святий Ігнатій Лойола закликає нас 
у першому пункті до аналізу. Чи го-
воримо ми про професію, а чи про 
будь-який інший вибір, варто ставити 
собі такі запитання: -Чи мій вибір не 
суперечитиме моїм цінностям? -Чи 
я після цього рішення не почну йти в 
протилежному напрямку від Господа? 
-Чи я не скривджу, згіршу своїм вибо-
ром інших людей?   

2.Правило індиференції — «святої 
байдужості» 

Якщо ми до кінця не знаємо, чи про-
фесія/вибір може нам нашкодити, чи 

віддалити від Бога, то друге правило 
св. Ігнатія нам радить не входити у не-
перевірені справи. Невпевненість є ва-
гомою перешкодою до прийняття рі-
шення. Тому треба спочатку детально 
дослідити справу, пропозицію, вакан-
сію тощо. Як каже народна мудрість: 
«Не знаючи броду — не лізь у воду».   

3.Максимально вибирати Боже 
Якщо після детального аналізу є 

впевненість, що вибрана справа буде 
згідною з сумлінням та служитиме до-
бру, тоді можна без сумнівів на неї по-
годжуватися. Якщо є варіанти, серед 
яких є очевидна добра, Божа справа, 
то завжди схиляйтеся у сторону добра!
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ПРАВИЛА СВ. ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
ЗРОБИТИ ЖИТТЄВИЙ ВИБІР

МОЛИТВА ЗА МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА
Господи, я молю Тебе про чоловіка, який колись стане частиною мого життя. Я не знаю, хто він, але знаєш 

Ти, і я прошу - піклуйся про нього: про чоловіка, який справді любить Тебе більше, ніж будь-що в житті; 
який визначить у своєму серці для мене друге місце - адже перше належить Тобі; який живе не для себе - 
для Тебе.

Поєднай мене, Боже, з чоловіком, який має мудре серце, а не лише гострий розум; який не лише люби-
тиме мене, але й поважатиме... Який не лише пеститиме мене, але й застерігатиме, а іноді - і докорятиме, 
коли я буду помилятися, та з порозумінням і любов’ю наставлятиме. Який любитиме мене не за мою вроду, 
але за моє серце. Який зможе бути моїм найкращим другом: чи то в радості, чи у смутку; коли здорова, чи 
ж-то хвора; коли я на злеті, чи коли в занепаді; коли чиню вірно, чи коли роблю хибний крок - завжди. З 
чоловіком, який дасть мені відчути себе слабкою жінкою поруч із собою... яка, як Фенікс постає із попелу, 
коли йому потрібна підтримка, опора, допомога.

Моє бажання, щоб коли ми, врешті-решт, зустрінемося, обоє могли сказати: „Великий Ти єси, Боже! Ти 
дав мені того, хто може зробити моє життя досконалим перед Тобою!» Я знаю, що Ти хочеш, щоб ми 
зустрілися у визначений Тобою час... і Ти зробиш усе найкращим і найнеймовірнішим чином у Свій час.
Даруй, Господи, не поспішати і дочекатися свого „Твого Часу»! Прийми щиру подяку від серця, що вірить 
і возносить Тобі хвалу, славу і честь! Амінь.
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Таку думку я нещодавно почув 
від одного юнака, який розповів 

мені, що дуже щиро молився за 
зцілення свого батька, але той все 
одно помер… І що тут скажеш? Такі 
думки закрадаються не лише юнакам 
у трагічних обставинах життя, але й 
нерідко навіть практикуючим хри-
стиянам. А ще трапляється таке, що 
противники віри в Бога використо-
вують схожі ситуації для цькування 
віруючих, мовляв, якщо Бог існує, то 
Йому не до ваших дрібних проблем.

Мені пригадується, коли навесні мину-
лого року в самий розпал пандемії Папа 
Франциск провів особливу молитву за 
відвернення хвороби, то вже наступного 
дня групка італійських лікарів опубліку-
вала саркастичний пост у соцмережі 
з висловлюваннями, що, мовляв, нам 
більше нема що робити, тепер є Папа, 
який все вирішить молитвою. Нерідко і 
в Україні натрапляв на схожі коментарі, 
в яких люди задають питання, чому 
ми стільки молимося, а війна на Сході 
України котрий рік не припиняється…

Завершується Різдвяний період! Скіль-
ки ми в ньому роздумували над тим, що 
ізраїльський народ чекав приходу мо-
гутнього царя, який чарівною паличкою 
чи потужним мечем вирішить усі про-
блеми упалого людства. Але Бог іде ін-
шим шляхом, Він воплочується, бере на 
себе людське тіло, ослаблене голодом, 
холодом, хворобою і навіть смертю. І в 
цьому немічному тілі Він прокладає лю-

дині слід, показує приклад, як, змінюю-
чись особисто, можна змінити світ, ви-
коренити зло. Це і є шлях до спасіння!

Але навіщо молитися? Насправді біль-
шість людей сприймають молитву як 
якийсь магічний обряд, який забезпе-
чить досягнення того чи іншого прохан-
ня. Але в таїнстві Воплочення Божого 
Сина молитва має зовсім інше значен-
ня. Молитися – означає увійти в контакт 
з Богом. І тут варто зауважити, що саме 
кожен контакт з Богом і є молитвою, 
проте не кожна наша молитва є контак-
том з Богом…

Молитися – це не означає шукати 
сильних текстів молитов, це не озна-
чає робити магічні дії, як Гаррі Поттер. 
Тож коли ми молимося до Господа про 
припинення пандемії, то, звичайно, не 
очікуємо, що відкриється небо і з нього 
зійде цілий хор ангелів, які, озброєні 
вакцинами, підуть битвою на невиди-
мого вірусного ворога… Однак, така мо-
литва підтримує медиків, які борються 
з пандемією. Така молитва змінює і моє 
ставлення до вірусу, я розумію, що з лю-
бові до ближнього я молюся і виконую 
всі правила карантину. Така молитва 
підтримує військових, які обороняють 
власну країну від агресора, і закликає 
мене та все суспільство до побудови 
миру!

Молитва не обов’язково повинна змі-
нювати реальність, але насамперед ро-
бить все для того, щоб змінити тебе са-
мого. Якщо ти довший час перебуваєш 

під сонцем, ти матимеш засмагу. Якщо 
ти довший час перебуваєш під сонцем 
Божої благодаті, ти перемінюєшся. Ти 
стаєш розслабленим, твій погляд навіть 
у проблемах набирає духовного релак-
су, твій духовний внутрішній світ наби-
рає зовнішньо відблиску. Такий контакт 
з Богом дає мені зрозуміти, що Бог не 
повинен робити певні речі за мене, а 
дає мені сили змінювати зло на добро! 
Дає мені сили боротися з хворобою, з 
несправедливістю чи з якоюсь залеж-
ністю. Тому чим частіше і щиріше ми 
молимося, тим більше у нас відпадає 
бажання просити в Господа щось кон-
кретне, а навпаки, довіряючи Йому, 
ми просто кажемо: «Нехай буде воля 
Твоя». Адже наш погляд на речі так 
обмежений і те, що ми просимо, може 
бути зовсім не тим, що для нас чи на-
ших ближніх є кращим. І навіть, коли 
ми, молячись, втрачаємо наших рідних, 
зуміймо і в цьому довіритись Богові, 
приймаючи Його волю і пам’ятаючи, 
що вони відходять туди, чого око не ба-
чило й вухо не чуло, що Бог приготував 
тим, хто любить Його (пор. 1 Кор. 2:9). А 
наша розлука є лише тимчасовою!

Будьмо певні, що жодна наша щира 
молитва не є непочутою. Входьмо як-
найчастіше в контакт з Господом у той 
спосіб, в який нам найкраще це вихо-
дить. Він обов’язково почує нас і від-
повість нам, промовляючи: «Прийдіть 
до мене всі втомлені й обтяжені, і я об-
легшу вас» (Мт. 11:28).

НАВІЩО МОЛИТИСЯ, ЯКЩО БОГ І ТАК МЕНЕ НЕ ЧУЄ?..
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