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Різдвяне послання Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженнішого Митрополита

Київського і всієї України Онуфрія
Архіпастирям, пастирям, чернецтву і

всім вірним чадам
Української Православної Церкви

«Христос рождається, славіте;
Христос з небес, зустрічайте»

(Ірмос 1-ї пісні
Різдвяного канону)

Боголюбиві архіпастирі й
пастирі, всечесні іноки та
інокині, дорогі брати й сестри
та всі вірні нашої Української
Православної Церкви!
Щиросердно вітаю всіх Вас з
великим святом
РіздваГоспода Бога і
Спасителя нашого І ісуса
Христа.

У ці святі дні ми з любов’ю
і благоговінням згадуємо
Віфлеємську печеру і
народження в ній Сина
Божого, Який став через це
Сином Людським.

В убогій Віфлеємській
печері здійснилося те, чого
протягом багатьох тисячоліть з
нетерпінням чекали кращі сини й дочки роду
людського. Надія на пришестя у світ Месії
надихала все людство, обтяжене важким
тягарем наслідків гріха. Пам’ять про те,
що у світ прийде «Сім’я Жони», що вразить
у голову древнього змія — диявола (Бут.
3,15), дбайливо зберігали народи протягом
усієї історії людства. І хоча уявлення людей
про пришестя Месі їчасто сприймали
досить спотворені і викривлені форми, але
суть перемоги «Сімені Жони» над силами
зла всюди зберігалася незмінно.

І ось звершилася «велика благочестя
тайна: Бог явився у плоті» (1 Тим. 3,16).
Віфлеємську печеру осяяло світло
Божества, бо в ній народився Істинний Бог.
Істинний Бог прийшов у світ в образі
Істинної Людини.

Блаженні очі, що бачили Пречисту Діву
Марію, Яка ніжно, з материнською любов’ю,

сповивала Богомладенця Христа і
покладала Його в ясла (Лк. 2,7).

Блаженні вуха, що чули спів Ангелів, які
прославляли пришестя у світ Сина Божого,
Який приніс людству мир і  Боже
благовоління (Лк. 2,14).

Блаженні руки, що принесли
Богомладенцю Христу ладан, золото і

смирну (Мф. 2,11) — дари, які сповістили
людству про те, що у світ прийшов
Первосвященик грядущих благ (Євр. 9,11),
Цар царів (Одкр. 17,14 ), Який, за гріхи
людські принесе в жертву Богу Себе
Самого (Євр. 9,28).

Знаменним є і те, що Син Божий прийняв
на Себе людську плоть не від знатних і
сильних людей цьогосвіту, а від простої,
чистої і непорочної Діви, душа Якої горіла
любов’ю до Свого Творця. Цим Господь
показує, що Він прийшов у світ не для того,
щоб скористатися послугами та
досягненнями людства, а для того, щоб
людству послужити і допомогти
досягнути райського життя.

Людино, пам’ятай про це і постарайся
наповнити своє життя вдячною любов’ю до
свого Спасителя. Підкори свій розум і свою
волю Тому, Хто тебе створив, викупив і
постійно піклується про тебе. Намагайся

вивчати й пізнавати закони Христові та
виконуй їх, бо в них — щастя твого життя
і життя кожної людини, що мандрує
стежками земного буття (Пс. 118,1). Якщо
ти, людино, створюєш закони для земного
життя, пильно дивись, щоб вони були
згодні з законами Бога. Якщо це буде не
так, то навіть якщо йуся земля

аплодуватиме тобі  й
вихвалятиме твої закони як
найвищіта найгуманніші, від
твоїх законів буде пахнути
тлінням і вони принесуть тобі
смерть, бо життя людини не в
хитросплетіннях мудрості
людської, а в простоті
Божественної волі (Пс. 29,6).

Свято Різдва Христового
нагадує нам про Тайну
пришестя на землю Сина
Божого і несе мир і  Боже
благовоління в дім і серце
кожної людини. Ми просимо
Господа, щоб Він захистив нас
і дарував мир, щоб у нас
перестала литися людська
кров, щоб перестали гинути

наші воїни і мирні люди. Ми молимо Господа
про милість до нас, грішних, щоб Господь
благословив миром нашу Церкву й увесь
наш український народ.

Ще раз вітаю всіх Вас, дорогі брати й
сестри, зі святом Різдва Христового. Бажаю
усім здоров’я і Божого благословення.
Нехай Віфлеємська зірка веде нас до
Христа, Який простягає свою Божественну
любов до кожної людини і постійно кличе
нас до Себе святими словами: «Прийдіть
до Мене, всі струджені та обтяжені, і Я
заспокою вас» (Мф. 11,28). Тільки у Христі
ми знайдемо спокій і  мир. І Христові
Рожденному, нашому Богу і Спасителю,
від нас, вдячних дітей Його, — слава, честь
і поклоніння,сьогодні і на віки. Амінь.

Смиренний ОНУФРІЙ,
Митрополит Київський

і всієї України.
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ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО В СЕЛІ БІРКИ

19 грудня 2014 року, у
день пам’яті свт.Миколая
Мир Лікійських Чудо-
творця, Преосвящен-
ніший єпископ Олексан-
дрійський і Світловод-
ський Боголєп привітав
паству храму в с.Бірки з
престольним святом та
звершив літургію у
співслужінні з благо-
чинним Олександрів-
ського округу прото-
ієреєм Володимиром
Кузиком.

 Краса Архієрейського
Богослужіння та прого-
лошень диякона Григорія
Івахнова створили особ-
ливу атмосферу молитви
і внутрішнього пережи-
вання кожного елементу
служіння. Було видно,
що очі одних наповни-
лися сльозами, а інші
слідкували за кожною
зміною ходу служіння,
нічого не залишаючи
без уваги.

 По завершенні, Його
П р е о с в я щ е н с т в о
звернувся до присутніх
із словами проповіді,
закликаючи слідувати за
прикладом віри і благо-
честя великого
святителя.

Фото Кирила Божка.

(З сайту
Олександрійської

єпархії).
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СВЯТА МУЧЕНИЦЯ ТЕТЯНА
25 січня (12 січня за ст. ст.) Свята

Православна Церква вшановує
пам'ять святої мучениці Тетяни (від
грецького татто - встановлювати,
визначати – засновниця). Вона була
дочкою багатого римлянина і
виховувалася ним у християнській
вірі. Коли Тетяна досягла повноліття,
вона стала байдужа до багатства і
земних благ, свята Тетяна полюбила
всім серцем благочестивий спосіб
життя. Вона назавжди, відмовилася
від подружнього життя і за своє
благочестя була призначена
дияконисою Римської церкви. На цій
посаді вона з ретельністю доглядала
за хворими, відвідувала в'язниці,
допомагала убогим, намагаючись
завжди догоджати Богові молитвами
і добрими справами.

 В цей час Римом почав правити
16-ти річний Олександр Севір (222 -
235), син християнки Мамлесі.
Завдяки матері він навчився
шанувати Христа, але в той же час
продовжував служити ідолам і
поклонявся їм як давнім римським
богам. Він не був гонителем християн,
але його намісники, правителі
областей і консули переслідували
християн. Олександр Севір був надто
молодим для правління, тому вся
влада зосередилася в руках лютого
ворога і гонителя християн, одного із
членів ради Ульпіана. Радники від
імені молодого правителя управляли
всім. Вони розіслали наказ, щоб
галілеян (так вони називали
християн) всюди примушували
поклонятися римським богам,
погрожуючи в разі невиконання
наказу жорстокими покараннями, і
навіть смертю. Тоді в римській
державі полилась кров християн.

Схопили і дияконису Тетяну. Коли
її привели в храм Аполлона, щоб
примусити принести жертву ідолу,
Тетяна молилась - і несподівано
стався землетрус, ідол впав і
розбився, а частина храму
завалилась і придавила багатьох
язичників і жерців. Диявол, який
знаходився в ідолі, з сильним криком
і риданням втік з того місця і всі чули
голос, бачили тінь, яка пронеслась в
повітрі. Тоді язичники почали бити
святу діву і викололи їй очі. Ангели
невидимо стояли біля святої і
наносили удари тим, хто мучив святу
Тетяну, так що мучителі звернулися
до беззаконного судді, щоб він
наказав припинити муки, тому що
самі страждають більше ніж невинна
і свята діва. Тетяна мужньо терпіла
страждання, молилася за своїх
мучителів і просила Господа, щоб
відкрив їм духовні очі. І Господь почув
молитву. Катам відкрилося, що
чотири ангели оточили святу і
відводили від неї удари, і почули голос
з неба до святої мучениці. Всі вони -
вісім чоловік, впали до ніг святої
Тетяни, просили простити їхній гріх

проти неї і увірували у Христа. За
сповідування віри Христової їх піддали
тортурам і стратили. На другий день
суддя знову наказав привести на
муки святу Тетяну. Вона предстала
перед мучителем цілком здоровою.
Лице її було спокійним і радісним.
Суддя намагався переконати святу
діву, щоб вона принесла жертву
ідолам, але Тетяна залишалась
непохитною. Тоді вин наказав зняти
з неї одяг і лезами різати її. З дівочого
тіла, що було білим як сніг, з ран
замість крові потекло молоко. Свята
дивилася на небо і молилася. Потім
Тетяну хрестоподібно простягли на
землі і довший час били палицями.
Та, як і тоді, ангели Божі невидимо
стояли біля святої і наносили рани
мучителям. Вони знесилилися і
сказали, що хтось невидимо б'є їх
залізними палицями, дев'ятеро з них
відразу померли. Наближався вечір,
і святу кинули у в'язницю, де вона
молилася всю ніч, з ангелами співала
хвалу Господу, і небесне сяйво
освітило мученицю. Настав ранок, і
святу Тетяну знову привели на суд.
Побачивши святу мученицю
здоровою і ще прекраснішою після
таких страшних мук, - всі були вражені.
Її стали вмовляти, щоб вона принесла
жертву богині Діані. Свята діва
погодилася, і її привели в храм Діани.
Диявол, який перебував в ідолі Діани,
відчувши наближення святої діви,
почав голосно кричати: "Горе мені,
горе мені! Куди бігти мені від Твого
Духа, Боже Небесний, тому що
вогонь, який палахкотить з усіх кутків
цього храму, виганяє мене?" Свята
Тетяна, підійшовши до храму,
перехрестилася, підвела очі до неба
і почала молитися. І раптом пролунав
оглушливий удар грому і блиснула
блискавка: вогонь, який падав з неба,
спалив храм з ідолом, жертви жерців
і багатьох невіруючих, які від
блискавки мертві впали на землю.

Мученицю знову жорстоко катували,
і на ніч кинули у темницю, і ангели
небесні явились до святої
страстотерпці і зцілили її рани.

Наступного дня святу Тетяну
привели в цирк і випустили голодного
лева на потіху глядачам, щоб він
розтерзав святу. Але лютий звір не
торкнувся святої. Лев ліг біля її ніг і
покірно лизав їх. Лева хотіли загнати
в клітку, щоб розлютити його, але він
несподівано кинувся на одного з
мучителів і роздер його. Святу діву
підвісили і почали стругати її тіло, але
ангели невидимо завдавали ударів
мучителям. Тетяну кинули у вогонь,
але він не завдавав їй болю: сила
полум'я стихала, ніби шануючи рабу
Христову.

Язичники думали, що всі ці дивні
знамення відбувалися не силою
Христовою, а силою чарів. Вони
думаючи, що свята Тетяна чарівниця,
відрізали їй волосся, щоб позбавити
її чарівної сили, і закрили мученицю
в храмі Зевса. Безбожні думали, що
свята ніяк не зможе більше завдати
шкоди їхньому божеству, тому що з
втратою волосся вона позбавлялася
і сили чарувати. Але сили Божої не
можна відняти. Два дні провела свята
у храмі Зевса. Небесне сяйво
розливалось в Храмі, і ангели Божі
втішали мученицю. На третій день
прийшли жерці з народом, щоб
принести жертву богу Зевсу.
Відчинивши храм, вони побачили
розбитого ідола, а свята Тетяна
радісно промовляла ім'я Господнє.
Тоді мученицю привели на суд. Суддя,
не знаючи, що ще зробити їй,
виголосив святій Тетяні смертний
вирок. Мужня страждальниця була
усічена мечем у 226 році за віру
Христову. Разом зі святою Тетяною
стратили і її батька, тому що
дізналися, що він християнин. Саме
він відкрив дочці істину віри Христової.
Спочатку мучителі позбавили його
почесного звання, відняли в нього все
майно, потім засудили на смерть.
Кисть правої руки святої мучениці
Тетяни знаходиться в Михайлів-
ському соборі Успенського Псково-
Печерського монастиря.

Свята мучениця особливо
шанується у Москві як покровителька
студентів, бо в XVIII ст. був відкритий
Московський університет саме в день
пам'яті муч. Тетяни. В Московському
державному університеті діє храм на
її честь.

Життя святої мучениці Тетяни є
для християн прикладом непохитної
віри в Ісуса Христа, тому що ніякі
страждання не переконали її
зректися Спасителя.

Володимир (СОШИН),
настоятель

Свято-Миколаївської церкви,
митрофорний протоієрей.
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отроковиці Вікторії, благодій-
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Євтимія Великого прп.

3 (21) Вт. Максима ісп.прп., Євгенія
і ін. мчч.

4 (22) Ср. Тимотея ап. Атанасія
прпмч.

5 (23) Чт. Климента свщмч.
6 (24) Пт. Ксенії Римлянки прп.
7 (25) Сб. + Григорія Богослова св.,

Віталія мч.
8 (26) Нд. Ксенофонта і друж. його

Марії прп.
9 (27) Пн. (:. Перен. мощів св. Івана

Золотоустого.
10 (28) Вт. (:. Єфрема Сирійця прп.
11 (29) Ср.  (:. Перен. мощів св.

Ігнатія Богоносця.
12 (30) Чт. +) Трьох Святителів.
13 (31) Пт. Кира та Івана. і безср.

чудотв.
14 (1) Сб.  Трифона мч. (:.(передпр.

Стрітення).
15 (2) Нд. (+) СТРІТЕННЯ

ГОСПОДНЄ.
16 (3) Пн. (:.Симеона Богоприємця

прав.і Анни прор.(Тиждень
Сиропусний).

ЗАВІТАЙТЕ
НА САЙТ

НАШОГО ХРАМУ

Просимо читачів газети
помолитись за упокой душі рабів
Божих Анастасії, Михайла,
Семена, Алли.

Про Свято-Миколаївську церкву
тепер можна дізнатись і в Інтнрнеті.
Почав працювати сайт храму. Його
адреса: http://bozha-iskra.at.ua

На сторінках сайту розміщено
молитви, інформацію про історію храму,
відомості про його настоятеля,
церковний календар, фотогалерею та
відеоматеріали про діяльність Свято-
Миколаївської церкви, контактні
відомості та інша корисна інформація.
Читачі газети можуть скачати попередні
номери «Божої Іскри», завітавши на сайт.

На момент підписання номеру до
друку на сайті побувало 882
відвідувача, які проглянули майже 2296
сторінок.  Сайт  відвідали  гості з України,
Ісландії, Російської Федерації, Сербії,
Німеччини, Франції, Італії, США,
Індонезії, Кореї, Малайзії, Таїланду, Кенії,
Австрії, Бразилії, Іраку, Швеції,
Венесуели  та Китаю.

17 (4) Вт. Ісидора прп.
18 (5) Ср. Агафії мчц.
19 (6) Чт. Вукола прп.(Відання

Стрітення).
20 (7) Пт. Партенія прп.
21 (8) Сб. Сиропусна, (:. Теодора

Стратилата вмч. Захарії прор.
22 (9) Нд. (Сиропусна, прощення).,

Никифора мч.
23 (10)Пн. Харлампія мч., Початок

св. Великого посту. (строгий піст).
24 (11)Вт. Власія свщмч.
25 (12)Ср. Мелетія архиєп.

Антіохійськ. св.
26 (13) Чт. пр.Мартиніяна.
27 (14) Пт. + прп.Кирила,прп.

Авксентія, прп.Марона.
28 (15) Сб. Онисима ап.

Великий піст: 23.02-11.04.
Про знаки свят:
(+) – празники Господські, Богородичні

(ДВУНАДЕСЯТІ), Різдва та Усікновення
Предтечі, Верховних Апостолів – зі
всенічним.

+) – празники зі всенічним.
+ – празники з полієлеєм.
(:. – празник на 6 стихир на вечірні з

великим славослов’ям на утрені.
(:. – празник на 6 стихир на вечірні з

малим славослов’ям на утрені.

З історії Свято-
Миколаївського
храму. 2013 рік.


