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СВЯТО РІЗДВА ХРИСТОВОГО

Глибока і незбагненна таїна Божественного
втілення: "вірою єдиною всі славим". Але з якою
незвичайною ясністю сприймає її серце кожної
віруючої людини. Душа її, яка є за природою
своєю християнка, завжди бажає єднання з Богом,

носить в собі почуття свого споріднення з
Творцем всесвіту, в Боголюдини Христа
знаходить сили для виправдання і святості. В
таїні втілення Сина Божого людина пізнає Бога,
саму себе, світ, людей і життя.

Щороку свята Церква закликає своїх
вірних синів і дочок у день Різдва
Христового: "Приідіте, возрадуємся, людіє,
настоящую тайну сказующе..." Щороку
повторюється в наших храмах радісне
"Христос раждаєтся, славі-те..." І кожен з
нас разом з церковним піснетворцем
радісно повторює: "Таїнство странноє вижу
і преславноє: небо - вертеп, престол
херувимский - Діву, яслі - вмістилище, в
них же возлеже невмістимий Христос
Бог..."

Благодать Духа Святого робить нас у
Церкві  Божій свідками та учасниками
священної таїни Різдва Господа нашого
Ісуса Христа. Для нас відкрилася ця велика
таїна Божественної любові, яка перевищує
ту таїну, коли Бог дав людині образ Свій.

З роду в рід по всьому світу всіма
мовами прославляють Господа; з покоління
в покоління протягом тисячоліть люди
освячують душу свою і життя в Церкві
Божій радісним благовістям про народжене
для спасіння світу Божественне Немовля.

У Своїй Особі  Спаситель являє
довершений взірець, до Котрого повинен
прямувати кожний християнин, його
вчення ідеальне за своєю чистотою і
піднесеністю. Все життя Його в людському
тілі являє собою довершений ідеал. Ці
характерні риси Особи Ісуса з Назарета
приносять Йому всесвітнє значення і
визнання серед людей різних віросповідань.
Магометани дали йому найвище ім'я
"Мазих" (Месія) і поставили Його вище над
усіх пророків. Іудаїсти не приховують свого
подиву щодо його слів і дій, про які оповідає
Євангеліє.

Так, Христос був водночас і великим
Учителем, і живим прикладом істин, яких навчав.

ЩИРО ВІТАЄМО З НОВИМ 2016 РОКОМ
І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Закінчення
на 2-й сторінці.

Днесь Бог на землю приіде,
і человік на небеса взиде;

днесь видим єсть плотію єством
невидимий, человіка ради...



2 Січень 2016 року 

СВЯТО РІЗДВА ХРИСТОВОГО
Закінчення.

Початок на 1-й сторінці.
За словами одного видатного християнського
мислителя, "це є життя такої Особи, яка,
будучи найсвятішим серед святих і
найсильнішим серед сильних похитнула
опори древнього світу, направила в інший бік
історичний хід життя людства" (Гейки
Коннинген "Жизнь и учение Христа", М., 1892
р., с. 1).

Господь наш Ісус Христос з'явився в світ
саме в той час, коли народи були далекі від
правильного розуміння релігійної істини.
Христос з'єднав у людині два різні поняття
про життя та релігію.

У Своєму вченні Христос об'явив всіх
людей братами, коли назвав Бога нашим
спільним Отцем Небесним, що безмірно
любить нас. Він послав Своїх учнів
проповідувати Євангеліє всім народам, кликав

до Себе всіх обтяжених них для заспокоєння;
однаково приймав самарянку і хананеянку,
римського сотника та іудейського раввіна, був
другом митарів та грішників. Він розповідав
притчі про багатого і Лазаря, про митаря і
фарисея. Але особливо яскраво зображена
рівність людей у вченні про страшний суд.
Тут показані всі народи що зібралися без
усякого земного різнення.

Цей найвеличніший принцип рівності
людей і однакової відповідальності перед
Богом містить у собі зародок великих істин.
Слова Христа: "Один у нас Учитель... ви ж
усі брати; один у вас Отець - Котрий на
небесах; один у вас Наставник - Христос"
лягли в основу світового морального
перевороту - в них ідеалі Христового вчення
і життя християнське.

Дорогі браття і сестри, виконуючи святі
заповіти народженого у Віфліємі Христа,
Спасителя світу, Якого пророк Божий Ісайя

називає "Начальником світу", свята
Православна Церква наша кличе вірних своїх і
всіх християн на землі присвятити всі свої
сили справі ствердження миру в усьому світі,
справі мирного співжиття і співробітництва
всіх народів землі.

Наш християнський обов'язок стояти за
справу миру на землі, тому що цими
приносимо славу Богові миру і Отцеві всіх
людей.

Нехай же щирою і гарячою буде наша
щоденна молитва "За мир в усьому світі",
нехай самовідданою і старанною буде наша
праця для зміцнення нашої Батьківщини, для
щастя і добробуту її народів. Нехай
благословенний Богом мир настане в усьому
світі, щоб ніколи не плакали матері й діти,
щоб нам єдиним серцем і єдиними устами
складати славу Богові на небі, а ділами правди
і братолюбства чинити мир на землі!

МОЛИТВА МАТЕРІ ЗА СВОЇХ ДІТЕЙ
Боже! Творець усього, додаючи

милість до милості, Ти сподобив
мене бути гідною матір'ю сімейства;
благость Твоя дарувала мені дітей, і
я дерзаю сказати: вони Твої діти! Тому
що Ти дарував їм буття, оживотворив
їх душею безсмертною, відродив їх
хрещенням для життя, згідного з
Твоєю волею, усиновив їх і прийняв у
надра Церкви Своєї.

Господи! Збережи їх у благодат-
ному стані до кінця життя; сподоби їх
бути причасниками таїнств Твого
Завіту; освітлюй Твоєю Істиною; нехай
святиться в них і через них святе Ім'я
Твоє! Пошли мені Твою благодатну
допомогу в їхньому вихованні для
слави Імені Твого і користі ближнього!
Подай мені для цієї мети способи,
терпіння і сили! Навчи мене насадити
в їхні серця корінь істинної мудрості-
страх Твій! Осяй їх світлом Твоєї
Премудрості, що управляє всесвітом.
Нехай полюблять Тебе усією душею і
помислом своїм; нехай приліпляться
до Тебе усім серцем і все життя своє
нехай тріпочуть від слів Твоїх! Даруй
мені розум переконати їх, що
справжнє життя полягає у
дотриманні заповідей Твоїх; що
праця, керована благочестям,
приносить у цьому житті безтур-
ботливе задоволення, і у вічності -
невимовне блаженство.

Відкрий їм розуміння Твого
Закону! Нехай до кінця днів своїх
діють з відчуттям всюдисущності Твоєї;
насади у їхні серця жах і відразу від
всякого беззаконня. Нехай будуть
непорочними на шляху своєму; нехай
завжди пам'ятають, що Ти, Всеблагий
Боже, ревнитель закону і правди
Твого! Дотримуй їх у цнотливості і
благоговінні до Імені Твого! Нехай не

порочать Церкви Твоєї своєю
поведінкою, але нехай живуть за її
приписаннями. Одушеви їх
бажанням до корисного навчання і
зроби здатними на всяке добре діло!
Нехай набудуть справжнього поняття
про ті предмети, які їм необхідно
зробити у їхньому стані; нехай
просвітяться пізнаннями благодій-
ними для людства.

Господи! Умудри мене відбити
незгладимими рисами в розумі і
серці дітей моїх опасіння співдруж-
ностей з тими, хто не знає страху
Твого; навіяти їм усіляке віддалення
від будь-якого союзу з беззакон-
ними; нехай не сприймають вони
гнилих бесід; нехай не слухають
людей легковажних; нехай не зіб'ють
їх з шляху Твого погані приклади;
нехай не спокусяться вони тим, що
іноді шлях беззаконних благоуспіш-
ний у цьому світі.

Отче Небесний! Даруй мені
благодать усіляко берегтися
подавати дітям моїм спокусу моїми
вчинками, але, постійно маючи на
увазі їхню поведінку, відвертати їх від
помилок, виправляти їхні погрішності,
приборкувати їхню упертість і
непокірність, утримувати від
прагнення до метушні і легковаж-
ності; нехай не захоплюються вони
безумними помислами, нехай не
загордяться у помислах своїх, нехай
не забудуть Тебе і закону Твого. Нехай
не погубить беззаконня і розуму, і
здоров'я їхнього, нехай не розслаб-
лять гріхи душевних і тілесних сил їхніх.
Суддя Праведний, Котрий карає
дітей за гріхи батьків до третього і
четвертого роду, відверни таку кару
від дітей моїх, не карай їх за гріхи мої;
але окропи їх росою благодаті і

святості, нехай ростуть у благоволінні
Твоєму і у любові людей благо-
честивих.

Отче шедрот і всякого милосердя!
З батьківських почуттів я бажала б
дітям своїм всякого достатку, земних
благ, бажала б їм благословення від
роси небесної і від смутку земного та
нехай буде з ними свята воля Твоя!
Влаштуй долю їх за Твоїм благо-
волінням, не позбав їх у житті
насущного хліба, пошли їм усе
необхідне у часі для здобування
блаженної вічності, будь милостивий
до них, коли согрішать перед Тобою,
не постав за провину їм гріхів юності і
невідання їх, скруши їхні серця, коли
противитимуться керівництву
благості Твоєї; карай їх, але і милуй,
направляй на шлях, благоугодний
Тобі, але не відхиляй їх від лиця Твого!
Приймай з благоволінням молитви
їхні, даруй їм успіх в усякій добрій
справі; не відверни лиця Твого від них
у дні скорботи їхньої, нехай не
зазнають вони спокус вищих за їхні
сили. Осіняй їх Твоєю милістю, нехай
ходить Ангел Твій з ними і збереже їх
від усякого нещастя і злого шляху,
Всеблагий Боже! Зроби мене
матір'ю, яка веселиться дітьми
своїми, нехай будуть вони відрадою
моєю у дні життя мого і опорою у дні
моєї старості. Удостой мене, з
упованням на Твоє милосердя,
постати з ними на Страшному Суді
Твоєму і з недостойним дерзно-
венням сказати: "Ось я і діти мої, яких
Ти дав мені, Господи!" Та у сукупності
з ними, прославляючи невимовну
благість і вічну любов Твою, звеличую
пресвяте Ім'я Твоє, Отця, Сина і Духа
Святого, на віки віків. Амінь.
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ЧАРІВНИЦЯ-ЗИМА

Олена Пчілка
ЗИМОВИЙ ВЕЧІР

Пізній час, моє дитятко.
Треба забавки складати!
Поцілуймось, голуб'ятко.
Час вже спатоньки лягати.

Хлопчик встав, а котик Мурка
Глянув - знов собі співає,
Байдуже, що вітер гурка,
Мало стріхи не зриває.

Не клопочеться й хлопчина -
Хай там вітер завиває,
Хай там грає хуртовина,
Снігом вікна укриває!

Олена Пчілка
СОН

Приснився сон малій Марусі,
Що вже у білому кожусі
Прийшла сама
Бабусенька зима
І рукавами в полі має,
Замети сипле-насипає.
Садки у інеї стоять,
Доріжкою санки риплять...
Маруся з братиком у хаті,
Тепер на волю не багаті,
Лиш ту собі потіху мають,
Що дивні квіти розглядають -
Ті квіти білі на шибках,
Мов у якихось дивних снах,
Химерне листя розстилають.
І тільки всього...
Сумно з хати Марусі
                                   в вікна виглядати.

Зима - чарівна пора року, яка приносить дітлахам багато
сюрпризів і розваг! Хтось катається на санках, лижах або
ковзанах, хтось грає у сніжки, хтось ліпить снігову бабу, хтось
будує льодову фортецю - усім весело, звучать веселі голоси і
дитячий сміх... Багата зима і на свята.

Новий рік - у будинках виблискують вогниками прикрашені
красуні-ялинки, а під ними - подарунки від Діда Мороза та
Снігуроньки.

6 січня - у Святий вечір, перед Різдвом, за столом збирається
вся сім'я. На вечерю у Святий вечір зазвичай готують дванадцять
пісних страв, серед яких присутня кутя з узваром.

7 січня - Різдво Христове. Найпочеснішими гостями у цей день
завжди були колядники зі звіздою, яку колись носив старший
парубок - береза. Його вдягали як козу (у вивернутий кожух, із
солом'яними рогами), на шию чіпляли дзвіночок, не обходилася
коза і без хвостика. Перш ніж починати колядку, слід спитати
дозволу на це господаря.

13 січня - Щедрий вечір, Меланки. Дівчатка щедрують - ходять
по будинках, співають господарям щедрівки - спеціальні обрядові
пісні з побажаннями, а ті дарують їм різні гостинці. А вранці хати
відвідують посівальники.

14 січня - старий Новий рік, Василя. У цей день колись варили
свинячі ніжки, щоб високі були стіжки. Гадали на них. Підлітки
засівали збіжжям оселі, це були тільки хлопчики, бо дівчатка
своє відщедрували. Дівчата-виданниці розгадували сни минулої
ночі, ворожили.

У лютому, на Стрітення, зима зустрічається з весною. Яка
погода у цей день, такою буде і весна.

Богдан Лепкий
ЗИМОЮ

Сипле, сипле сніг,
Криє переліг,
Білим килимом лягає
Аж під наш поріг.
Легкий білий пух,
Наче той кожух,
Криє землю, щоб не знала
Стужі й завірюх.
Тишина кругом.
Спи спокійним сном,
Таки збудешся весною
Рутяним вінком.

Яків Щоголів
ЗИМОВИЙ РАНОК

Я люблю веселий ранок
Холоднючої зими,
Як на двір, на стіни, ґанок
І на шлях за ворітьми
Упаде із неба промінь,
Дим пов'ється з димарів.
На току підніме гомін
Зграя галок і граків.
Сніг ясним кришталем блище,
Лютий холод допіка;
Сонце вгору плине вище,
Та не гріє здалека.

Олександр Олесь
СНІГУРІ

Звідкіль гості налетіли
Стоголосим табуном
І розсипалися в полі
Над розсипаним зерном?

Заспівали, задзвеніли,
Мов заграли кобзарі...
Де взялась весела зграя -
Жарогруді снігурі.
Ось вони на сніг упали,
Розквітли, як квітки...
На городах мак рожевий
Так заквітчує грядки...

Олена Пчілка
З ҐРИНДЖОЛЯТАМИ

Що за чудовая днина,
Сніг, наче срібло, блищить!
Вийшов веселий хлопчина,
Швидко з санками біжить.
Ох, ті санки-ґринджолята!
Коней не треба до них:
Роблять їх мудро хлоп'ята,
Треба прудких тільки ніг!
Сам у санки упряжешся,
Вже ж не яка там вага!
Стежкою хутко женешся,
Всякий тебе оббіга!
Ось вона й гірка маленька,
- Ой, як униз я спущусь!
Наче та пташка швидень
Долі умить опинюсь.
Нуте лишень, хто зручні
Швидше которе збіжить
Кепсько, - мороз вселю
Носик з морозу щемить
Ей, чи ж морозу боятись
Та отаким козакам?!
Нуте у сніжки гуляти,
Треба зогрітися нам!
Ой, чи заходить вже сон
Пізня така вже пора?..
Стукають мама в віконце
Треба рушать до двора!
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ЧАРІВНИЦЯ-ЗИМА
Олександр Олесь
ЯЛИНКА

Раз я взувся в чобітки,
Одягнувся в кожушинку,
Сам запрягся в саночки
Та й поїхав по ялинку.

Ледве я зрубати встиг,
Ледве став ялинку брати,
А на мене зайчик -плиг!
Став ялинку відбирати.

Я - сюди, а він - туди...
"Не віддам, - кричить, - нізащо!
Ти ялинку посади,
А тоді рубай, ледащо!
Не пущу, і не проси!
І цяцьками можна гратись.
Порубаєте ліси -
Ніде буде і сховатись!..

А у лісі скрізь вовки,
І ведмеді, і лисиці,
І ворони, і граки,
І розбійниці-синиці..."

Страшно стало...
"Ой, пусти
Не держи мене за поли!
Бідний зайчику, прости,
Я не буду більш ніколи!.."

Максим Рильський
НОВОРІЧНА

Білий снігу, сніженьку,
Простели доріженьку
Від хати до хати -
Новий рік стрічати.
Ми зустріть зуміємо
Танцями і співами,
Бо живем щасливо,
Всій землі на диво...

Яків Щоголів
ЗАВІРЮХА

Звечоріло. Ніч заходить,
Місяць з хмари не виходить,
Ані зіроньки немає,
Тільки сніг кругом біліє.

Ось схопилась хуртовина,
Закрутилася долина,
І кипить мороз у полі -
На просторі та на волі.

Любов Забашта
ЗИМОНЬКА

Зимонько-голубонька
В білім кожушку,
Любимо ми бігати
По твоїм сніжку.

Всім рум'яниш личенька
Ти о цій порі
І ладнаєш ковзанки
В нашому дворі.
Візьмем гринджолята ми,
Помчимо з гори.
Снігом нас притрушують
Срібні явори.

Валентин Бичко
ЗИМА

Дорога біла стелеться,
І краю їй нема.
Сніжок мете. Метелиця.
Прийшла до нас зима.
Льодком тоненьким скована,
Спинилася ріка.
Повита тихим сном вона,
Весняних днів чека.
І ліс дріма. Безлистною
Верхівкою поник.
Над ним пісні висвистує
Лиш вітер-сніговик.

Василь Симоненко
ЗИМА

Синиця в шибку вдарила крильми.
Годинник став. Сіріють німо стіни.
Над сизим смутком ранньої зими
Принишкли хмари, мов копиці сіна.

Пливе печаль. Біліють смолоскипи
Грайливо пофарбованих ялин -
Вони стоять, немов у червні липи,
Забрівши в сивий і густий полин.

Полин снігів повзе до видноколу,
Лоскоче обрій запахом гірким.
Лапаті, білі і колючі бджоли
Неквапно кружеляють понад ним...

Олена Савчук
ЗІГРІВСЯ

Ой, щипа мене морозик
І за щічки, і за носик!
Я з гори лечу в санчатах,
А мороз — наздоганяти!
Я біжу на гору хутко,
А мороз на щічки хука.
Так я бігав, що й забув,
Чи мороз насправді був?


