
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
В той же час, дізнавшись про те як образи-

ли її чоловіка, Анна безутішно плакала і, щоб 
приховати свою скорботу, пішла в сад. Сидячи 
під лавровим деревом, вона не переставала 
плакати і молитися з непохитною вірою, що Бог 
може і неможливе для людей зробити можли-
вим! В цей час, піднявши очі до неба, вона по-
бачила серед гілочок лаврового дерева гніздо з 
неопереними ще пташенятами - ще сильніше 
полилися з її очей сльози, ще жалібніше вили-
валися з її серця моління: «Горе мені, самотній, 
- волала вона, - всі в світі радіють дітьми: і 
птахи небесні, і звірі земні родючі у Тебе, Го-
споди, і земля приносить вчасно плоди свої, і 
всі благословляють Тебе! Одна я як степ без-
водний, без життя і рослинності! Зглянься на 
мене, Господи, і почуй молитву мою!» 

Раптом перед нею з'явився ангел Господній 
і сказав: «Анна! Господь почув молитви твої, і Ти 
народиш дитя, і сім'ям твоїм благословляться 
всі роди земні. Ім'я твоєї дочки та буде Марія, 
і нею дасться спасіння всьому світу» Ангел 
повелів Анні йти до Єрусалиму, провістивши їй, 
що свого чоловіка вона зустріне біля золотих 
воріт. 

Ангел Божий з'явився і праведному Йоаки-
му, що стояв на молитві в пустелі, і сказав: «Го-
сподь прийняв твої молитви: дружина твоя на-
родить тобі дочку, про яку всі радітимуть. Йди 
до Єрусалиму і там біля золотих воріт знай-
деш дружину твою, якій я сповістив це» 

Вони зустрілися; разом принесли подячні 
жертви в храмі Божому, разом повернулися 
додому, з твердою вірою, що отримають за 
Господнім словом. Православна Церква 
з давніх часів святкує в 9 (22) грудня За-
чаття Пресвятої Богородиці від престарілих 
батьків. За вченням Православної Церкви, 
Пресвята Діва Марія зачата і народжена 
за обітницею Божою від чоловіка і жінки 
природнім чином; Єдиний Господь Ісус Хри-
стос народився від Приснодіви Марії без-
мужно, від Святого Духа. 

За звичаєм юдейським, в 15-й день 
після народження немовляти дано було їй 
ім'я, вказане ангелом Божим, Марія (євр. 
Маріам, що означає: «володарка», «влади-
чиця»). 

ХРАМОВЕ СВЯТО У РІЗДВО-БОГОРОДИЧНОМУ ХРАМІ 
21 вересня Свята Православна Церква 

відзначає Різдво Пресвято Богородиці. Це 
день першої річниці Різдво-Богородичного 
храму, який нещодавно став для багатьох 
духовним осередком. Ще не так давно було 
закінчене будівництво і вже сьогодні люди 
мають змогу відвідувати духовну святиню. 
Звісно це тільки початок і ще досить багато 
праці навколо храму і всередині, але вже 
сміливо можна дивитися на пройдений 
шлях. 

Саме в цей день храм Різдва Пресвятої 
м. Ромни святкує престольне свято та 
зустрічає гостей. Божественну літургію очо-
лив настоятель храму ієрей Вадим (Поліщук), 
йому співслужили благочинний Роменського 
району протоієрей Ігор (Мурий), протоієоей 
Олександр Лисий, ієрей Ілля Ціко та інше ду-
ховенство Роменського району. 

Пресвята Матір Божа народилася від ста-
реньких безплідних батьків в місті Назареті, що 
знаходиться, на три дні відстані від Єрусалиму. 
У всій Галілеї не було більш неприглядного 
містечка, як Назарет; «від Назарета чи може 
що добро бути», - говорили євреї, коли почули, 
звідти з'явився великий пророк Ісус. 

Згідно зі свідченнями пророків, обіцяний 
Спаситиль світу повинен був народитися з 
царського племені Давидового. Але з часу 
Вавілонського полону нащадки царя Дави-
да втрачали мало-помалу свої права, і, коли 
піднісся рід Маккавеїв, зникла вся відмінність 
царського роду і став він разом з простим на-
родом. 

Коли в передбачений пророками час 
царська влада перейшла до чужоземця Ірода 
Великого; коли наступило залізне, жорстоке во-
лодарювання Римської імперії; коли виявився 
загальний занепад моральності і релігії, — тоді 
юдеї усвідомили, що седмиці Даниїлові прихо-
дять до кінця, і з нетерпінням почали чекати по-
яви Месії, сподіваючись бачити Його в образі 
великого царя-завойовника, який звільнить їх 
від чужоземного ярма і дасть їм панування над 
іншими народами. 

У Назареті жила благочестива сімейна пара 
- Йоаким і Анна. Йоаким походив з коліна 
Юдиного, царського роду, Анна була молод-
шою дочкою священика від племені Аарона, 
Матфана, у якого були три дочки: Марія, Софія 
і Анна; у Софії була дочка Єлисавета, яка була 
матір'ю Іоана Предтечі. 

Йоаким і Анна були праведні перед Госпо-
дом і чистим серцем дотримували заповіді 
Його і всім були відомі не стільки знатністю 
свого походження, скільки своїм смиренням і 
милосердям. 

Так досягли вони глибокої старості. Все їх 
життя було пройняте любов'ю до Бога і ми-
лосердям до ближніх: щорічно виділяли вони 
зі своїх доходів дві третини: одну жертвува-
ли в храм Божий, іншу роздавали бідним і 
мандрівникам; останнє ж використовували 
для власних потреб. Вони були щасливі, але 
бездітність сповнювала скорботою їхні сер-
ця: у той час, бездітність вважалася ганьбою і 
важким покаранням, тим більше для нащадків 

саме з їхнього роду. 
Пройшло 50 років їх шлюбного життя, а 

вони терпіли ганьбу бездітності. Згідно із за-
коном, щопідтримували фарисеї, Йоаким мав 
право вимагати розлучення через неплідність 
дружини; але Йоаким, людина праведна, лю-
бив і шанував дружину свою Анну за її незви-
чайну лагідність та високі чесноти і не хотів 
розлучитися з нею. 

У великі свята вони мали звичай ходити 
до Єрусалиму. До дня оновлення храму при-
йшов Йоаким в храм, щоб разом з іншими 
своїми співвітчизниками принести жертву; 
але архієрей Іссахар відкинув приношення 
Йоакима і, докоривши його бездітністю, ска-
зав: «Господь, через деякі твої таємні гріхи, 
забрав від Тебе своє благословення». Інші 
люди теж поносили його: «Недозволенно тобі 
приносити з нами дари твої, бо ти не створив 
сім'я в Ізраїлі». Важко було Йоакиму чути такі 
привселюдні дорікання, і не повернувся він 
додому, та пішов у пустелю. Сорок днів і сорок 
ночей праведний старець плакав, постився 
і молився, волаючи до Бога, щоб забрав від 
нього ганьбу і нарікання, щоб дарував йому 
дитину в старості. 

Після завершення літургії ієрей Вадим словом, де всім подякував за віру та допо-
звернувся до своїх прихожан з вітальним могу, яку кожній вніс в розвиток парафії. 
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СВЯТІ МУЧЕНИЦІ ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ ТА МАТІР ЇХ СОФІЯ 
30 вересня Православна Церква 

вшановує пам'ять святих мучениць Віри, 
Надії, Любові і матері їх Софії. Жили вони в 
Римі за царювання імператора Андріана. 
Софія, ,будучи у чесному шлюбі, народила 
трьох доньок, яким дала імена відповідні 
трьом християнським чеснотам, і прагнула 
навчити їх тих чеснот. 

Слухаючись святої богомудрої матері, 
доньки досягали успіху в духовному житті, 
зростали красиві і мудрі. Чутка про їхню 
премудрість і красу дійшла і до начальника 
області Антіоха, він же відразу переконав-
ся, що вони християни і повідомив про це 
царя Андріана. Останній послав слуг за 
премудрими дівами. Помолившись і покло-
нившись Господу Богу, всі четверо - мати 
і доньки пішли до царя, часто споглядаючи 
на небо і таємною молитвою вручали себе 
допомозі Того, Хто повелів не боятися «тих, 
що вбивають тіло а душі не можуть убити» 
(Мф. 10, 28). 

Побачивши їх благородні, світлі і 
безстрашні обличчя, цар почав запитува-
ти, якого вони роду, як їх звуть і яка їхня 
віра. Будучи премудрою, мати відповідала 
розсудливо. Розповівши коротко про своє 
життя, вона почала сповідувати Христа. «Я 
християнка, ось це дорогоцінне ім'я яким я 
можу похвалитись», - говорила вона. 

Цар побачивши перед собою таку 
мудру жінку, відклав цю справу на три 
дні, відіславши їх до однієї жінки на ім'я 
Полладія, для спостереження за благочести-
вою сім'єю. Очікуючи імператорського суду 
Софія день і ніч навчала доньок богонатхне-
ними словами. «Доньки мої улюблені, нині 
час вашого подвигу... коли мученецьким 
вінцем, ви увінчаєтесь з улюбленим своїм 
Нареченим. Для мене буде торжество, 
радість і честь і слава серед усіх віруючих, 
якщо я удостоюся іменуватися матір'ю му-
чениць». 

Коли настав третій день, їх привели до 
беззаконного царя на суд, де він запропо-
нував поклонитись ідолові. На що отримав 
відповідь: «Отець наш Бог, який живе на не-
бесах, поклоняючись Йому, на богів твоїх 

ЗАКОН БОЖИЙ 
Бог створив увесь 

світ з нічого, одним 
Своїм словом. Він 
може зробити все, що 
забажає. Бог - инай-
вища сутність. Йому 
немає рівного нікого і 
ніде, ні на землі, ні на 
небі. Ми, люди, своїм 
розумом цілком збаг-
нути Його не можемо, і 
самі ми нічого не могли 

б дізнатися про Нього, 
якби Сам Бог не відкрив нам про Себе. Що 
ми знаємо про Бога, все це відкрито нам Ним 
Самим. 

Коли Бог створив перших людей - Адама і 
Єву, - то являвся їм у раю і відкривав їм про 
Себе, як потрібно вірувати в єдиного істинно-
го Бога і як виконувати Його волю. 

Це вчення Боже спочатку передавалось 
усно з роду в рід, а потім, за спонукою Божою, 
було записане Мойсеєм та іншими пророка-
ми у священні книги. 

Нарешті Сам Син Божий, Ісус Христос, 
з'явився на землю і доповнив усе, що треба 
знати людині про Бога. Він відкрив людям ве-
лику таємницю, що Бог один, але триєдиний в 
Особах. Перша Особа - Бог Отець, друга Осо-

плюємо, а твоїх погроз не боїмося...» Здиво-
ваний Андріан спробував спокусити дочок 
почергово, але віра їхня не похитнулась і не 
піддалась хитрощам імператора. 

Спершу старшу дочку Віру за непослух 
цареві роздягнули і нагу били, вона ж у 
свою чергу мовчки терпіла страждання. По-
бачивши це, цар повелів відрізати їй груди, 
але замість крові на подив усім потекло мо-
локо. Після цього були принесені розжарені 
залізні грати, слуги поклали на них Віру. Дві 
години лежала вона на цих гратах і зовсім 
не обгоріла. Мучитель, не знаючи що ро-
бити, засудив її на усічення мечем. Віра 
нітрохи не сумувала, промовляючи до се-
стер «нехай я буду для вас прикладом, щоб 
і ви обидві ішли за мною до нашого Наре-
ченого, Який кличе нас». Після цього свята 
Віра була усічена і відійшла до Христа-Бога 

Прийшов час для мук Надії, яка також не 
погоджувалась поклонитись богині Артеміді. 
Слуги після довгого побиття кинули її у во-
гонь, де вона залишилась неушкодженою, 
прославляючи Бога. Після цього її повісили 
і стругали великими кігтями, тіло падало 

ПРО БОГА 
ба - Бог Син, третя Особа - Бог Дух Святий. 

Це не три Боги, а один Бог у трьох Особах, 
Тройця, єдиносущна і нероздільна. 

Усі три Особи мають однакове Божествен-
не достоїнство, нема між ними ні старшого, ні 
молодшого; як Бог Отець є істинний Бог, так і 
Бог Син є істинний Бог, так і Дух Святий є іс-
тинний Бог. 

Відрізняються Вони лише тим, що Бог 
Отець ні від кого не народжується і не сходить; 
Син Божий народжується від Бога Отця, а Дух 
Святий сходит від Бога Отця. 

Ісус Христос через розкриття таїни Пре-
святої Тройці навчив нас не тільки істинно по-
клонятися Богу, але й любити Бога, бо всі три 
Особи Пресвятої Тройці, - Отець, Син і Святий 
Дух, - вічно перебувають Один з Одним у без-
перервній любові і складають Собою одну Іс-
тоту (Сутність). Бог є найдосконаліша Любов. 

Велику таїну, яку відкрив нам Бог про 
Себе, - таїну Святої Тройці, наш слабосилий 
розум не може вмістити, збагнути. 

Святий Кирило, вчитель слов'ян, нама-
гався так пояснити таїну Пресвятої Тройці. 
Він казав: "Бачите на небі круг блискучий 
(сонце), і від нього народжується світло і ви-
ходить тепло? Бог Отець, як сонячний круг, 
без початку і кінця. Від Нього вічно народжу-
ється Син Божий, як від Сонця - світло; і, як 

шматками і кров лилася потоком. Але від 
ран виходили дивні пахощі і на обличчі 
була усмішка. Цим свята Софія посороми-
ла мучителя, що він не в силах перемогти 
малолітньої отроковиці. Не бажаючи терпіти 
ганьбу, цар засудив святу на усічення ме-
чем. Софія, сказавши сестрі: «Не залишайся 
і ти тут, сестро, постанемо разом перед Свя-
тою Трійцею», - схилила голову і віддалась 
на усічення. 

Велика любов до Господа не згасала й 
у третій отроковиці Любові. Вона говори-
ла словами апостола: «Хто відлучить нас 
від любові Божої: скорбота чи утиски, чи 
гоніння, чи голод, чи нагота, чи небезпе-
ка чи меч? Але все це переборемо силою 
Того, Хто полюбив нас» (Рим.8, 35-37). 
Мучитель наказав розтягнути її по колесу 
і бити палкою. Вона була розтягнута так, 
що члени тіла її відокремилися від суглобів, 
і вона покрилася, як багряниця, кров'ю, 
якою була напоєна земля, ніби від дощу. 
Після ще однієї спроби переконати покло-
нитись ідолові, жорстокий правитель, нака-
зав негайно вкинути її в розпалену піч. Але 
свята сама поспіхом пішла у вогнище і не-
ушкоджена ходила, ніби у холодному місці, 
співаючи і прославляючи Бога. 

Тоді мучителі за наказом царя проби-
ли члени її залізними свердлами, але Бог 
підкріплював святу Своєю допомогою і 
Любов не померла. Розгублений мучитель 
повелів нарешті усікти святу мечем. Вона 
ж, почувши це, раділа і говорила: «Госпо-
ди Ісусе Христе, Який полюбив рабу твою 
Любов, оселяєш мене разом із сестрами, 
сподоби і мене перетерпіти те, що і вони 
перетерпіли». І відразу ж свята Любов була 
усічена мечем. 

Мати поховала дочок на високому 
пагорбі, плачучи від радості. Перебувши на 
їхній могилі три дні, ревно молилася і сама 
спочила у Господі. Віруючі поховали її разом 
з доньками. Таким чином і вона не позба-
вилася з ними участі в Царстві Небесному 
і мученицького вінчання тому, що якщо не 
тілом, то серцем своїм і вона страждала за 
Христа. 

від Сонця разом зі світлим промінням іде й 
тепло, виходить Дух Святий. Кожен розрізняє 
окремо і круг сонячний, і світло, і тепло, але 
це не три Сонця, а одне Сонце на небі. Так і 
Свята Тройця: три в ній Особи, а Бог єдиний і 
нероздільний." 

Св. Августин каже: "Ти бачиш Тройцю, 
якщо бачиш любов". Це означає, що таїну 
Пресвятої Тройці швидше можна зрозуміти 
серцем, тобто любов'ю, аніж нашим слабким 
розумом. 

Вчення ̂ Ісуса Христа, Сина Божого, було 
записано Його учениками у священну книгу, 
яка називається Євангелієм. Слово "Єванге-
ліє" означає блага (або добра) звістка. 

А всі священні книги, складені в одну кни-
гу, називаються Біблією. Це слово грецьке, 
українською означає книги. 

ЗАПИТАННЯ: Чи можемо ми цілком збагну-
ти розумом своїм, хто такий Бог, і самі дізна-
тися про Нього? Звідки ми дізналися про Бога 
і що Він Творець світу? Хто доповнив учення 
про Бога, що Він один, але в трьох Особах? Як 
називаються Особи Святої Тройці? Чим від-
різняються між собою Особи Святої Тройці? 
Що таке Євангеліє і що таке Біблія? 

Протоієрей Серафим Слобідський 
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Шкода мені тебе... - сказала незасвічена свічка своїй запаленій подрузі. - Короткий твій 
вік. Ти весь час гориш, і незабаром тебе не стане. Я набагато щасливіша за тебе. Я не 
горю, і, отже, не тану; лежу спокійно на боці і проживу дуже довго. Твої ж дні полічені. 
Відповідала палаюча свічка:. 
- Я анітрохи не шкодую про це. Моє життя прекрасне й сповнене значення. Я горю, і віск 
мій тане, але від мого вогню запалюється безліч інших свічок, і мій вогонь від цього не 
убуває. Я світлом розганяю морок ночі; радую очі дитини на святі; оздоровляю повітря біля 
ліжка хворого, бо збудники хвороб не виносять живого вогню; або підношуся символом 
молитовного устремління людини. Хіба коротке життя моє не прекрасне? 
І мені шкода тебе, незасвічена моя сестро. Жалюгідна твоя доля. Ти не виконала свого 

призначення; і що з твоєю душею - вогнем? Так, ти пролежиш в цілості довгі роки, але кому 
ти потрібна така, і яка радість і користь від тебе? Право, краще горіти, ніж спочивати, тому 
що в горінні - життя, а у сплячці - смерть. І ти жалієш мене, що я скоро згорю і перестану 
жити, але ти в твоїй бездіяльності й не починала жити, і так і помреш, не почавши. А життя 
пройде повз. 

КОЛИ МИ ЛЮБИМО 

Один віруючий чоловік завжди приходив на роботу сяючий і радісний. Одного разу това-
риш по роботі запитав його: 
- Чому ти завжди такий щасливий? Що робить тебе таким задоволеним? Робота в тебе 
важка, та й вдома турбот вистачає... 
Чоловік посміхнувся у відповідь: 
- Просто я всіх люблю. 

Святе Письмо говорить: «Не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо хто лю-
бить іншого - виконав закон» (Рим. 13:8). 

Любити всіх - хіба це можливо? Так, якщо людина вірить в Бога і відкриває своє серце Духу 
Святому. Бог всіх любить: і праведника, і занепалого грішника. І Він щедро дарує любов 
Своїм дітям. Через свою гріховну природу ми не вміємо любити тих, хто нас не любить. А 
часом навіть тих, хто нас любить. Але якщо ми приймемо нову духовну природу від Христа, 
то любити ближнього, навіть ворога, - стане для нас просто і природно. 

РАЗОМ ЗБУДУЄМО ХРАМ ! 
Дорогі християни, люди доброї волі, усі хто 

живе у серці з Богом. 

Ми звертаємось до Вас з великим прохан 
ням і надією про допомогу у будівництві хра-
му святих апостолів Петра і Павла. Справа 
побудови храму нелегка, тому просимо ва 
приєднатися до доброї справи і зробити свій 
внесок коштами, будівельними матеріалами, 
чи вашою працею. Хоч Ваша посильна жерт-
ва стане може однією цеглинкою у стіні цього 
Храму, однак вона необхідна нам, бо із цегли-
нок виростають міста. 

Ми будемо дуже вдячні за Вашу доброчин-
ність і будемо неустанно молитись за Вас і 
ваших рідних. 

З надією і вдячністю громада 
Петро-Павлівського храму. 

Наш рахунок: Роменське відділення КФ АБ «Експрес-Банк» 
МФО 337212 р\р 26007049984, код 23634500 
Наша адреса: м. Ромни, Сумська обл. вул. Червонопрапорна, 4 

тел: 5-87-57, моб. 067-901-15-48 

Висловлюємо щиру подяку Шевченко Ларисі Василівні 
за надану допомогу на видання цього номера газети. 

7 Нд. Неділя 18-та після П'ятдесятниці. 
Прп. Феодосія Манявського (1629) 

9 Вт. Апостола, євангеліста Іоана Богос-
лова (початок ІІ). 

14 Нд .Неділя 19-та після П'ятдесятниці 
Покрова Пресвятої Владичиці нашої 

Богородиці і Приснодіви Марії. 
21 Нд. Неділя 20-та після П'ятдесятниці. 

Пам'ять святих отців VII Вселенського 
Собору (787). 

28 Нд. Неділя 21-ша після П'ятдесятниці. 

ДУХОВНА ПОЕЗІЯ 

Спекотна тиша обіймає сад. 
Стікає спрагою стара олива. 
Тремтить мінором, мов бурштин, оса... 
Спаситель молиться за нещасливих. 

Солодким трунком труїмо життя — 
В красі гріха обвуглюються душі, 
Ми знаємо, коли живем не так, 
Коли ми Бога у собі паплюжим. 

Еквілібристи на канаті зла, 
Ще балансуєм: віра чи невір'я? 
І сумно осипається зола 
Із душ марних і анемічно сірих. 

Шукаєм чуда, а знаходим тьму, 
Душею приторговуєм за безцінь, 
І мрійно одягаємо хомут 
Туманних надокучливих сугестій. 

Чого вона сумує і болить, 
Коли знімає легковажні шати? 
Із цих принадних і чіпких боліт, 
Куди тепер уже їй поспішати? 

Спрямуй нас, Боже, на нетлінний шлях. 
Очисти серця від бруду і від блуду — 
Незатишно нам на семи вітрах, 
Де в кожного — малесенький Іуда. 

Святого неба сяючий орган 
Над світом грішним в грізному мовчанні. 
Душа, прорісши в молитви поган, 
Крізь сміх і гріх подивиться печально. 

Моя душа всю ніч була в сльозах... 
Спасителю, явись між нас, убогих. 
Не дай в торосах гордості змерзать, 
Зніми гарячих пристрастей облогу. 

Не дай нам, Боже, їсти слізний хліб 
І захисти від усмішки спокуси. 
На цій малій, покривдженій землі 
З Тобою вже нічого не боюся. 

Спасителю, явися поміж нас 
І тільки Свій хліб дай завжди нам їсти, 
Ковтком Свого священного вина 
Скріпи у нас Завіт Благої Вістки. 

Мойого «я» безжалісна оса... 
Її жало із себе вийнять мушу. 
І не старіє Гефсиманський сад, 
І мій Спаситель дивиться у душу. 

Ольга Чорномаз 


