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ОСВЯЧЕНІ, 
ЩОБ ОСВЯЧУВАТИ!



8 вересня – НАРОДЖЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ
Про саму подію свята – народження Богородиці Євангеліє не розповідає. 

Головне джерело вісток про життя Пресвятої Марії — це апокрифічна книга, 
написана близько 170-180 року, що її називають Протоєвангелієм Якова. Ця 
книга дала мотив для встановлення таких свят: Зачаття Богородиці святою 
Анною, Різдва Пресвятої Богородиці, Введення в храм та свята в честь Йоакима 
й Анни. Звідси довідуємося про обставини різдва Пречистої Діви Марії, хто 
були її батьки та що вони звалися Йоаким і Анна.

У Протоєвангелії Якова читаємо, що Пречиста Діва Марія по лінії свого 
батька походила з царського роду Давида, а по матері — зі священичого роду 
Арона. Її батьки жили в Назареті і були заможні, але відзначалися великою 
праведністю та жертвенною любов'ю до Бога і ближнього. Свої плоди Йоаким 
ділив на три частини: одну частину давав на жертву для Бога, другу для бідних, 
а третю залишав для себе. 

Дитя віри — від самого зачаття
Пресвята Діва  Марія є іконою дороги людини до Бога. Це шлях, що провадить 

із темряви до світла, від гріха до слави, від незнання — до пізнання Бога. Через 
прабатьків Адама і Єву прийшла до людей тьма невіри, через Марію людство 
отримало світло віри. «У Марії підвела голову принижена Єва» (св. Єфрем). 
Cвятий Йоан Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater» («Матір Відкупителя») 
писав про шлях віри Марії. Бог хотів, аби Її Божественне материнство було 
свідоме і повністю вільне, щоби Вона стала не тільки Носителькою Бога, але 
щоби Він міг Її саму освятити. Пресвята Діва Марія дозволила, щоб Бог керував 
усім Її розумом, знаннями, пам’яттю й волею. Вона увірувала, і в цій вірі Її розум 
залило світло. Вона прийняла повноту благодаті: «Радуйся, благодатна» (Лк 
1, 28). Однак, хоч і повна благодаті, Марія мусила пройти шлях віри. Цей шлях 
був довший, ніж в інших людей, довший, ніж шлях Церкви. Церква, в особах 
Апостолів, була сповнена Святим Духом у день Його Зіслання. Натомість Марія 
пройшла триваліший шлях віри. Євангеліє св. Луки представляє нам Марію 
тільки у той момент, коли до Неї прийшов ангел. Коли настала «повнота часів», 
була й «повнота благодаті». Але що і як із Нею було раніше? Сьогодні ми у 
Церкві вшановуємо зачаття Марії у лоні Її матері, св. Анни. Від початку Вона 
була дитиною віри своїх батьків. То був початок зростання віри Марії, в якому 
Вона чудесним чином була повністю відкрита на Бога, без жодної перешкоди 
гріха. Отже, Марія, перш ніж стала матір’ю, вміла бути дитиною. Приймала 
любов і ласку ще до того, як (у повноту часів) дала нам Спасителя. Вона 
зростала в усвідомленні, що Бог дав Її батькам як чудесний дар. Від батьків 
також уперше почула слова, які потім Їй повторив ангел: «Для Бога немає нічого 
неможливого» (Лк 1, 37).



ТАЇНСТВО ХРЕЩЕННЯ
«…Ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися. Отож, 

ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес Христос, із мертвих 
славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя» (Рим 6, 3-4). 

Перше і найважливіше таїнство у житті людини — це Таїнство Хрещення. 
Без нього людину не можна назвати християнином. Кожне таїнство — це 
видимий знак невидимої Божої благодаті. Ця істина катехізису безпосередньо 
вводить нас у саму суть християнського життя, що нею є зустріч людини з 
Богом. Бог через своє Слово у цьому таїнстві, через освячуючу дію води очищає 
нас від гріха. Так звершується прищеплення нас до Церкви. Для св. Августина, 
єпископа, який жив на переломі IV–V ст., фізичне народження людини стає 
образом духовного народження через хрещення у Церкві. Церква, як любляча 
і турботлива мати, народжує нас, щоб ми доступили вічної спадщини, 
яку підготував для нас Небесний Отець. Тому Церква є духовною матір’ю 
усіх народжених від води й Духа. Таїнство Хрещення належить до таїнств 
християнського втаємничення і, разом із Миропомазанням та Євхаристією, 
становить основу християнського життя. Від того моменту, коли священик 
тричі поллє мою голову освяченою водою, промовляючи при цьому: «Я тебе 
хрещу в Ім’я Отця і Сина і Святого Духа», — залежить моє спасіння. 

Хрещення — це не звичайний обряд, це входження до Таємниці Бога, чи 
скоріше входження Бога в моє життя, яке насправді ніколи не скінчиться, бо 
його межею є вічність. «Хрещення — це найпрекрасніший і найчудовіший 
дар Бога… Ми називаємо його даром, благодаттю, помазанням, освітленням, 
шатою незнищенності, відроджуючим обмиттям, печаттю і всім, що може 
бути найцінніше. Даром — бо його вділяють тим, хто нічого не приносить; 
благодаттю — бо його дають навіть тим, хто провинився; хрещенням — бо гріх 
похований у воді; помазанням — бо воно святе й царське, а царів помазують; 
освітленням — бо це променіюче світло; шатою — бо прикриває наш сором; 
обмиттям  — бо очищує нас; печаттю — бо захищає нас і є знаком панування 
Бога» (св. Григорія Назіянський).

Хрещення вашої дитини — це не тільки велике родинне свято, а й 
свято всієї Божої сім’ї!

Джерело: CREDO: http://credo.pro/2014/08/121219



Перебіг Події
Неділя, 3 вересня 2017 р.  

3 вересня передаємо один одному іконки (зі своїм іменем). Від кого я 
отримав, за ту людину маю помолитись, а 8 вересня під час Служби Божої 
будемо Відновлювати обітниці Святого Хрещення.

Коли дитина народжується, 
ви зустрічаєте її і приймаєте з 
особливою ніжністю. Цей день 
стає святом для вашої сім’ї, ва-
ших друзів, сусідів. У день хре-
щення вашу дитину зустрічає і 
приймає ще більша спільнота, 
частиною якої є ви самі, — Церк-
ва Ісуса.

Україна – це християнська держава, але більшість людей, хоч і 
охрещені, але живуть так ніби ніколи цього дару не приймали. Навіть і 
практикуючі християни недооцінюють дару святості, який отримуємо 
даремно незалежно від наших здібностей і тому не користаємось в 
житті даром святості та не підтримуємо його, а як наслідок не дякуємо 
за отримані Господні Дари.

ЗАклИкАЄМО до 8 вересня 2017 р., взяти участь у Святій  
Євхаристії та подякувати Богу за своїх батьків та за хресних батьків; 
подякуй особисто їм  за дар  отриманого Хрещення.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАклИкАЄМО?
У свято Народження Пресвятої Діви Марії хочемо заглибитись у дар 

прийнятого нами Таїнства Хрещення, який так часто недооцінюємо. Діва 
Марія народилась у повноті святою, а ми освячуємось в Таїнстві Хрещення 
Святим Духом. Хочемо наново усвідомити та перемінити своє мислення 
щодо нашої святості і гідності Божої дитини; хочемо постійно пам’ятати, 
що ми створені на Божий образ і подобу; хочемо дякувати і дозволити Богу 
вести нас дорогою до святості розвивати дари святого Духа, які отримали 
під час Хрещення. 


