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День св. Валентина так швидко і глибоко 
увійшов до нашої культури, що для багатьох 
стає навіть чимось дивним ігнорування «Дня 
всіх закоханих». Але що ми святкуємо в день 
святого Валентина? Чи це християнське свя-
то? 

«Звичайно ж, християнське!, - скаже біль-
шість шанувальників «валентинок», - адже свя-
то пов’язане з ім’ям святого». Але відсутність 
церковного елементу і масове язичницьке шоу 
змушує багатьох християн засумніватись.

Християнство в боротьбі з язичеськими куль-
тами дуже часто замінювало, популярні серед 
простого люду язичеські свята на, близькі за 
сенсом, християнські. Так без особливої куль-

турної ломки відбувалося «хрещення» поганської культури і Сходу, і Заходу. 
Одним з таких язичницьких свят, які ніяк не удавалося викоренити в хрис-
тиянському середовищі Римської Імперії, було «Люпрекалія». Язичники, які 
поклонялися силам природи, відзначали оживлення флори і фауни після зи-
мового сну. Сексуальна розбещеність та еротизм свята робили його особливо 
популярним. 

Рання Церква в особі Папи Геласія I в 494 р., усвідомлюючи морально роз-
кладаючу дію свята, пробувала спочатку заборонити Люпрекалія. Але фес-
тиваль виявився надто живучим. Тоді було вирішено християнізувати свято, 
запропонувавши, як альтернативу язичеським богам, пам’ять християнського 
мученика Валентина. 

Святий Валентин жив за часів правління імператора Клавдія II, який в ім’я 
зміцнення військової потужності армії заборонив солдатам одружуватися. 
Єпископ Валентин, всупереч указу імператора, продовжував таємно вінчати 
молоді пари римських легіонерів, за що і був засуджений до страти 14 лютого 
269 р. 

Поєднання християнського Дня св. Валентина і язичеських Лупрекалій при-
звело до появи нового, народно-християнського, свята – Дня всіх закоханих. 
Не дивлячись на те, що Церкві не вдалося повністю зламати еротичний кон-
текст свята, з’явився шанс наповнити його саме християнським сенсом. І якщо 
після півтори тисячі років ніхто вже не згадує про язичеських богів, то з хрис-
тиянським вмістом свята проблем не зменшилося. 

Що святкують сучасні християни в День св. Валентина? Про що пишуть в 
тисячах «валентинок»,? Де Христос в цьому, здавалося б, християнському 
святі? Чому Церква так насторожено відноситься до цього свята? Якщо ви-
знати, що День св. Валентина – це День закоханих, то кожному християни-
нові в це свято варто було б задуматися над справжнім значенням христи-
янської любові і того, що криється за покликанням кохати і бути коханим. 

Ні для кого не секрет, що кожна людина бажає кохати і бути коханою. Нам 
приємно, коли хтось дарує подарунки, каже слова кохання. Але як зрозуміти 
такого закоханого, якщо він робить все це лише для того, аби зробити бар-
терну угоду : «я даю тобі любов у вигляді «валентинки», тепер плати мені 



коханням, якого я хочу.» Часто буває так, що закохані у висловлені своїх по-
чуттів не припиняють бути егоїстами, бажаючи отримати очікуваний «пода-
рунок», саме очікуваний і ніяк не інший. Якщо проаналізувати зміст сучасних 
телепередач, які транслюють цього дня, послухати радіо, почитати публікації 
у світській пресі або поцікавитися змістом різних розважальних заходів у чис-
ленних клубах і дискотеках – можна переконатися, що любові, як духовному 
почуттю, яке веде до єднання у шлюбі чоловіка й жінки, особлива увага не 
надається. Здебільшого говориться про закоханість, пристрасть, залицяння та 
полюбовні ігрища. Словом – про розпусту під іменем любові. Чи не тут при-
ховується масове і безвідповідальне «хочу» при повній відсутності «дарую»? 

Справжнє кохання уникає пихатості та голослівності. Справжнє кохання 
любить, не пам’ятаючи про себе. Справжнє кохання уникає порожніх обіця-
нок, а доводить свої почуття конкретними вчинками. У справжнього кохан-
ня є повна згода між думкою, словом і дією. Чи про таке кохання думають 
ті, що продають сердечка та амурчики, що влаштовують грандіозні шоу, що 
закликають влаштувати на цілий світ найдовший показовий поцілунок? Чи 
можна заробляти гроші, спекулюючи на людському прагненні любові? 

Бог відкриває справжній сенс Любові, де кожен хоче дарувати, бере на себе 
відповідальність за кохання і коханого. Така Любов вела святого Валентина. 
Любов дала йому сили і відвагу повстати проти сили імператора і проти самої 
смерті. Тільки у Христі Любов сильніша за страх перед людиною та природою. 
Хто може дати альтернативу ТАКІЙ Любові? 

14 лютого стоїть вибір, що святкувати: язичеське Люпрекалія – день роз-
бещеності чи День СВЯТОГО Валентина – день Христової Любові. І тут не 
важливі лозунги та обіцянки. Тут важлива згода думки, слова і дії, які будуть 
свідченням «за» чи «проти» того, чи ми дійсно християни. 

 



Перебіг Події
 
Неділя, 12 лютого 2017 р.  
Цього дня під час Служби Божої буде виголошена 
катехеза на тему даної події. 

Що святкувати 
в День СВЯТОГО Валентина: 

день розбещеності? 
чи – день Христової Любові?!

Кожна людина бажає кохати і бути коханою. 
Нам приємно, коли хтось дарує подарунки, 

каже нам гарні слова любові. 
14 лютого у спомин Святого Валентина мільйони людей 

святкуватимуть день закоханих. 
Так вже склалося, що в день цього святого більшість привітань 

нічого спільного з святістю не мають, тому 
ПРАГНЕМО допомогти усвідомити істини справжньої любові, 

наслідком якої є : 
«Подружній шлюб – як союз сім’ї і Бога»; 
в стосунках потрібно прямувати до ідеалу: 

«І стануть вони одним тілом».
ЗАОХОЧУЄМО заповнити отриману анкету, 

і якнайшвидше передати її у наш храм у приготовлену скриньку.
ПРОПОНУЄМО огорнути молитвою 

подружні пари, що переживають кризи.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ


