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ЗНАК ПРОТИРІЧЧЯ І СВІТЛО СВІТУ

«Симеон узяв його на руки…» Симеон, чиє ім’я означає «Бог вислухав», це 
чоловік, який «слухає слова Божого», праведний та побожний. То саме йому 
Святий Дух обіцяв, що побачить Месію, «втіху Ізраїля». Ведений Святим Ду-
хом, Симеон іде на зустріч з Ісусом і може нарешті взяти Його в свої обійми. 
Руки Симеона такі старі, наче представляють тисячолітні руки самого Ізраїля, 
що приймають цвіт життя. Його голос — вигук радості, яка була подавлена 
багатолітнім чеканням, але тепер врешті може вибухнути. Вигук, немов вилив 
річки, яка виходить зі своїх берегів. Тепер усе людство може вільно дихати: 
смертельний страх, який не давав цього робити, — відійшов. 

«Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі». 
Побачив Спасителя. Тепер відхід із життя може відбутися в мирі. Те, що не-
минуче, тепер може надійти в радості. Страх перед смертю — страх перед 
самим Богом, який і є істинним життям! — розсіюється, як туман після сходу 
сонця. Очі Симеона вже бачать перед собою не темряву, а світанок життя — 
Боже спасіння. Зустріч з Ісусом Спасителем дозволяє померти в мирі, а отже, 
і жити в мирі.

А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, Його Матері: «Ось, Цей поставле-
ний на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, Він буде знаком протиріччя; 
і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець!» 

Старець Симеон звіщає пророцтво про те, що Дитина, принесена Йосифом 
і Марією до храму, одночасно є і Світлом народів, і знаком протиріччя: «Ось, 
Цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, Він буде зна-
ком протиріччя».  

Ми знаємо вислів: ліпше несправедливий мир, ніж справедлива війна. Хоча 
цей вислів сказаний Цицероном, і стосується передусім війн у буквальному 
сенсі цього слова, проте ми часто його застосовуємо як правило до дії в на-
ших людських взаєминах: не сказати правди, щоби зберегти спокій. Але чи це 
приносить справжній мир? Коли ми так чинимо, то, замість впроваджувати 
мир, просто віддаляємо в часі вирішення конфліктної ситуації, при цьому її 
ще погіршуючи. Ми думаємо: ліпше не сказати правди, що він (вона) мене 
цим образив (образила), а перетерпіти, забути. Коли ми так робимо, то може-
мо дати другій людині сигнал: нічого не сталося, що ти так зі мною повівся, 
роби так і надалі, я тобі дозволяю. Або ще гірше: ми зберігаємо в собі почуття 
образи на другу людину, і це отруює наші стосунки, забирає любов і довіру до 
другої особи з нашого серця, а вводить у нього підозру і гнів, наче отруту. 

Знаємо й інший досвід: коли нам близька людина скаже правду в очі, те, 
що вона про нас думає, що нам не подобається, — нам спочатку боляче, але 
потім приходить прояснення і очищення стосунків із цією людиною, бо вони 
будуються на правді. І нам буде тим більше боліти, чим більше ми занурені в 
егоїзм і поневолені гординею. 



Бог посилає свого Сина, щоб Він сказав правду своєму народові. Сама Його 
особа є цим словом Бога, Ним Бог промовляє до свого народу. Чим більше в 
цьому народові гордині та егоїзму, тим більша небезпека відкинення цього 
Слова. А відкинення означає хрест, а також меч, що прошиє душу Марії: «і 
тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець» (Лк 2, 
34-35). 

Буває важко сказати правду іншому; часом важче прийняти правду про са-
мого себе…  

Старець Симеон вимовляє пророцтво про Дитину, яку приносять до Хра-
му Йосиф і Марія, як про світло на просвітлення язичників (пор. Лк 2,32). 
Пізніше в пролозі до свого Євангелія інший старець (див. 2 Йн 1,1 і 3 Йн 1,1), 
пише про Другу Особу Пресвятої Трійці як про світло: «У ньому було життя, і 
життя було — світло людей. І світло світить у темряві, і не пойняла його тем-
рява» (Йн 1, 4-5. див. 1,9нн). 

Про деяких людей, про особливо радісних і добрих, ми говоримо, що це 
світла людина, ми відчуваємо тепло в її присутності. Ми шукаємо зустрічі 
з такими людьми, бо коли побути хоч трохи біля них, в нас немовби заново 
розгортаються крила і ми наповнюємося новими силами до життя, надією на 
краще, маємо сили жити. Таких людей можемо зустріти в різні епохи, в різних 
країнах і в різних релігіях, але всі вони викликають тугу за джерелом того 
світла, яким вони нам ясніли чи ясніють. 

Ісус говорить до нас, християн: «Ви світло світу… Так нехай світить перед 
людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли ва-
шого Отця, що на небі» (Мт5, 14 і 16). Отже, наше завдання — своїми добри-
ми вчинками вказувати на істинне світло, наближати іншим людям Христа, 
який і є істинним світлом.

Джерело: CREDO

«І не будуть являтися перед обличчя Моє з порожньою рукою» 
Вих. 34, 20.

Хто дотримується закону, той примножує приношення; хто дотриму-
ється заповідей, той приносить жертву спасіння. Хто воздає подяку, 
той приносить семидал; а хто подає милостиню, той приносить жертву 
хвали. Благоугодження Господу — відступ від зла, й умилостивлення 
Його — відхилення від неправди. Не являйся перед лице Господа з 
порожніми руами, бо усе це — за заповіддю. Приношення праведного 
наповнює вівтар, і пахощі його — перед Всевишнім; жертва праведного 
мужа благоприємна, і пам’ять про неї незабутньою буде. З веселим 
оком прославляй Господа і не применшуй початків праць твоїх; при 
усякому дарі май лице веселе і в радості присвячуй десятину. Давай 
Всевишньому за дари Його, і з веселим оком — мірою придбання рукою 
твоєю, бо Господь є воздаятель і воздасть тобі усемеро (Сир. 35,1-
10). 



Перебіг Події
27 січня 2019 р. буде інформація до даної події.
Також до 2 лютого 2019 р. підготов подарунок (дрібничку: цукерку, листівка, 
яблуко…) і принеси подарунок з собою на Літургію Стрітення Господнього. Під час 
Літургії перед принесенням дарів під оголошення дізнаєшся кому даний подарунок 
вручити.

2 лютого католицька Церква святкує Стрітення Господнє, згадуємо ту 
мить, коли Йосиф і Марія жертвують Дитя Ісуса в Єрусалимському храмі. В 
цей день прагнемо наново усвідомити, що милостиня, тобто жертвування, не 
лише заслуговує похвали, а навіть може загладжувати наші гріхи. Ісус пояснив, 
що приємне Богу жертвування не обмежується допомогою бідним. Існує багато 
способів, у які можна допомагати іншим: приділити увагу сироті; зробити покупки 
або щось пошити для знайомої вдови похилого віку; приготувати їжу або допомогти 
покрити певні витрати малозабезпеченій особі… Щоб допомагати іншим у скруті, 
нам не обов’язково бути багатими. Апостол Павло писав: «А тепер закінчіть роботу, 
щоб ви, як горливо бажали, так і виконали б у міру можности. Бо коли є охота, то 
приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має» (2 Кор. 8:11-
12). 

ЗАОХОЧУЄМО пожертвувати свій час своїй родині та порозмовляй з 
ними на тему: «Що я хотів би їм пожертвувати, як вираз своєї любові»; а також 
пожертвуй свій час, вже в довільний спосіб, декільком особам, показуючи їм 
таким чином свою любов.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Хоча жертвоприношення пролиттям крові скінчилися, Господь все ще просить 

нас жертвувати. Чимало християн борониться коли мова йде про ЖЕРТВУВАННЯ, але 
тим самим вони відмовляються слідувати біблійній рекомендації щодо принесення 
пожертв Господу. Жертвувати означає віддавати, довірити Господу: час, статок та 
сили. Господь заповідав: «Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а 
все це вам додасться» (Мт. 6,33). Готовність жертвувати є ознакою нашої відданості 
Богові. Наша набожність перевіряється нашою ЖЕРТОВНІСТЮ, тобто тим, як ми 
ставимо божественне над земним.

«Кожний хай дає
 за велінням серця, 

а не з жалем чи з примусу, 
адже Бог любить того, 

хто дає з радістю» 
(2 Кор. 9,7). 
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