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Урок 1

Вступ. Видимий та невидимий світ
Так говорить Господь:
Небеса – Мій престол,
а земля – то підніжок
для ніг Моїх...
Іс. 66, 1

Çàïàì’ÿòàé!

Àðõàíãåëè — âèùèé, äåâ’ÿòèé, àíãåëüñüêèé ÷èí,
íà÷àëüíèêè Àíãåë³â.
Õåðóâèìè — öå Àíãåëè, íàéá³ëüø ïðèáëèæåí³ äî
Ïðåñòîëó Áîæîãî. Âîíè çàéìàþòü äðóãå ì³ñöå ó ðÿäó
äåâ’ÿòè àíãåëüñüêèõ ÷èí³â.
Ñåðàôèìè — îäèí іç äåâ’ÿòè ÷èí³â íåáåñíî¿ ³ºðàðõ³¿,
ùî íàéáëèæ÷èé äî Áîãà.
²ñíóþòü ùå é òàê³ ÷èíè: Ïðåñòîëè, Âîëîäàð³, Ñèëè,
Âëàñò³, Íà÷àëà.
Àíãåëè òà àíãåëüñüê³ ÷èíè — öå ÷èñò³ äóõè, ÿê³ ìàþòü
ðîçóì ³ â³ëüíó âîëþ, àëå íå ìàþòü ò³ëà.
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Ïîêë²í Áîãîâ²
Ïîâ³òðÿ ÷èñòå òà ìîðîçíå,
Ç³ðêè ó íåá³ ñÿþòü.
Îñü âèïëèâ Ì³ñÿöü îáåðåæíî
É íà çåìëþ ïîãëÿäàº.
Â³í äèâèòüñÿ çãîðè çàâçÿòî,
ßê ëþäè ñïî÷èâàþòü
² ÿê ó ñíàõ ñâî¿õ êðèëàòèõ
Àæ äî ç³ðîê çë³òàþòü.
Íåâæå Çåìëÿ òàêîæ äð³ìàº?
Ìîæëèâî, òåæ âòîìèëàñü?
Âðàç ÷óº Ì³ñÿöü øåï³ò òàéíèé,
Çåìëÿ çàãîâîðèëà...
Ç êèì òè, ìàòóñþ, ðîçìîâëÿºø?
Íåâæå ñàìà ç ñîáîþ?
Äî Ãîñïîäà ÿ ïðîìîâëÿþ
Ç ìîëèòâîþ í³÷íîþ.
Ïî÷óâ öå Ì³ñÿöü ³ çàäóìàâñü:
ß òåæ ùå íå ìîëèâñÿ,
Ï³äíÿâñÿ âèñîêî ó íåáî
² Áîãó поклонився.
Î. Ïàöåðêîâñüêà
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Урок 18

]

Різдво Ісуса Христа – свято єдності родини
Аж ось Ангол Господній з’явився коло них,
і слава Господня осяяла їх. І вони
перестрашились страхом великим...
Та Ангол промовив до них¦
«Не лякайтесь, бо я ось благовіщу
вам радість велику, що станеться людям усім».
Лк. 2, 9-10

Íîâà ðàä²ñòü ñòàëà
Íîâà ðàä³ñòü ñòàëà,
ßêà íå áóâàëà:
Íàä âåðòåïîì çâ³çäà ÿñíà
Ñâ³òó çàñ³ÿëà.
Äå Õðèñòîñ ðîäèâñÿ,
Ç Ä³âè âîïëîòèâñÿ,
ßê ÷îëîâ³ê ïåëåíàìè
Óáîãî ïîâèâñÿ.
Àíãåëè ñï³âàþòü:
«Ñëàâà!» — âîñêëèêàþòü,
Íà íåáåñàõ ³ íà çåìë³
Ìèð ïðîïîâ³äàþòü.
Äàâèä âèãðàâàº,
Â ãóñë³ óäàðÿº,
Ìåëîä³éíî ³ ïðåäèâíî
Áîãà âèõâàëÿº.
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² ìè òåæ ñï³âàéìî,
Öàðÿ ïðîñëàâëÿéìî,
²ç Ìàð³¿ ðîæäåííîìó
Ñëàâó é ÷åñòü â³ääàéìî.
— Îé Òè, Öàðþ, Öàðþ,
Íåáåñíèé Âëàäàðþ,
Äàðóé ë³òà ùàñëèâ³¿
Ñåãî äîìу ãîñïîäàðþ.
Äàðóé ãîñïîäàðþ,
Éîãî ãîñïîäèí³,
Äàðóé ë³òà ùàñëèâ³¿
Íàø³é íåíüö³-Óêðà¿í³.
Â ìèð³ ïðîâîäèòè,
Òîá³ óãîäèòè
² ç Òîáîþ â Öàðñòâ³ Òâî¿ì
Íàâ³ê-â³ê³â æèòè.
Íàðîäíà òâîð÷³ñòü

ІСУС ХРЕСТИТЬСЯ У ІВАНА
Ісусові було біля тридцяти років. Одного дня Він залишив Назарет і пішов над Йордан, де Іван проповідував і говорив до тих, що приходили до нього. Багато
жидів слухали його, й Іван хрестив їх, коли вони визнавали свої гріхи.
Ісус також прийшов до Івана, щоб охреститися. Але
Іван сказав до Нього: «Мені потрібно у Тебе хреститися,
чому ж Ти приходиш до мене?» Ісус відповів йому: «Зроби Мені це», — й Іван хрестив Його. По своїм хрещенні
Ісус вийшов з води і молився. Тоді відкрилось небо і
над Ним появився Святий Дух у виді голуба, а присутні
люди почули голос: «Це Син мій Улюблений, що Я його
вподобав!»
Мт. 3
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Ç ãàëåðå¿ ïëîñêîãî äàõó âäàëèí³ âèäí³þòüñÿ ïîëÿ ³
ñàäè. Ëèñòÿ íà ãðóøàõ уæå ïîæîâêëî, à äèêèé âèíîãðàä
çàáàðâëþºòüñÿ â ÷åðâîíå.
— Ó òàêèé äåíü, ÿê ñüîãîäí³, äóøà òîðæåñòâóº â ò³ë³
â³ä ùàñòÿ! — ï³äìîðãóþ÷è äî Êñàâåðëÿ, êàæå âèíîãðàäàð. —
Îá³éäè-íî íàâêîëî ³ ðîçäèâèñü. ßêà òóò êðàñà!
Â³í çíàº, ùî õëîïåöü íå äóæå ëþáèòü çàñèäæóâàòèñÿ
ñåðåä äîðîñëèõ. Ïîïðè ñàäè, çàêâ³ò÷àí³ àéñòðàìè,
Êñàâåðëü éäå äîðîãîþ âãîðó äî âèíîãðàäíèêà.
À îñü ³ ñ³ò÷àñòà îãîðîæà, çàìàºíà äèêèì âèíîãðàäîì.
Êñàâåðëü çóïèíÿºòüñÿ ³ ðîçãëÿäàº ÷åðâîí³ ëèñòî÷êè, ùî
âèáëèñêóþòü íà ñîíö³. Â³í çíàõîäèòü ëèñòîê, íà ÿêîìó
âæå íåìàº æîäíî¿ çåëåíî¿ öÿòî÷êè. Çîâñ³ì ÷åðâîíèé.
Òàêîãî ãàðíîãî ëèñòî÷êà Êñàâåðëü ùå íå áà÷èâ.
— Ì³é Ãîñïîäè, ÿê öå ïðåêðàñíî! — âèãóêóº â³í. Éîãî
ãîëîñ çâó÷èòü íàäòî äçâ³íêî â òèø³ îñèíîãî äçèæ÷àííÿ.
Êñàâåðëü ïðèñëóõàºòüñÿ äî âëàñíîãî ãîëîñó ³ ñì³ºòüñÿ
â³ä çäèâóâàííÿ.
— Ì³é Ãîñïîäè… — òåïåð âæå ëåäü ÷óòíî ïðîìîâëÿº
Êñàâåðëü, í³áè îñòåð³ãàþ÷èñü, ùî õòîñü ìîæå éîãî
ïî÷óòè. Àëå ïîáëèçó íåìàº í³êîãî — â³í ñòî¿òü ïåðåä
ñ³ò÷àñòîþ îãîðîæåþ çîâñ³ì îäèí.
— Òè… — ëèíå â òèøó ãîëîñ Êñàâåðëÿ. — Òè, ì³é
Ãîñïîäå, òàêîãî ãàðíîãî ëèñòî÷êà, ÿê öåé, íàïåâíо, ³ Сàì
ùå í³êîëè íå áà÷èâ!
Ó â³äïîâ³äü â³í ÷óº ñì³õ, ñì³õ — çîâñ³ì áëèçüêî, àëå
ïîðó÷ í³êîãî íåìàº.
Êñàâåðëü òàìóº äèõàííÿ ³ çîñåðåäæåíî ïðèñëóõàºòüñÿ.
— Öå Òè, ì³é Ãîñïîäå?
— Òàê, öå ÿ.
— ² Òè ñì³ÿâñÿ…
— ß äóæå ðàäèé, ùî òîá³ ñïîäîáàâñÿ ëèñòîê.
Êñàâåðëü çàäóìàâñÿ.
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— ß òåæ ³íîä³ ñì³þñÿ, ÿêùî êîìóñü ïîäîáàºòüñÿ òå,
ùî ÿ çðîáèâ.
Õëîïåöü ïîâåðòàºòüñÿ äî áóäèíî÷êà.
— Íó ÿê, ñïîäîáàëîñÿ? — ïèòàº âèíîãðàäàð. Êñàâåðëü
ò³ëüêè êèâàº ãîëîâîþ.
Â³í ÷óº, ÿê íàãîð³ ðîçìîâëÿþòü òàòî ç ìàìîþ.
² ðàïòîì éîãî ïðîíèçóº äóìêà: îñü ÿê öå ìîæíà
îïèñàòè! ßêùî õòî-íåáóäü çàïèòàº, ÿê öå çâó÷èòü, êîëè
ñì³ºòüñÿ Ãîñïîäü, â³í ñêàæå: «Âèñîêî ³ íèçüêî, óðî÷èñòî
³ òèõî îäíî÷àñíî. Òàê, ÿê ñì³þòüñÿ ðàçîì ìàìà ³ òàòî».
Ëåíå Ìàéºð-Ñêóìàíö
Ïåðåêëàä Í. Ëîç³íñüêî¿

Славмо господа святого
Весь світ наповнений Тобою,
Тобою дихає земля,
Пташки підносяться до неба,
Величне славляче Ім’я.
Природа тихо між собою
Могутні вихваля діла,
Святою вчинені рукою,
Рукою Господа-Творця.
І діти в школах прославляють
Небесного свого Отця,
Науку Божую приймають
В довіри сповнені серця.
О. Пацерковська
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