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Редакційне E ditorial

O escândalo da crucifixão e morte de Jesus e a 
glória da ressurreição

Шкандал розп’яття і смерти Ісуса й слава
воскресіння

Дивимося на хрест як на символ 
нашого спасіння. М аємо молитви, 
пісні, відправи в честь хреста, який 
дістає пошану, є святим символом. 
Шануємо й почитаємо хрест в різні 
способи.

Питання: Чому якраз хрест став 
вибраний для смерти Ісуса й стати 
знаряддям спасіння? Не для того, щоб 
вивищити його, освятити те, що було 
ганебним знаком, знаком погорди й 
шкандал у. Хто вмирав на хресті, 
практично переставав бути людиною а 
ставав черв’яком (Див. Пс 22, 7, 8). 
Було переконання, що навіть Б ог таку 
людину покидав й стерав його з 
існування: “Проклятий хто повисів на 
хресті” (Втор 21.25)

Ісус повисів на хресті, став 
витертий, облітерований він сам і все 
те, чого навчав і що робив. Нарід, 
священики, всі про те знали. Це було 
цілковите відкинення, викресленна з 
пам’яті суспільства. Тому, після розп’ 
яття Ісуса всі відійшли розчаровані, 
переконані, що були обманені. Все, 
що Він говорив і робив це була 
неправда, ілю зія, ошуканство. Б ог не 
був з ним і ніхто не повинен вже 
узнавати його за людину. Таке було 
переконання тоді коли Ісус помер на 
хресті. Став стертий, щоб не 
залишилося з нього сліду, його справа 
пропала, зліквідована на всі часи... 
Знаючи це, залишили його навчання. 
Хто вмирає на хресті страхував 
цілком.

Чому отж е Ісус та  його справа 
залишилися ж ивими? Ніхто в цілій 
давній історії, що вмер на хресті не 
був вж е згадуваний й ніякий учень 
вж е не йшов за його навчанням. Коли 
ж иття Ісуса так закінчилося, також  
так мала закінчитися його справа, яка 
була би оманою, ілюзією, неправдою. 
Одинокий хто міг це змінити це тільки 
Бог,тільки Б ог міг направити таку 
трагедію. Тільки Б ог був у силі 
заперечити те, що був рішив про тих, 
що вмирали на хресті, які ставали 
прокляті, викреслені з пам’яти 
потоптані неначе хробак.

Якраз Б ог змінив те чого людина 
не могла змінити. Це була рація чому 
учні Христові повернулися, прийняли, 
повірили в нього до тої міри, що 
повмирали за його ім ’я. Тільки через 
воскресіння вони повенулися й 
повірити в Ісуса. Тепер вони мали 
безсумнівний доказ, що той хто перед 
суспільством був стертий з лиця 
землі, він знова силою Бож ою  був

живий, включно зі знаками страстей і 
розіп’яття на прославленому тілі.

Воскрешаючи Ісуса, Б ог 
потвердив все те чого він навчав, чим 
був й за кого його мали учні. Б ог 
потвердив і показав, що Ісус є 
правдивий і правдою є все те чого він 
навчав. Святий Павло каж е, що це Бог 
його воскресив, а не він сам воскресив 
себе, бо будучи мертвим не міг себе 
воскресити, воскрешаючи Ісуса, Б ог 
засвідчує, що він пан ж иття, що Ісус 
це не якась видумка, сон, але 
незаперечна правда. Б ог є проти 
смерті а воскресаючи Ісуса показує, 
що він Б ог не мертвих але живих 
(Див. М т 22,32), засвідчує, що він 
правда і життя.

У  воскресінні Ісуса Б ог показав і 
доказав, що він пан життя. 
Пригадаймо деякі частини з 
Євангелія, де Б ог запевняє про ту 
правду: Йо ІД : У  ньому було ж иття, і 
ж иття було світлом людей; 1 Ио 5,11- 
-13,20: Б ог дав нам ж иття вічне, і це 
ж иття у його Сині. Хто має Сина, той 
ж иття м ає... Л к 18,30; щоб отримав 
багато більше за цього часу, а в 
наступнім віці життя вічне ж итті. Ио 
5,39: П ростежте Писання, в яких ото 
ви гадаєте, ваше ж иття вічне, - а й  
вони свідчать за мене. Але ви не 
бажаєте до мене прийти, щоб жити  
життям вічним і побачити, що в них 
вічне життя  і вони свідчать про мене; 
Йо 6,27,47,54,68; “Працюйте не на 
їж у яка промішає, але на їж у яка 
перебуває на вічне ж иття, яку ж  дасть 
вам Син Чоловічйи; Йо 10,28: Я  їм дам 
ж иття вічне і вони не пропадуть 
повіки й ніхто не вирве їх  з моїх рук.

У  воскресінні Христа стається 
відкуплення людства. Спасіння 
сталося у воскресінні Ісуса. Смерть є 
смертю, кінець ж иття, негативна і 
небажана подія, її Б ог не хоче. Всі 
бажаю ть ж иття й Б ог його бажає дати 
ж иття всім. Якраз у смерті Ісуса Б ог 
об’являє те, що був обіцяв, показує 
свою вірність. Найбільший виклик це 
перемінити смерть у ж иття. Одна це 
справа дати ж иття, а інша - 
перемінити смерть у життя. Що 
більше, своїм воскресінням Ісус 
переміг смерть всіх, спасаючи всіх, 
воскрешаючи всіх.

Воскресіння Христа це спасіння 
всіх, а спасіння це воскресіння.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ

Olhamos a cruz como simbolo da 
nossa redenção. Temos orações, músicas, 
celebrações em homenagem à cruz. Ela 
tomou-se sinal de prestígio, sagrado. Hon
ramos a cmz.

Pergunta-se: Por que foi escolhida por 
Deus a morte na cmz serviu para realizar a 
redenção? Não foi para exaltar, beatificar 
o que era vergonhoso, um sinal de despre
zo e escândalo? O crucificado praticamen
te deixava de ser gente, tomava-se um 
verme (Salmo 22,7-8). Dizia-se que até 
Deus o abandonava e apagava da existên
cia. “Maldito quem pende na cmz“ (Deu- 
teronômio, 21,25).

Jesus pendeu na cmz, foi obliterado, 
ele e tudo o que foi, o que falou e o que 
fez. O povo, sacerdotes, todos sabiam 
disso. Rejeição total e irreversível. Elimi- 
nado da memória e da sociedade. Por isso, 
depois da crucifixão de Jesus todos foram 
embora, decepcionados, convencidos que 
deixaram-se enganar. Tudo o que falou e 
fez era mentira, ilusão. Deus não estava 
mais com ele e ninguém já  o reconhecia 
como pessoa humana. Essa era a situação 
naquele dia em que Jesus morreu na cmz. 
Foi apagado, sem restar dele nenhum 
vestígio, sua causa estava eliminada, liqui
dada para sempre e para todos. Certos 
disso, todos abandonaram sua pessoa e 
seus ensinamentos. Quem morre na cmz, 
fracassou por completo.

Então por que a causa de Jesus conti
nuou? Eis a grande interrogação! 
Ninguém em toda a história antiga que 
moresse na cmz foi lembrado e nenhum 
discipulo o tinha seguido. Se a pessoa de 
Jesus terminou assim, também terminou a 
sua mensagem, que seria uma trapassa, 
ilusão, mentira. Se havia alguém que ainda 
podia transformar essa história, era 
somente Deus, só Deus podia reverter este 
desastre. Só Deus podia reverter o próprio 
veredicto de quem morrer na cmz, sera 
maldito, esquecido como um verme.

Foi esse o acontecimento que reverteu 
o que nenhum humano podia fazer. Esse 
foi o motivo por que os seguidores de 
Jesus voltaram e ter fé e acreditar até o 
ponto de morrer por essa causa. Foi só pela 
ressurreição que eles retomaram a 
confiança. Agora tinham prova irrefutável. 
Aquele que foi obliterado da sociedade 
pelos homens e por Deus,estava vivo, 
iclusive com sinais da sua paixão e morte 
na cmz.

Ressuscitando Jesus, Deus confirmou 
tudo o que Jesus era, o que fez e anunciou, 
confirmou e mostrou ser ele (Jesus) verda
deiro e ser verdade tudo o que ensinou.

São Paulo fala que foi Deus que ressusci
tou Jesus, e não ele mesmo se ressucitou, 
pois estava morto. Ressuscitando Jesus, 
Deus mostra que é o Senhor da vida, não é 
uma hipótese, sonho, mas um fato irrefutá
vel. Deus é contra a morte, ressuscitando 
Jesus mostra que não é Deus dos mortos 
mas dos vivos (Mt 22,32) que é verdade e 
vida.

Na ressurreição de Jesus, Deus 
provou que é vida e Senhor da vida: Basta 
ler e refletir sobre as seguintes passagens 
das escrituras 1 João 1:2: A Vida se mani
festou, nós a vimos e dela testemunhamos, 
e vos anunciamos a Vida etema que estava 
com o Pai e a nós foi revelada.l João 5:11- 
-13,20: E o testemunho é este: que Deus 
nos concedeu a vida etema, e essa vida 
está em seu Filho! ...Lucas 18:30: que 
receba, no tempo presente, muitas vezes 
mais, e, na era futura, a vida etema!” Jesus 
prediz seu holocausto. João 5:39: Vós 
examinais criteriosamente as Escrituras, 
porque julgais ter nelas a vida etema, e são 
elas mesmas que testemunham acerca de 
m im João 6:27,47,54,68: ” Trabalhai, não 
pelo alimento que se perde, mas pela 
comida que permanece para a vida etema, 
alimento que o Filho do homem vos dará; 
pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre 
Ele.” João 10:28: Eu lhes dou a vida 
etema, e elas nunca perecerão; tampouco 
ninguém as poderá arrancar da minha 
mão.

O que dizer sobre o escândalo da 
morte do qual ninguém escapa? - Deus se 
identifica como um Deus fiel. Promete e 
cumpre a promessa. O que dizer sobre a 
promessa de dar a vida e livrar da morte. O 
que pensar diante de um cadáver e crer que 
Deus é fiel. Temos a promessa de vida, 
mas morremos.

Deve-se distinguir dois tipos de vida e 
dois tipos de morte: a vida pequena e a 
vida grande nesta terra, e a pequena morte 
na terra e a grande morte para a eternidade. 
Como Jesus foi aniquilado, obliterado, 
assim todos devem ser aniquilados pela 
morte para que Deus os eleve para a glória. 
Só Deus salva, só Deus eleva para a 
grande vida, depois deste curso da nossa 
vida terrena.

Na ressurreição de Cristo acontece a 
Salvação da humanidade: A salvação está 
na ressurreição de Cristo. A morte é 
morte, fim de tudo, ponto final da vida, um 
acontecimento negativo, odiado, rejeitado 
por Deus e por todos. E a vida que todos 
querem, que Deus quer e dá gratuitamente. 
Precisamente na morte que Deus revela-se 
fiel ao que promete. O maior desafio é 
reverter a morte em vida. Uma coisa é dar 
a vida e outra coisa é mudar a morte em 
vida. E é isso que Deus fez ressuscitando 
Jesus, revertendo a sua morte em vida. E 
mais ainda, pela ressurreição Jesus venceu 
a morte de todos, salvando-os, ressuscitan
do a todos. A ressurreição de Jesus é a 
salvação de todos e a salvação é a ressur
reição.

P. T. Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
Йо 1 ,1 -1 7

Споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог. З  Богом 
було воно споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. 
У  ньому було життя, і життя було — світло людей. І світло світить у темряві, і не 
пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому — Йоан. Прийшов 
він свідком — свідчити світло, щоб усі з-за нього увірували. Не був він світло — 
був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло — те, що просвітлює 
кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ ним виник — і світ не 
впізнав його. Прийшло до своїх, — а свої його не прийняли. Котрі ж  прийняли його 
— тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують; .які не з крови, ані 
з тілесного баж ання, ані з волі людської, лише — від Бога народилися. .1 Слово 
стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили — славу Єдинородного 
від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоан, і 
проголошує, промовляючи: «Ось той, про кого я говорив: Той, що йде за мною, 
існував передо мною, був раніше за мене.» Від його повноти прийняли всі ми — 
благодать за благодать.

Закон бо був даний від Мойсея, благодать же й істина прийшла через Ісуса 
Христа.

Читання з Діянь Апостолів: 1,1-8

Першу книгу я написав, о Теофіле, про все, що Ісус робив та що навчав від 
початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких 
собі вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї 
муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж  саме, як 
споживав хліб-сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але чекати 
обітниці Отця, що її ви від мене чули; бо Йоан христив водою, ви ж  будете хршцені 
по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його: 
«Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство?» Він відповів їм: «Не 
ваша справа знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете 
силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій 
Юдеї та Самарії й аж до краю землі.»

На Великодній Літургії читається в нашому обряді ця частина Євангелії від 
Йоана, де відзначається, що Воскресіння Ісуса це конечний кінець його туземного 
видимого життя, бо Він є Словом Божим вічним, який не мав ані початку ані не 
буде мати кінця, Його воскресіння це не якийсь особливий факт, але це конечність 
Його вічности, божества, безпочатковости й нескінчености.

“На початку” (Йо 1,1), так починається Євангелія від Йоана. Так само й 
старий завіт починаається: “На початку Бог створив...) (БутІД ). Це слово 
“початок” має подвійне значення: початок, що означає вічність (безпочатковість) і 
початок існування того, що сотворене в часі.

“На початку було Слово”: Йдеться тут про вічність Бога, тобто, Боже Слово, 
Друга Особа Божа існувала перед створеним світом, від віків. Син Божий мав два 
початки: один, у вічності, ще перед тим як існував час, “від Отця родженого але не 
створеного”. Другий початок це його народження тут на землі від Діви Марії. Той 
вічний початок не мав ані минулого ані не має майбутнього, бо вічність Божа це 
безпочаткова і нескінчена теперішність, там нема минулого ані будучого, а все це 
постійне і безпочаткове й нескінчене ”тепер” . Справді, нам це тяжко зрозуміти, 
але віра нам каже, що Син Божий існував від віків і це “від віків” Святе Письмо 
називає “на початку” .

Тому, що Ісус є вічний, смерть не могла над ним запанувати, він не міг зазнати 
смерти, бо смерть це “закінчення” , а прийняв смерть тільки тому, що стався 
людиною. Одначе тому, що Він вічний Бог, мусів воскреснути, бо смерть не могла 
над ним панувати, те, що почалося в часі не могло запанувати над тим, що не 
почалося, а існує.

Ісус Христос Бог вічний і він прийшов до нас, він з нами. Прийшов, щоб 
запевнити всім вічість, як і він вічний, бо хто любить, він дає все своє тому кого 
любить. Тому, що Христос має вічність, він хотів стати подібний до нас смертних, 
але й передати нам те, що є його - вічність, і це він здійснив у своїм воскресінні; 
уподібнився до нас ставши людиною і уподібнив нас до себе воскреснувши з
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мертвих.
Ісус воскрес, бо було неможливо Богові вмерти, він понад смертю, вищий, Він 

безконечне життя. Христове воскресіння це торжественне проголошення для 
людей, що Бога нікому не знищити, він недоступний для смерти, він Ж иття, перед 
яким смерть немає найменшої сили. Вмер, бо прийняв людську природу, але як Бог 
мусів воскреснути.

В Ісусі Христі лучиться божество й людство, невидиме й видиме, духовне й 
матеріальне, смертність і безсмертність

В цій Євангелії говориться про вічність Ісуса Христа й причина чому існує 
світ і все створене: все було створене через, для і задля Христа, все є його й все 
йому віддане. Тому й все з ним має бути прославлене. І цього очікуємо всі ми, які 
святкуємо воскресіння: святкуємо воскресіння наше, а не лише Христа. Коли ми з 
Христом живемо й вмираємо, з ним живемо, з ним воскреснемо.

В діяннях апостолів підтверджується сказане в Євангелії, бо Ісус після смерти 
й поховання показав себе живим. І запрошується Христових учнів, щоб 
підкріплені Святми Духом, несли ту новину про Христа-вічне життя по цілому 
світі.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ

No rito oriental proclama-se na Liturgia Pascal esta passagem do Evangelho de S. 
João, para colocar em claro a todos, que a morte não podia vencer a Vida. Sendo o Verbo 
Divino etemo, sem começo e sem fim, necessariamente teve que ressuscitar após a 
morte corporal, pois o próprio d ’Ele é a vida etema, e ele jamais podería ser entregue 
para a morte.

“No princípio” (Jo 1,1). Assim começa o Evangelho de João. Da mesma maneira 
começa o antigo Testamento: “No pincípio Deus criou...” (Gn 1,1). Há duas maneiras de 
compreender este “princípio ou início”: um início que significa eternidade, (existência 
fora do tempo e início de todas as coisas criadas.

“No princípio” do qual fala S. João, trata-se da eternidade, isto é que antes do 
tempo começar a existir, o Vebo ‘Divino já  existia. Ele procede do Pai desde a eternida
de, esto é, não tem nem passado nem futuro, mas é um atual, um presente, sem começo 
e sem fim.

O outro princípio, o do Antigo Testamento, é o princípio segundo a nossa maneira 
de compreender, o princípio das coisas criadas.

Existindo desde a eternidade como Deus, como Verbo Divino, Jesus jamais podia 
ser dominado pela morte e por isso, para se assemelhar a nós, Ele assumiu a natureza 
humana para morrer com a morte nossa, e ressuscitou para assemelhar nós a Ele, afim 
de que nós pudéssemos ressuscitar n ’Ele, isto é, ter a vida etema n ’Ele. Como Deus Ele 
tinha que ressuscitar, porque é vida, e vida é essencialmente oposta à morte. Sendo vida, 
Jesus nunca podia ser vencido pela morte que é algo que somente acontece com as 
criaturas que foram criadas no tempo.

Jesus Cristo, o Verbo Divino etemo, veio ao mundo para ficar conosco. Mas como 
não podia ser mortal, Ele quis nos fazer semelhantes a Ele pela sua ressurreição que 
também é a ressurreição nossa. Não se trata somente da promessa da ressurreição para 
o homem, mas já  é a nossa ressurreição, como se canta na Liturgial “ Tu és a nossa 
ressurreição” .

Cristo, que é Deus conosco, veio para nos salvar, para estar conosco, para ser nosso 
amigo. A ‘Sua ressurreição é a nossa ressurreição.

Neste Evangelho fala-se sobre a eternidade, isto é a impossibilidade da morte tomar 
conta do Verbo Divino e que o mundo criado existe por causa d ’Ele, foi criado n ’Ele, 
por Ele e para Ele. Tudo pertence a Cristo e tudo está caminhando para ser englobado, 
envolvido e absorvido pela ressurreição de Cristo, por Cristo glorificado.

Nos Atos dos Apóstolos confirma-se tudo o que diz S. João no Evangelho, pois 
Cristo, depois da ressurreição, apareceu e conviveu com seus discípulos, os quais foram 
convidados para dar testemunho da Sua ressurreição e pela força do Espírito Santo que 
Jesus lhes enviou, dar testemunho de que se vivemos com e em Cristo, e ainda que 
estejamos sujeitos à morte, viveremos com Ele para sempre, seremos ressuscitados pela 
força da Sua ressurreição.

Pe. Tarcísio Z.
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

Чи справді поза Христовою Церквою 
діються чуда?

Групи сектарів постають від самих людей, і з людьми закінчуються. 
Сектярі є  всі групи євангеліків, бо їхнє заснування постало від осіб. Хоч 
вони звуть свої групи «церквою», але те слово запозичають від 
Католицької Церкви.

Коли в тій статі стараюся читачеві описати в ширшому про секти 
євангеліків, що день денно постають і розвиваються наочну що можемо 
зауважити по телебаченнях, газетах, і радіях, мимоволі виринає питання: 
- Чи справді по їхніх культах відбуваються «чуда» де присутні дістають 
здоров’я?

Бог творить чуда дуже рідкісно, і тільки на те, щоб потвердити якусь
правду. Чуда тільки можуть діятися у 
Католицькі Церкві, яку заснував сам 
Ісус Христос. Бог не буде робити чуд 
серед протестантів, або між сектами 
на потвердження їхніх фальшивих 
релігій. Коротко кажучи, що серед 
сектярів ніколи не буде святих, ані 
жодного чуда. Ісус Христос не буде 
потверджувати жодної «церкви- 
секти» основаною якою-буть 
особою. Не всі, що взивають 
Господи, Господи ввійдуть до 
Царства Божого, про те сам Ісус 
Христос нас остерігає.

Одного разу поставила одна 
сектанка таке запитання: Чому
католицькі священики не роблять 
чуда, як наші пастори роблять? 
Першорядна ціль Католицької 
Церкви не є лікувати на тілі, але на 
душі через прощення гріхів в імені 
Ісуса Христа. Церква уділяє різні 
благословення, а Бог, коли потрібно, 
потверджує чудом. Зцілення душі на 
життя вічне, тобто, за посередництом 
Тайни Сповіді, це найсовершенніші 
чуда Католицької Церкви, чого 
сектярі не мають.

Всякі «зцілення і чуда», які 
зизнають євангеліки є фальшиві, 
підроблені й ще й до того підплачені 
на те, щоб бідних неуків обдурити й 
чим більше адептів притягнути для 
себе, щоб з них брати десятинну і 
ставити ще інші вимоги для 
заробітку для пасторів._____________
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Якщо для євангеліків Ісус Христос став тільки зціляючий то повинні 
їхні пастері піти з тим самим Ісусом Христом до шпиталів і всіх хворих 
виздоровити і позаперати всі шпиталі. Щодня хворих виздоровляють, але 
їхніх вірних і хворих не бракує по шпиталях. Обіцяють їм багатства, вони 
дальше знаходяться такими самими особами бідноти а їхні пастері чим 
більше багатіють. Багатіти отак без труду, це не по Божому, бо Бог 
приказав працювати, обробляти землю. Для того прочитаймо наступну 
байку Езопа про правдиве багатство.

Жив собі селянин: Мав четверо синів і виноградник. Хоч був старий 
та немічний, а порався коло землі сам. Бо хіба міг, бідолаха, інакше? 
Адже ж  вирощував ті лози власними руками з молодих літ, і дотепер 
любив та плекав свій виноградник. А той, немов розуміючи любов і 
турботу господаря, віддячував йому соковитими гронами.

Та, на лихо, всі четверо сини не звикли працювати. їм більше 
подобалося байдики бити, а старий батько повсякчас непокоївся думкою: 
«Що з ними буде, коли закриються мої очі?»

Часто він казав собі з гіркотою: «Покинуть сини мій виноградник 
напризволяще, переведеться він і не годуватиме їх плодами. Треба якось 
цьому зарадити».

Довго роздумував батько, врешті покликав синів і сказав:
-  Діти мої любі, чую -  недовго мені жити на світі. Отож і покликав я 

вас, аби відкрити одну таємницю. У  нашому винограднику заховано 
скарб. Як мене не стане, візьміться за лопати й копайте, аж поки не 
знайдете.

Невдовзі батько помер. Тяжко зажурилися сини. А за кілька день 
згадали його слова.

-  Що б то міг сховати у винограднику небіжчик? -  питає перший син.
-  Напевне, грош і,- відповідає другий.
-  А як там лише кілька золотих? -  засумнівався третій.
-  Хто його знає? Краще перекопаймо в се ,- сказав четвертий.
Настала зима. Небіжчик встиг за життя обрізати виноградник, і тепер

треба було лише попідпирати лози й перекопати землю. Але сини про це 
не дбали. Думки їхні крутилися довкола скарбу. Тож, узявши знарядя, 
заходилися вони копати.

-  Глибше копаймо! -  наказував старший.
-  Копаймо, то й копаймо! Цілісінький день копали, але так нічого й не 

знайшли. Повернулися додому стомлені й розчаровані.
-  А чи не викопав хтось інший того скарбу? -  питає перший син.
-  А чи був він там узагалі? -  засумнівався другий.
-  Чому не було? Треба копати, може, й знайдемо,- заперечив перший.
Завтра хлопці знову взялися до роботи. Але скарбу не знайшли ні

того дня, ні наступного.
-  М оже, батько пожартував і ніякого скарбу немає? -  каже один син.
-  Боронь Боже! Хіба що хто викопав скарб, а батько про те не знав. 

Жаль, коли так!
Минуло кілька місяців, і настав час збирати виноград. І що ж  

побачили брати? Обкопані лози вгиналися від величезних важких грон!
Зібрали брати виноград, уторгували за нього купу грошей і зажили 

щасливо, а що були молоді та дуж і, то й мали від праці насолоду. І стали 
вони заможними господарями. А коли заходила мова про батька, завжди 
згадували його з вдячністю.

-  Які ж  ми були нерозумні! Замість того, щоб збагнути батькові 
слова, розпитати, -  кинулися шукати в землі золото. Батько не посміявся 
з нас, а заповів нам найбільший скарб світу -  любов до праці.

Отак то треба багатіти, не чудами, бо з того ледви чи станеш багатим, 
а працею, тільки вона тобі дасть потрібне до життя а може й більш е...

mailto:graficaprudentopolis@gmail.com
http://www.graficaprudentopolis.com.br
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Що думати про хрести-терпіння  
наші й всього людства?

У  місяці вересні Ц ерква звертає 
особливш у увагу на Господній хрест.
Відкладає неділю перед Воздвиженням і 
також  неділю після, а тако ж  сам день свята 
Чесного Х реста, який став знаком  спасіння 
людей й заразом  символом терпінь людей. В 
цій наш ій роздумі звернемо увагу на самі 
терпіння, як і переж иваємо ми й  без яких 
ніяка людина, щ о родиться на цей світ не 
м ож е звільнитися, а м усить їх , в більш ій або 
в менш ій м ірі, переносити годячися з ними 
або бунтую чися проти них. Щ о сказати  про 
терпіння лю дства? Ч и  це щ ось добре чи  недобре?

Н ема сумніву, щ о терпіння не були не є  й  не будуть чимось добрим і 
бажаним. Н авіть коли  їх  людина м усить переносити, щ об осягнути якусь 
м ету, як  здоров’я , перемогу, ідеал, їх  прийм ається том у, щ о в тих обставинах 
вони конечні, а ніколи не є  й  не будуть баж ані,тимбільш е не будуть добрі, 
х іба щ о йдеться про хворих осіб, званих м азохістами, які м аю ть хоробливу 
схильність баж ати  й ш укати  терпінь для осягнення якоїсь приємности, але 
кож на нормальна людиа буде боятися, відхилятися, оминати все те , щ о 
непокоїть і болить. Н е для терпінь створена людина, а для гарного, 
спокійного, мирного, щ асливого ж и ття , до заж ивання приємностей в усіх 
дозволених і не гріш них справах. Тому оминати терпіння це природне, хоч їх  
позбутися немож ливо й  вони стаю ть конечністю  для всіх ж ивих. А ле перед 
христинином стоїть дуж е важ лива справа: перетворю вати їх  в щ ось добре.

К оли  роздумуємо над терпіннями самого Ісуса Х риста, без сумніву, щ о 
він їх  не баж ав і взагалі Ісус не прийш ов освятити терпіння. Т ут запитання: 
чи м іг Ісус здійснити діло спасіння лю дства без терпінь, без хреста? Це 
незбагнена для нас тайна й нам того не вияснити, але на просту лю дську 
думку й  на лю дський розум , так , м іг би, бо коли  Б о г  всесильний і нічого для 
нього нема немож ливого, то  й ця справа не була немож ливою  для 
всемогутнього Б ога . А  чому він прийняв такий болю чий спосіб, щ об 
доконати діло спасіння лю дства? Ц е тайна, але згідно з навчаннями святого 
П исьма, головно Святого П авла, В ін не тільки мав на м еті спасти лю дство, 
оправдати його від його гріхів, але хотів заразом  показати як  він лю бить 
лю дей, як  їх  цінить, як  баж ає їхнього вічного щ астя. А  це сказати  словами 
було немож ливо, бо ледви чи хтось би це зрозум ів, бо ж  багато говориться в 
святому П исьмі про Б о ж у  лю бов, але виглядає, щ о самі слова мало кого 
переконую ть. Т акож  в якийсь інший спосіб, більш е переконливий, годі було 
доказати людям Й ого безмеж ну лю бов до них, а  згода прийняти всякі 
терпіння, щ о їх  переж иває лю дство, а  головно прийняти ж орстоку  й  болю чу 
смерть на хресті, це для людей найкращ ий доказ Б о ж о ї лю бови до них і 
їхньої вартості перед Б огом . П олю бив Б о г  людину в створенні, в обдаруванні 
всякими ласкам и й  дарами, в своїх словах повних лю бови, в своїй 
присутності м іж  ними, але найбільш е показав ту  лю бов в том у, щ о друга 
О соба Б о ж а  прийняла лю дське тіло  й  з ним всі тепріння, а вкінці ж орстоку 
смерть на хресті. Я кщ о це не переконує людини, то  годі віднайти якийсь 
інш ий спосіб це доказати.

Тому не м ож емо дивитися на хрест і на терпіння Ісуса на хресті неначе би 
він баж ав перетворити їх  на щ ось баж ане й  він сам  їх  не баж ав і боявся. А ле 
прийняв це, щ о показати яка  велична й  безмеж на є  лю бов його до людства.

Н а це м ає нам служ ити хрест Х ристовий. Н е на прикрасу, на охорону від 
нещ асть і бід, але на постійну пригадку на безмеж ну Б о ж у  лю бов до цілого 
лю дства. Я кщ о хрест не переконує нас у цьому, то  годі сподіватися якогось 
кращ ого, більш е промовляю чого знаку то ї лю бови.

К оли  різні хрести стрічаю ть людину, вона повинна від них ухилятися й 
старатися оминути, але в тих обставин собі пригадувати, щ о Х ристос переніс 
багато більш е і болю чіш их хрестів, бо його лю бов до нас безмеж на. Д ля 
закінчення малий приклад: мале дівчатко, змучене, босі ноги закривавлені, 
знемож ене двигало на плечох прикрою , каменистою  і колю чою  дорогою  
хлопчика й  з ним падало на землю  й щ е більш е калічилося.

- Д итино, - запитався хтось, щ о бачив т і терпіння дівчатка, - це затяж кий 
тягяр для тебе!

Воно відповіло:
- Ц е не тягар. Ц е м ій братчик.
К оли  вдивляємося в хрест Х риста, пригадаймо, щ о хрест не був для ного 

тягарем , бо його несла Й ого безмеж на л ю б о в ...

Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Quem é rico e quem é pobre?

C itam os um  com entário 
de A rm ando Fuentes A guirre 
(Catón) sobre a verdadeira 
riqueza. Fuentes A guirre é 
escritor e  cronista m exicano, 
conhecido pelo  espírito  de 
hum or e visão especial e  deta
lhada em  abordar os m ais 
diversos assuntos. E is um a 
das suas passagens sobre a 
verdadeira riqueza.

“Tenho a intenção de 
protestar contra a  rev ista  "Fortune", porque fui v ítim a de um a om issão inexplicá
vel. E la  publicou um a lista dos hom ens m ais ricos do m undo, e nesta lista  eu não 
apareço. A parecem : o sultão de B runei, os herdeiros de Sam  W alton e M ori Taki- 
chiro , B ill G ates, incluem  personalidades com o a rainha E lizabeth da Inglaterra, 
N iarkos Stavros, e  os m exicanos Carlos Slim  e  Em ilio  Azcarraga.

M as eu não sou m encionado na  revista. E  eu sou um  hom em  rico , im ensa
m ente rico. Com o não? vou m ostrar a  vocês:

E u tenho v ida, que eu recebi não sei porquê, e saúde, que conservo não sei 
com o. E u tenho um a fam ília, esposa adorável, que ao m e entregar sua vida m e deu 
o m elhor para  a  m inha; filhos m aravilhosos, dos quais só recebi felicidades; e 
netos com  os quais pratico um a nova e boa paternidade.

E u tenho irm ãos que são com o m eus am igos, e am igos que são com o m eus 
irm ãos.

Tenho pessoas que sinceram ente m e am am , apesar dos m eus defeitos, e a 
quem  am o apesar dos seus defeitos. Tenho quatro leitores a  cada d ia para agrade
cer-lhes porque eles lêem  o que eu m al escrevo.

E u tenho um a casa, e nela m uitos livros (m inha esposa iria  d izer que tenho 
m uitos livros e entre eles um a casa). Eu tenho um  pouco do m undo na  form a de 
um  jard im , que todo ano m e dá m açãs e que iria  reduzir ainda m ais a presença de 
A dão e E va no Paraíso. E u tenho um  cachorro que não vai dorm ir até que eu 
chegue, e que m e recebe com o se eu  fosse o dono dos céus e da terra. E u tenho 
olhos que vêem  e ouvidos para  ouvir, pés para andar e m ãos que acariciam ; cére
bro  que pensa coisas que já  ocorreram  a outros, m as que para  m im  não haviam  
ocorrido nunca.

E u sou a herança com um  dos hom ens: alegrias para  apreciá-las e com paixão 
para  irm anar-m e aos irm ãos que estão sofrendo.

E  eu tenho fé em  D eus que vale para  m im  am or infinito.
Pode haver riquezas m aiores do que a m inha?
Por que, então, a revista "Fortune" não m e colocou na lista dos hom ens m ais 

ricos do planeta?"
E  você, com o se considera? R ico ou pobre?
H á pessoas pobres, m as tão pobres, que a única coisa que possuem  é  ... 

D IN H EIR O  e acham  que são ricos, e consideram  que os que têm  verdadeiras 
riquezas com o pobres, sim plesm ente porque não têm  dinheiro apesar de terem  os 
m aiores tesouros do m undo: a  vida, a saúde, a fé , a esperança e o  am or” .

Poderiam os continuar a enum erar as riquezas que possuím os: tem os casa para 
m orar e m uitos não têm ; ar puro para respirar, água para m atar a sede e para nos 
refrescar; um  país e um a cidade para m orar, am igos para  am ar, inim igos para 
perdoar e adversários para  com petir, o sol que nos aquece e ilum ina, a chuva que 
refresca e de noite nos faz dorm ir, a noite que nos obriga a descançar, o dia que nos 
convida a  trabalhar, tem po para  rezar, isto é , para conversar com  a autoridade 
m áxim a do m undo, com  Senhor da terra e dos céus, tem po para  nos divertir, tem po 
para não fazer nada, apenas ouvir a voz do silêncio, tem po para ouvir m úsica, para 
contem plar as belezas do m undo, assistir o concerto da natureza e ouvir cantos dos 
pássaros, o zum bido dos insetos, deliciar-se com  o silêncio da solidão, tem os 
nervos para nos defender das dores, fom e e sede para  m anter a  vida, lágrim as para 
chorar e hum or para gargalhar, o palácio m ais perfeito  e m ais belo do m undo, o 
céu aberto cuja cobertura, de dia, é um a abóbada azul e de noite é um  m ar com  
bilhões de estrelas brilhantes que levam  o espírito para  subir aos espaços, ao 
infinito e nos fazem  pensar em  D eus C riador deste m aravilhoso universo.

Prezado leitor, quem  é verdadeiram ente rico? Q uem  tem  m ontes de coisas que 
vai ter que deixar no m om ento da partida para  ao m undo invisível ou quem  tem  
riquezas que vai levar consigo quando vai ter que deixar este corpo corruptível? 
Q uem  foi e é  m ais rico , Pilatos e autoridades que condenaram  Jesus para  m orrer 
na cruz ou o pobre e hum ilde G alileu que continua vivo e glorificado para 
sem pre? E  quem  é m ais sábio, o que tem  m uitos doutorados e conhecim entos ou 
o que tem  a fé que salva e garante a  ressurreição para a v ida eterna?____________

ALGUMAS PESSOAS SAú TAO

POBRES,
QUE NÃO TÊM NADA ALÉM DE DINHEIRO



Entre vales е montanhas um povo que reza!
O povo ucraniano é m arcado po r um a característica indelével -  a fé. Este é 

o traço que sustentou e sustenta esse povo, que deixando sua terra de origem , 
suas fam ílias, o berço m aterno, em igra para outros lugares buscando m elhores 
condições de vida. E  o B rasil fo i prem iado com  a vinda dessa brava nação no 
final do séc. X IX . D esbravando m atas, construindo suas casas, um a das grandes 
preocupações era  a construção da igreja nos povoados onde se instalavam , e 
graças a  chegada dos prim eiros padres e religiosas, a v ida eclesial dos ucrania- 
nos no B rasil foi se organizando. A ssim  aconteceu em  Iracem a e Itapará. Q uem  
de nós iriam os dizer que entre m atas e m ontanhas, existiría  um  lugar que hoje 
atrai m ilhares de pessoas.

E m  m eio a  um  povo 
sim ples, trabalhador e p iedo
so, D eus quis dar sinais de seu 
am or fazendo com  que essas 
com unidades se tom assem  
celeiros de paz e perdão, e 
exatam ente isso que durante 
vários anos, vários fieis das 
m ais diversas localidades vem  
procurar em  Iracem a e Itapará 
-  a cada 3o dom ingo da grande 
quaresm a refletindo sobre a  paixão de Jesus 
C risto na  V ia Sacra, e buscando o perdão de D eus 
através do Sacram ento da C onfissão, se prepa
rando assim  para  o grande m istério pascal. E  este 
ano não foi diferente, no dia 19 de m arço, estas 
duas com unidades abriram  suas portas e seus 
braços para acolher os rom eiros.

O  tem po chuvoso em  Iracem a, não im pediu 
que os ônibus chegassem , m esm o que fossem  
im pedidos por atoleiros.Em  Itapará o friozinho 
do dom ingo tam bém  não foi m otivo de desistên
cia para os rom eiros. A  presença do M etropolita 
D om  Volodemer, O SB M  em  Iracem a, e D om  
M eron, O SB M  em  Itapará dem onstrou o zelo dos 
pastores que cuidam  de suas ovelhas, os sacerdo
tes que representando Jesus C risto  concederam  o 
perdão de D eus aos fiéis, as religiosas que 
sem pre apoiam  as com unidades e estão jun to  
com  o povo. D eus seja louvado! A  nossa Igreja C atólica U craniana no B rasil 
conta com  um  povo p iedoso, um  povo que reza, para  que sejam  nossas fam ílias 
instrum entos de ternura e am or de D eus, celeiros de novas vocações para  a vida 
sacerdotal e religiosa. Q ue Deus e M aria Santíssim a abençoe abundantem ente as 
com unidades de Iracem a e Itapará, que de m aneira tão carinhosa receberam  a 
todos. Q ue a cada ano m ais pessoas possam  fazer esta  experiência do am or de 
D eus em  suas vidas. Q ue entre vales e m ontanhas m uitos enxerguem  a  verdadei
ra  luz que em ana das alturas. E  2018 espera a cada um  de nós para estas grandes 
dem onstrações de fé da nossa Igreja no Brasil!
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їх  учасниками, то  деколи каж уть: «О тці, понесіть це далі, за  м еж і своїх 
п ар аф ій ...» . М и маємо порозуміння і «благословення» своїх парафіян».

- Тріо часто співпрацює з о. Василем Бронею  з Тернопільщ ини, о. 
О лексієм  С аранчуком, який м ає гарну євангелізаційну програму. Подібний 
досвід тріо свящ еників є  у  Франції та  в Ірландії.

- К ож ен  творчий колектив переж иває творчі кризи. Насамперед це 
пов’язано із питаннями м узики, творчості та  організаційної рутини: «М и 
старалися в так і моменти молитовно переходити, брали творчі відпустки. 
Виходили з цього загартованіш ими, бо Господь показував нам подальший 
ш лях».

- П ереф орматування колективу сталося у зв ’язку із смертю  о. Андрія 
Щ епана 2011 року , а йому на заміну прийшов о. Тарас К огут. Ц е змінило 
обличчя колективу, його звучання.

- Б ільш ість музики написана серед ночі, інколи зранку. Є  в репертуарі 
пісні, написані за  15 хвили н .

- У  репертуарі є  пісні біблійної тематики: на основі притч, про 
Богородицю , про святих. Є тако ж  пісні патріотичного спрямування, про 
матерів, на соціальну тем атику.

- М узика -  один із способів показати, щ о Ц ерква відкрита, щ о прагне 
людям доносити істину: «М и хочемо сказати  людям те, про щ о вони 
призабули, стараєм ося змусити їх  по-новому на це поглянути».

- П існя є частиною  концертної програми тріо  «Новий час». А  пом іж  
піснями є  притчі, проповіді, поезія.

- М олодь сприймає колектив неординарно. У  репертуарі є  спеціальна 
євангелізаційна програма для молоді «Запали  свічу».

- Вийти на сцену - небезпека і трудність для свящ еника: « З а  
свящ еником завж ди і всюди ходить спокуса марної слави. К оли  ця спокуса 
поряд, тоді усвідомлю єш  її небезпеку. Однак це додає баж ання служ ити. Б о  
ми багато їздимо і багато бачимо, і це нас стимулю є здійсню вати певні 
проекти у своїх параф іях. М и постійно привозимо щ ось нове нашим 
парафіянам».

Департамент інформ ації У Г К Ц

Тріо священиків «Новий час» у програмі 
«Відкрита Церква. Діалоги»

Гурт свящ еників «Новий час»: о. Роман Н азаркевич, о.М ирослав 
К овальчук, о. Тарас К огут.

Блаженніший Любомир у ВРУ: «Наслідуймо тих, хто взявся за 
Велику справу - відбудову Української Держави ...»

“Ми сьогодні відзначаємо подію, яка відбулася в Україні, у Києві, 
сто років тому. Хочу згадати не тільки цю подію, а й людей, які брали в 
ній участь. Згадаймо наших батьків і матерів, які були в той день і час 
разом із відповідальними людьми й почали Велику справу -  відбудову 
Української Держави.”
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D iác. Estefano W onsik, O SBM

Цікаві факти про тріо священиків «Новий час»
У часники тріо  свящ еників «Новий час» розповіли в еф ір і проекту 

«Відкрита Ц ерква. Діалоги» на «Ж ивому Т Б »  про свою  творчість, 
параф іяльне ж и ття  та  пісенну 
євангелізацію .

Свящ еники співаю ть вж е 
дванадцять років. Ріш ення винести 
пісню за  м еж і церковного подвір’я 
виникло не в один момент. До цього 
отці дозрівали.

- У сі три свящ еники маю ть 
музичну освіту: «Н ам захотілося, щ об 
та  пісня, яку ми співаємо, була 
донесена не тільки  до лю дей церковних, а  й  до тих , хто  м ож е її почути 
мимохідь».

- Тріо переваж но відгукується на запрош ення параф ій . Свящ еники 
виконую ть свої твори із благословення владик. Ч асом  свящ еників кличуть 
виступати в колективи (медичні, педагогічні).

- Розпочалося все з того , щ о свящ еники записали к ілька  пісень 
експериментально: «П отім  принесли це владиці і йому сподобалося. Відтоді 
ми працю ємо».

- У сі концертні програми і пісні «апробую ться» аудиторією  
параф іян  священиків: «К оли вони чую ть наш і концертні програми, стаю ть

П ро це сказав Б л аж енніший Л ю бомир, А рхиєпископ-емерит У Г К Ц , 17 
березня на У рочистом у засіданні П арламенту з нагоди 100-ліття 
У країнської револю ції 1917-1921 років.

З а  словами промовця, історія, як  розвивалася ця В елика справа, -  
складна: «Б ули  дуж е гарні, світлі моменти. Одначе не бракувало й 
трагічного ... бо ця наш а В елика справа м усіла пройти через горнило двох 
світових воєн, різних окупацій і переслідувань». П роте, на думку 
Блаж еш гіш ого Л ю бомира, ми набралися досвіду: «М и навчилися, щ о не 
м ож на вваж ати  ідеалом нагромадження м атеріальних благ, чи з боку 
поодиноких осіб, чи  родин, чи громадян, чи політичних груп... Ц е руйнує 
В елику справу». З а  словами архиєрея, ми зрозум іли, щ о політична 
діяльність -  це одне з високих ж ертовних служ інь. «О соба, якій  народ 
довіряє свою  долю , м усить дуж е серйозно сприймати своє покликання, -  вів 
він далі. -  Вона повинна вбачати в інших людях Б о ж і сотворіння, 
особистості, котрим  надано гідність, свободу, -  вона мусить усвідомити, щ о 
проблеми і потреби людей вимагаю ть справедливого і глибокого розв’язку. 
К ож ен  громадянин наш ої держ ави повинен почуватися захищ еним, 
баж аним, аби ми всі могли осягнути той стан -  суспільне благо».

Н а його переконання, цей досвід ми набули і продовж уємо набувати, 
том у є  надія, щ о В елика справа здійсниться. Наприкінці свого слова до 
депутатів В Р У  Архиєпископ-емерит У Г К Ц  висловив переконання: якщ о ми 
всі з Б ож ою  допомогою старатим ем ося наслідувати тих, хто колись 
розпочав В елику справу, і доведемо її до заверш ення, то  кож ен  із нас буде 
почуватися щ асливим у  власній держ аві.

Ден. У Г К Ц



Готуємось до Великодня з дітьми
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Д ітям  - С вята У країни для дош кільнят та  молодш их ш колярів

4. Поробки на Великдень
Д уш а та  творчість неподільні. Подумай, які вироби власними руками на 

Великдень тоб і хотілося зробити. П ідкаж емо тобі святкові ідеї: великоднє 
дерево; паперові квіти; паперові курчата як  прикраси; гніздо з курчатком  для 
стіни (зі стрічкою ); паперова курка для писанки; курчата з помпонів; м ’які 
іграш ки - зайці; кош ики з паперу або стрічок; композиційні горщ ики з 
писанкою , травичкою  та  квітами; заєць для писанки в техніці оригамі та  ін.

Т ак, не всі наведені ідеї поробок на Великдень м ож на зробити самостійно 
у дитячому віці. Допомогти тобі м ож уть батьки, бабусі, дідусі, тітоньки або 
старш і друзі.

5. Великодні рушники
Н а Великдень традиційно виш ивали особливі руш ники та  серветки (з 

тематичним малю нком (писанки, паски, Воскресіння Х риста, Х ристос) та  
привітанням). Д ля дівчаток -  це гарний привід навчитися виш ивати, але й 
таке рукоділля стає все більш  популярним серед м айстрових, творчих 
парубків. Тобто хлопчику те ж  до снаги та  почесно допомогти мамі вигнити  
руш ник на свято.

6. Пекти паски
П екти  паски м ож на у будь-який день С трасної седмиці. Зазвичай  це 

починаю ть робити вдома з Ч истого Ч етверга, але церковної заборони на це в 
інші дні немає.

Є повір’я , щ о пекти паски повинні тільки  ж ін ки . М ож на допомогти 
м атусі з випіканням, а ось прикрасити паски вона м ож е довірити тобі 
повністю . Т ільки розпитай матусю  про секрети того, як  прикраш ати, щ об усі 
прикраси залиш илась на пасках довше та  виглядали красивіш е.
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Чудо Воскресіння Х риста подарувало усім  вірую чим надію. А  ось 
створити з цього духовного приводу свято -  піад силу кож ній  людині, навіть 
зовсім  маленькій.

Великдень уж е дуж е скоро, а щ е стільки  справ треба зробити, у  том у 
числі прибрати дім, прикрасити його, провести великодні обряди. К ож ній  
м атусі буде в радість допомога її ріднесеньких діточок. О тж е, обирай, що 
тобі під сили.

Прибирання хати  та  подвір’я. Весняне прибирання до Великодня -  дуж е 
особливе. Х ату та  подвір’я  треба прибрати до Ч истого Ч етверга. Я кщ о мама 
м ож е прибирати у самих важ ких м ісцях, вимити вікна, то  діточкам  під силу 
прибрати свої іграш ки або ігровий куточок, письмовий стіл , а  м ож е й  усю  
дитячу кімнату. Т ільки не треба робити прибирання у Вербну неділю!

Прибирання подвір’я  трош ки складніш е, але й  там  дитяча допомога 
потрібна: зібрати гілочки, старе листя, посадити та  полити квіти  або щ ось 
інше. Я кщ о роботи багато, м ож на розподілити її на к ілька  днів.

2. Прикраси для дому та подвір’я
Великодні прикраси для дому м ож на зробити власноруч або купити. Ц е 

м ож е бути великоднє дерево з писанками, декоративний великодній кош ик 
та  особливо прикраш ений куточок для майбутнього справж нього святкового 
кош ику, в яком у будуть складені освячені паски та  писанки.

П рикрасити дім м ож уть паперові квіти  або композиції з писанок на 
власноруч вирощ еній травичці у  горщ ику. Ікони м ож на огорнути 
руш никами, а тако ж  розставити на підвіконні лампади та  світильники. 
Заодно розпитай батьків про кож ну ікону в домі.

Н а підвіконні хтось облапгговує декоративне пташ ине гніздечко або 
галявинку із зайчатами -  обирай, щ о тоб і більш е подобається. М ож на 
поставити чаш ку з вівсом , писанками та  свічками.

Зазвичай  подвір’я  у селищ ах прикраш али візерунками з п іску, а 
стовбури дерев білили. У  селищ ах раніш е білили щ е й  самі хати -  це тобі 
зм ож уть підтвердити бабусі та  дідусі.

Д овірять тобі батьки приймати участь у оздобленні -  прояви свої творчі 
здібності у  команді з родичами.

3. Листівки на Великдень
Великодні привітання більш е торкнуться душ і, якщ о зробити їх  

власними руками. Я кщ о у дитячому садку чи ш колі ви ніколи не робили 
листівки на Великдень, попроси батьків показати, як  їх  м ож на зробити.

Великодні листівки м аю ть бути прикраш ені символами цього свята та  
м істити привітання з побажаннями. Подумай, щ о ти  хотів би побаж ати саме 
цій людині. Індивідуальні побаж ання завж ди найкращ і.

7. Писанки та крашанки
П исанки теж  дозволяється красити у будь-який день С трасної седмиці. 

П орадьтеся з мамою , яка  у вас буде ф арба для яєць. Фарби для яєць не 
обов’язково покупати. М ож на зробити власноруч з відвару цибулиння, 
куркум и, соку ш пинату, ож ини, буряка.

Розписати яйця м ож на різноманітними візерунками: сю ж етними, 
традиційно-народними, просто цяточками інш ого кольору (яйця-крапанки). 
П рикраш аю ть яйця щ е й за  допомогою свічки, зерна, бісера або якогось 
листя (петруш ки, кріпу та  ін.).писанки на саме свято.

Зробити  відпочинок білтичних книг, перегляд тематичних м ультф ільм ів 
та  навіть розповіді батьків, бабусь та  дідусів про те , як  вони у дитинстві 
святкували Великдень. Т акож  разом  з батьками м ож на відвідувати церковні 
богослуж іння перед С вітлою  неділею Воскресіння Х ристова. П очинаю чи з 
вечора суботи, освячую ться паски, писанки та  інш а їж а  до святкового столу 
на Великдень. П равославні вірую ть, щ о освячена їж а  м ає велику цілю щ у 
силу.

П ідготовка до Великодня повинна згуртувати усю  родину. Н е відмовляй 
батькам  у допомозі. Я кщ о тоб і щ ось не під силу, попроси про менш  складне 
завдання. Я кщ о незрозуміло щ ось, запитай, попроси повторити те , як  це 
зробити, або допомогти в найскладніш ому. Зроби  свій внесок в святкування 
добрими справами. Тоді Великдень принесе особливе щ астя в твій  дім і та  
родину.

Світлого усім  свята Воскресіння Христа!
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МОЛОДИМ

Оляна Рута
ПИСАНКИ ТРЕБА ШАНУВАТИ

Івасик із Гусеням зібралися писанки 
розписувати, адже ж  ось-ось — Великдень.
Наготували писачки, віск, фарби, яйця, 
всілякі писанкарські інструменти. А Карлсон 
усе ходив за ними слідком і думав: до чого ж  
це вони готуються, що вони збираються 
робити? А може, вони ладнаються 
приготувати великий, красивий, кольоровий 
торт, адже ж  фарби нібито харчові?..

Так ходив-ходив Карлсон, чого тільки не 
передумав, а спитати соромився. Але ж  хіба 
не можна найкращому в світі Карлсонові запитати про те, чого він не знає? І Карлсон 
наважився.

Спитав Івасика на вушко:
- Івасику! А що то таке? Що ви збираєтеся робити з тим усім?

— Ми писатимемо писанки.
— Пи-сан-ки?
— Великодні писанки — це наш дуже давній красивий звичай.
— Але ж ... я не вмію писати писанок, я навіть писачка в руках не втримаю, хоч я 

— найкращий у світі Карлсон. Та й кольори попереплутую — коли в яку фарбу 
кидати яйце, Ет, не вийде, мабуть, з мене писанкаря!.,

— Я тебе не впізнаю, Карлсоне! — озвалося Гусеня, — Такий хвацький та 
бравий хлопець — і на тобі! Тепер і старі, й малі писанки пишуть, І вмільці, й 
невмільці,

А Івасик додав:
— І вмільці ж  теж колись були невмільцями, починали з того ж , із чого й ти, 

Карлсоне. На Великдень треба подарувати писанку другові, І щоб на тій писанці
було все тільки хороше, щоб було на ній те добро й щастя, яке ти бажаєш тому, 

кому даруєш писанку. Отож, Карлсоне, сідай з нами й будеш учитися.
І скоро Карлсон уже вмів тримати писачка. Тоді — виводити мережива й 

візерунки. Тоді — правильно вкидати яєчко в фарбу. Тоді — акуратно витирати його. 
Тоді навчився знімати з писанок віск. 1 ось у Карлсона в руках — перша його писанка.

— Ну й красуня! — вигукнули Івасик із Гусеням, — Молодець, Карлсоне!
Карлсон розписав писанки для Івасика й для Гусеняти. Були вони гарш-прегарні,

і Карлсоновї закралася думка; «Не буду я  дарувати цих писанок, вони ж  такі гарні, 
такі гарнющі!»

Писанки пошепотілися між собою й вирішили втекти, щоб провчити Карлсона.
Засумував Карлсон і подався шукати втікачок. Ішов і казав:
— Писаночки! Мої любі писаночки! Поверніться до мене! Я ж  вас для найкращих 

друзів своїх розписав! Ось-ось Великдень, як же я вас їм подарую? Ви дуже гарні, але 
я не заберу вас до Швеції, бо щиро готував для Івасика й Гусеняти. То лиш одна 
думочка така до мене в голову залетіла, але її вже там нема! Я  ж  найкращий у світі 
Карлсон! Вибачте, що я  вас хотів забрати собі, поверніться! І в кущах щось 
загомоніло:

— Справді, давай повернемося, бачиш, він добрий хлопець!
— Атож! Не будемо засмучувати його друзів, та й його самого. Ми ж  — 

великодні,
Писанки викотилися з кущів прямо перед Карлсоном,
— Ой мої любі писанки! Як добре, що ви знову зі мною! Я знаю про вас багато, 

але тепер знаю ще одне, дуже важливе: писанки треба шанувати!
І Карлсон пригорнув до грудей обидві свої писанки.

З а матеріалами: "Чарівне яєчко". Оповідання, вірші, загадки, казки для 
дошкільнят.

Видавництво "Белкар-книга", Харків, 2009. Художники: К.Самойлов, Л. 
Белякова.

з осмійся
Якийсь пияк впав у вигрібну яму (fossa sanitária) й почав топитися в гімні. 

В розпачі почав кричати:
- Вогонь, вогонь, рятуйте!
Почувши крики, люди прибігли й витягнули нещасного з того багна. 

Коли вже п’яний був в безпеці запиталися його:
- Чоловіче, де ж  там був вогоь у тому багні, чому ти викрикував “вогон”? 
А пиячила на те:
- Ага, а коли би я кричав “гімно, гімно” чи хтось з вас прибіг би мене 

рятувати?

Сталася аварія на дорозі й нарід збігся, щоб поглянути на жертву. При 
тому прибіг репортер і тому, що не 
міг дістатися через натовп до місця де 
лежала жертва, кричав:

- Пустіть мене, пустіт ь мене, це 
ж  мій батько поранений або й 
мертвий.

Пустили й коли він там прийшов, 
побачив, що це осла автомашина 
переїхала й покалічила...

Пише Юзьо Шило
На здоров’я всім! Христос воскрес!

Хто не любить Святкувати? Всі любимо трошки перестати ком еса корерія 
де када дія, відпочити, відвідати аміґів і ресебир візітас, колокар ас фофокас инь 
дія ком аміґос і візіньос. Дуранте о ано всі ми є  ескравос і прізіонейрос до тимпо. 
Бігаємо, сідивимо яка година, як сіспізнили ганяємо як навіжені пра ном си 
атразар, а коли працюємо сідивимо на реложіо кванто тимпо а'їнда фалта пра 
подир дескансар, а  квандо дескансамос заглядаємо на реложіо пра сабир кванто 
тимпо реста щоб почати роботу. Бігаємо за часом, а  він фіка фужіндо ди нойс і 
не можемо його затримати. Коли від нас хочут якийсь фавор або квандо пединь 
ума ажуда пра комунідаде або ума візіта про доинти, кажемо ки ном тиньо тимпо, 
але коли нас запрошуют на партідо де футебол, то маємо ате демайс тимпо й 
сінежуримо, що сіспізнимо, а коли підемо на міссу то навіть сілко мінутос 
пареси демайс. З  аміґами будемо балакати цілими годинами, на телевізом будемо 
сідивити синь контар ком о тимпо, з селулар сібавимо синь медір тимпо, але коли 
треба послухати в церкві науку, то ще сінепочав сермон, то вже сідивимо на 
реложіо, коли инь каза треба помогти в кухні для мами або куйдар дас кріянсас 
то не маємо часу, але коли сідивимо на телевізом, то нинь пенсамо но тимпо. 
Коли сіскінчит програма на телевізіомі та кажемо “ки пила ки терміноу” а коли 
відправа тропіки паса ди дейз міну то кажемо “Ки демора, пареси етернідаде!”

Дорогенькі, на свята треба відпочати, дар ум тимпо пра фамілія і пра Диус. 
Коли Бог дає нам так багато часу пра вівир і пра трабаляр і пра сідевертір, то о 
ки куста дати ум поко ди тимпо пра фамілія і пра Диус, піти на місу, послухати 
науку до падре, поговорити зі сусідами перед або диспойс да відправа, а вдома 
щось прочитати, може сізапитати дітей що вони естудам на скола, що катекіста 
вогорила на аула ди катесізмо, акі мають трабальос ди каза пра фазир, хто їх 
аміґо або аміґа, як сіназиває професор або професорка, що роблят і як сібавлят 
но рекрийо і асінь пор дієнти. Воно на свята є  добрий час пра фікар ком ас 
кріянсас і сідізнати дещо собре а скола, професорес, аміґос і так далі. Свята то 
не є  тільки на то, щоб пасіювати, сидівертір ком аміґос, шураскеар і брамеар чи 
антартікар, але на те пра фалар ком еспоза, ком кріянсас, перґунтар і вдповідати 
на їх перґунтас, сказати де ми працюємо, що робимо но инприґо або на росах, 
есплікар дітям алґума койза собре Диус, собре Жезус. Так бо воно нині 
аконтеси, жи в дома еівогорит собре тудо, собре футебол, телевізом, дінєйро, 
трабальо і так далі, але діфісілминти ос пайс вогорат з дітьми собре Диус, собре 
Іґрижя, про те, що людина мусить вогорити правду, сімолити, бути добрим в 
школі й вдома, сівчити пра ном сир ум кайпіра іґноранте Ж ека Тату і так далі.

Дорогенькі, використайте свята пра фамілія, візьміт зі собою до церкви всю 
фамілію, а коли у  вас є візіта то запросіть візіту до церкви, або коли візіта не 
хоче йти, то лишіть візіту пра куйдар да каза, а самі йдіт віддати хвалу Богові і 
це буде ум жесто боніто да парте ди восийс і буде бом езимпло, ума бошта місом 
пра акилие жи не йдут до церкви.

Як ваш аміґо, бажаю Вам батькам і дітям, старим і молодим, здоровим і 
слабим всього добра і нехай Ісус буде вашою потіхою і захороною на сьвата й 
диспойс дос діясанто.

Христос воскрес!
Воїстино воскрес!

ЖИТТЯ НАВЧАЄ >
Людина в житті 

потребує обрядів - релігійних 

видимих практик, щоб 

втримати живою свою 

віру. Традиційні символи, як  

ікони, образи, свічка, кадило, 

свячена вода, все те може 

допомогти в молитви Гарна 

музика також дуже корисна, 

щоб зосередити духа, 

успокоїти думку й мучитися 

з Богом.


