Парафіяльний часопис храму Богородиці Троєручиці
Української Греко-Католицької Церкви в Естонії

Г Р У Д Е Н Ь 2018 №11(46)

2 ТРОЄРУЧИЦЯ

ГРУДЕНЬ

2018 Р. Б. №11(46)

Неправильне Різдво. Який календар (НЕ) бреше?
Україна – країна унікальна: окрім нас Різдво два рази на рік
святкують іще тільки 4 країни: Білорусь, Еритрея, Ліван та Молдова.
Дискусії на тему, яке Різдво правильне, а яке – ні, передбачувано
триватимуть ще багато років.
Вперше за багато років (але не вперше в історії) Україна офіційно
святкуватиме 25 грудня – бо Різдво. Дехто з моїх друзів побачив у цьому
підступ: оце Різдво – неправильне, бо "на польське Різдво і снігу нема, і вам,
східнякам, байдуже, а в нас – традиції"!
Колись у музею Соана в Лондоні я побачив досить цікаву картину. В
основі її сюжету – нібито справжній мітинг протесту. Дехто доводить, що ця
історія – міф, міська легенда.

Вільям Хогарт, "Передвиборчий бенкет". Вігі відбили кілька трофеїв. Серед них - транспарант із
написом "Give us our Eleven Days" - "Віддайте нам наші Одинадцять днів!" За вікном видно, що мітинг триває.

Той мітінг нібито відбувася у графстві Оксфордшир у 1754 році під
гаслами "Поверніть нам наші Одинадцять днів!"Англійці протестували проти
реформ. І я готовий їх зрозуміти: а хто любить зміни?!
Хоча Вігі хотіли запровадити більш точний календар. Консервативні
Торі – обурювалися. А точніше – опиралися введенню на Британських
островах Григоріанського календарю.
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У свідомості аборигенів щось там зламалося. Мабуть це була логіка.
Бо формальне перенесення календарних дат на 11 діб (після 2 вересня
1752 року наступило не 3, а 14!) сприймалося як таке, що барижна влада
забрала у них 11 днів з життя! Буквально: з їхнього життя відлічили 11 діб!
Ви б погодилися померти на 11 днів раніше? Осі і вони – теж не хотіли.
Правдивий спадкоємець латинської цивілізації Алоізій Ліліо не
передбачив таких бурхливих реакцій неосвічених варварів Туманного
Альбіону. Так само він не передбачив, що його календарну реформу деякі
українці будуть саботувати навіть у ХХІ столітті. Він просто хотів привести
календар в порядок, бо той геть відбився від рук! Юліанський календар мав
похибку у одну добу. Похибка накопичувалася за 128 років. І це треба
пояснити.
Спробуйте без «Гугла» відповісти на питання: скільки триває рік? Хтось
скаже, що 365 днів. Хтось згадає, що іноді 366 днів. Тобто однозначної
відповіді – нема. Тим більше що обидві ці відповіді – неправильні.
Астрономічний рік (а нам зараз ідеться саме про астрономічний, а не
календарний рік) триває 365 діб, 5 годин, 48 хвилин та 46 секунд. Кожні 4
роки з цих годин Юліанський календар накопичує іще одну добу. І календар
починає хибувати, адже Юліанський календар "округлив" середню
тривалість року до 365 діб та 6 годин.
Тобто тривалість року Юліанського календарю на 11 хвилин та 14
секунд довша за астрономічний рік. Завдяки цьому свята (більшість з яких в
усі часи були прив’язані до астрономічних явищ – зміни фаз Сонця та Місяця)
відхилялися від своїх природних термінів.
Коли Гай Юлій Цезар запроваджував свій календар – видавалося, що
цією похибкою можна зневажати.
Але через 45 років у Віфлеємі мав необережність народитися Ісус.
Потім він помер на хресті, воскрес, а протягом наступних тисячі років
християнська релігія завоювала прихильність більшості європейців. І раптом
похибка Юліанського календарю з незручності перетворилася на проблему.
Щоправда, проблема була пов’язана не так із Різдвом, як із
Воскресінням.
За канонами Пасха – свято весняне. А через похибку Юліанського
календарю з тих 11 хвилин та 14 секунд кожні 128 років додавалася нова
доба, і дати "сповзали" на день пізніше. Тобто весняне свято Великодня в
один чудовий день могло стати святом літнім. Небо впаде на землю!
Якщо почекати ще кілька тисяч років – то і Різдво стане літнім святом.
Бо кожна скільки-небудь спостережлива людина може зауважити у якому
напрямку "зсувається" Різдво, якщо колись воно було 24 грудня, а стало – 7
січня. Правильно – Різдво поступово повзе у бік літа!
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Отже, від часів Нікейського собору (325 р.) до часів Алоізія Ліліо
та Папи Григорія ХІІІ весняне рівнодення "сповзло" на 10 діб – з 21 на 11
березня. І це загрожувало поставити з ніг на голову усі християнські канони!
Треба було терміново повернути весняне рівнодення – початок
астрономічної весни на 21 березня.
Як розрахувати, коли буде наступна Пасха?
Дуже просто: досить пам’ятати, що Великдень – святкують у першу
неділю після першого весняної повні. Якщо повний місяць з’являвся між 11
та 21 березня, то згідно церковних правил у ХVI столітті він не вважався
весняним. І Великдень святкували тільки через 30 діб після наступної повні.
Весняне свято поступово "пересувалося" в бік літа. Треба було щось
зробити із календарем.
Алоізій Ліліо запропонував календар змінити.
Насамперед треба було "викреслити" 10 зайвих днів з календарю. Ось
тут і знадобилася універсальна влада Папи Римського. Тільки його влада
діяла понад кордонами королівств і імперій.
Згідно із буллою Папи Григорія ХІІІ після 5 жовтня 1585 року наступало
відразу 15 жовтня.
Англійці, як я вже казав, були цією новацією обурені попри те, що ці
зміни дійшли до них на 170 років пізніше. Але Ліліо цього здалося замало. І
він запропонував піти ще далі – забрати з календарю іще три доби кожні 400
років.
За Юліанським календарем високосними вважалися роки, дві останні
цифри якого ділилися на 4 без залишку, а також усі роки, номери яких
закінчувалися нулями.
Ліліо запропонував, щоб високосними вважалися тільки ті роки з дома
нулями, у яких і число з перших двох чисел ділиться на 4 без залишку.
Зверніть увагу: 1600 рік був високосним, а 1700, 1800, 1900 – ні. А ось
2000 – знову був високосним. Пам’ятаєте?
Можна іронізувати – але в цьому один із ключових принципів західної
цивілізації: намагатися будувати свій світ на правилах і принципах, а не від
випадку до випадку. Римська церква запропонувала змінити принципи
календарю, запропонувала універсальне рішення, яке буде діяти і після
смерті цього Папи, і ще століття по тому. Яка іще інституція мислить
категоріями вічності?!
Отже, Великдень тріумфально повернули на звичне місце у календарю,
а сам календар перестав хибувати.
Григоріанський календар сподобався не всім. Протестанти вважали,
що "ліпше розійтися із Сонцем, ніж зійтися з Папою". Англійці, як ми
пам’ятаємо, теж 170 років упиралися його запровадженню.
Але найбільш впертими виявилися православні. Українці та росіяни
перейшли на Григоріанський календар лише у 1918 році. Росіяни – у січні, а
українці – у лютому.
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Українська Центральна Рада прийняла 12 лютого 1918 року "Закон
про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевод
годинників на середньо європейський час".
Згідно із цим законом після 15 лютого наступало 1 березня 1918 року.
Того ж самого дня Україна перейшла на європейський час і опинилася у
одному часовому поясі із Берліном і Віднем.
Цікаво, що в комуністичній РСФСР, а потім – в СРСР Різдво було
офіційним вихідним днем. І цей день відзначали не 7 січня, а 25 грудня.
По суті, традиція офіційного свята, державного вихідного дня є доволі
молодою. Офіційно Різдво 7 січня почали
відзначати після розпаду СРСР.
Офіційним вихідним днем 7 січня
вперше стає тільки у 1990-х роках.
На початку ХХ століття його
офіційно відзначали 25 грудня.
І на дореволюційних календарях, і
на
післяреволюційних
–
Різдво
позначене у один і той самий день: 25
грудня.
Звідки
взялася
традиція
відзначати Різдво саме у цей день? Не
існує достовірних даних, коли народився
Ісус. Невідомі не тільки місяць і день –
навіть про пору року нема жодних
відомостей. Традиційно вважається, що
він народився у "найдовшу ніч".
Традиція святкувати день, коли
світло
перемагає
темряву
була
поширеною серед багатьох народів.
Дні зимового сонцестояння – це
іще і час, коли у Давньому Римі
відзначали свято Сатурналії. Вочевидь
на якомусь етапі старі язичницькі
традиції почали набувати нового
значення.
Лишилося тільки легалізувати
практику.
Рішення
про
святкування Різдва Христового у день 25
грудня
було
прийнято
на Ефеському (Третьому Всесвітньому)
церковному соборі у 431 році.
"Вісник Ради народних міністрів Української
Народної Республіки" - 1918. - № 14. - С. 4.
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Д И В Н О …..
ДИВНО,
що
в
концертному
залі
люди
прагнуть в перші ряди, а в
церкві – останні.
ДИВНО, що нам так важко
вивчити одну молитву, і ми так
легко
запам’ятовуємо
і
переказуємо чутки.
ДИВНО, що ми так легко
віримо у написане в газетах, і
нам так важко повністю
увірувати в написане у Слові
Божому.
ДИВНО, що кожен з нас
хоче увійти в Рай і не хоче
обтяжувати себе стараннями для його набуття.
ДИВНО, що майже кожен з нас одночасно є і суддею та адвокатом: коли
мова йде про чужі гріхи – ти суддя, а коли мова йде про власні гріхи – ти
адвокат.
ДИВНО, що купюра в 10 євро нам здається такою великою, коли ми
залишаємо її на тацу в церкві, і такою малою – коли залишаємо її в крамниці
чи на ринку.
ДИВНО, що година, проведена за читанням молитов, поминаючи Бога,
нам здається такою довгою, а година проведена біля телевізора – такою
короткою.
ДИВНО, що читаючи молитву, ми ледь збираємось з думками, тоді як у
розмові з приятелем це не складає ніяких труднощів.
ДИВНО, що ми так радіємо, коли оголошують додатковий час
футбольного матчу, і скаржимося, коли проповідь затягується довше
звичайного.
ДИВНО, що нам так важко змусити себе прочитати хоча б одну главу
Біблії, і так легко ми читаємо сто сторінок роману, що сподобався.
ДИВНО, що прочитавши ці рядки, майже кожен з нас вважатиме їх
актуальними для інших і не маючи відношення до себе самого.
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... і всіх вас православних християн ... (+Йосиф Сліпий)

Виголошування слова «православний» на богослуженнях
«1. – Слово «православний» вже має за собою
в церковному житті і літературі довгу історію.
Впродовж усього часу багато вчених, діячів,
єпископів і вірних висловлювались за збереження
його в церковній практиці або за усуненням чи
заміненням на слово «правовірний» або на інше
йому подібне. З огляду на те, що цим терміном
користуються як латинські і східні католики, так і
всі нез’єдинені православні, а між ними і ті, які
недавно відступили від нашої Церкви, питання
стало знову актуальним. Тому треба дещо
пригадати і вияснити в оцьому спорі.
2. – Богословський термін православний ỏρθόδοξος був вжитий
Церквою перший раз авторитетно на Халкедонському IV Вселенському
Соборі (451 р.) проти Монофізитів, що перечили злуку двох природ, Божої і
людської, в одній особі Ісуса Христа, і ним означувано тих вірних, що право
славлять Бога. Пізніше, халкедонське православ’я почали заперечувати
епігони, монотелети-одновольці в VII ст., навчаючи, що в Христі є тільки одна
воля, а не дві, Божа і людська, як це вчить вселенська Церква. Проти
монотелетів виступив в Римі папа Мартин І (649–653) і осудив їх на
Лятеранському Синоді 649 р. За те царгородські василевси казали його
увязнити, і екзарх василевса Констанса ІІ, Теодор Калліопас, схопив папу в
Лятеранській базиліці і відставив до Царгороду, де його засуджено на смерть.
На прохання патріярха Павла, цісар помилував його і заслав до Корсуня в
полудневій Україні, де він помер мученицькою смертю 16.10.655 р. Римський
клир ще за його життя вибрав папою Євгена І, на що папа Мартин дуже
жалівся в своїх листах до Царгороду і Риму, нарікаючи на те, що давні його
вірні і приятелі так гірко його розчарували. Папа Мартин І був родом з міста
тоді в Умбрії. Він був дуже діяльний, їздив як делегат до Царгороду і був
другим, після папи Климента І, папою, що загинув мученицькою смертю на
засланні в Україні. Головна частина його мощів спочивала у Влахернській
Богородичній церкві біля Херсонесу; іншу частину мощів перевезено до Риму
і приміщено в церкві св. Мартина.
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3. – Як сказано, на Лятеранському Синоді папа Мартин І осудив
монотелітські царські декрети, «Ектезіс» і «Тіпос», і трьох прихильників
монотелетизму, патріярхів Сергія, Пирга і Павла, бо, як говорилось на Синоді,
науки про дві волі є «побожні, вітцівські і соборні навчання католицької
Церкви православних», тобто Церкви п’ятьох Вселенських Соборів. Рішення
папи Мартина І прийняли всі «православні» Церкви на VI Вселенському
Соборі в Царгороді 681 р.
Слово «православний» стало загально прийнятим на означення
визнавців правдивої віри у відрізненні від усіх єретиків – монофізитів,
монотелетів, іконоборців, іновірців, сектантів і ін. Воно набрало ще більшої
ваги, коли ІІ Нікейський Собор 787 р. застосував цей термін «православний»
проти іконоклястів. Бо цей Собор осудив іконоборство, започатковане
василевсом Левом Ізаврійським. Після Собору величаво відсвятковано
перемогу над іконоборцями в Царгороді. В 842 р. вирішено, щоб на майбутнє
це свято св’ятковано в першу неділю Великого Посту як «неділю
православя». Отож, православні візантійські Церкви не є православними
в противенстві до Риму, але до монофізитів, монотелетів і іконоборців.
Тому слово і назва «православний» – ỏρθόδοξος є нам, вселенським західним
і східним католикам, – та візантійським християнам спільне.
4. – З часом назву «православний» присвоїли собі нез’єдинені Східні
Церкви, як свою виключну назву і православ’ям почали називати науку
перших сімох Вселенських Соборів. Одначе, таке звуження поняття
несправедливе, бо ціла вселенська католицька Церква є православною.
Цей термін був дальше в уживанні і залишився також в латинській Літургії, а
навіть в правилах різних Чинів.
Слово «православний» багато разів чуємо на східних Літургіях св.
Василія Великого і св. Івана Золотоустого та на інших богослуженнях. Після
відлучення Східних Церков від Вселенської і Західної, термін лишився
незмінний: i одні і другі називали себе православними. Знову повернення
єдності на Вселенських Соборах в Ліоні, Флоренції та на поміснім в Бресті ця
практика всюди зберігалася. Тридентійський Собор закінчив свої рішення
словами: «Це є віра св. Петра і Апостолів, це віра Отців, це віра
православних». З того приводу не було замітніших непорозумінь аж до
новіших часів.
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На Західній Україні, в минулому
столітті, стали підноситися деякі голоси за
пропущенням слова «православний» або
заміненням його словом «правовірний»
чи іншими подібними словами для
відрізнення
себе
від
нез’єдинених
православних або, як їх тоді називали, від
православних «схизматиків». Згодом
справа набрала більшого розголосу й
загострення та навіть опинилася в
Конґреґації Поширення Віри, від якої
наспіла виразна відповідь: «… Це питання
зріло обговорено, і Їх Еміненції Отці
рішили на загальному зібранні 16
травня 1887 р., що перше слово (зн.
«православний») належить вповні зберегти. Ця думка Їх Еміненцій Отців
була в цілості затверджена Найвищим Архиєреєм на авдієнції 17 т. м.».
Св. папа Пій Х поручив в присязі «щиро приймати науку віри, яку ми
прийняли від Апостолів через православних Отців». Отже, Вселенська
католицька Церква ніколи не зрікалася і не зречеться того слова, освяченого
півторатисячрічною традицією. Вселенська католицька Церква справедливо
називається православною, бо вона єдина правильно в цілій повноті славить
Бога. З тієї то причини вона не може відмовлятися від цього світлого імени і
поняття. Даремно тому домагатися цього від неї, бо це означало б
заперечувати себе саму.
5. – Якщо інші Церкви хочуть присвоїти цю назву виключно для себе, то
з того ще не слідує, щоб католики мали зректися свого права на неї або і
відцуратися від неї. Англіканська Церква називає себе «католицькою», але
мимо цього Вселенська Церква не відрікається від своєї тисячолітньої назви.
Католики в Англії називають себе для відрізнення – Roman catholic – римокатолики. Подібно й католики російського синодального обряду називають
себе «православними католиками». Так само і в нас не можна відрікатися
від прадідної назви «православний», бо вона нам вповні прислуговує, без
уваги на те, що й інші також користуються нею.
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З другого боку, ми не можемо бути коротко - та вузькозорі, але мусимо
брати до уваги факт, що більшість українців і росіян, належать до
православного віровизнання і чисельно мають перевагу над нами. Коли ми
не зрікаємося своєї, справедливо нам належної, назви православні, то вони
не можуть нас легковажити й уважати за сектантів в їхньому розумінні і з
їхньої точки зору. Навіть, навпаки, те слово – промощує нам церковну дорогу
до них. І на Бога надія, що так станеться. Бо ми мусимо прагнути і прямувати
до єдности, згідно з заповітом Христа: «і всі будуть одно» (Ів. 17, 21) «і на
цьому камені збудую Церкву мою» (Мт. 16, 18), не Церкви,
лиш одну Церкву. А це признаємо і ми, і вони.
Зрештою таких явищ, де одна назва є спільною для однієї держави чи
нації, а при тому існують великі інші різниці між підметами, які носять ту
саму назву, є багато. Візьмімо для прикладу «християни»; ніхто не
зрікається цього імені, ні католики, ні православні, хоч ним називають себе і
єретики, і сектанти, і ворожі собі нації. Німцями є і республіканці, і
націоналісти, і монархісти, і христ. соціялісти. Так само українці. Ніхто не
відрікається тієї назви, хоч існують різні собі противні, а навіть ворожі, партії
і політичні угруповання, як республіканці, монархісти, націоналісти,
соціялісти, комуністи і інші, як сказано, часто собі діаметрально протиставні
в своїх ідеологічних програмах. Та мимо того ніхто не зрікається самої назви
– українці, німці. Треба, отже, пояснювати нашим вірним. Через зречення
слова «православний» ми вже мали великі втрати. Не треба наражатися на
ще нові. Церковно з’єдинені разом в Христі, під видимим Головою, Папою
Римським, всі ми таки останемось «православні» – і в майбутньому».
Джерело: https://nykodym.blogspot.com
Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які святкують свій день народження у
грудні: Марія-Еліза Градова (02.12), Олена Юртин (03.12), Марія Вельган
(04.12), Борислав Кулик (07.12), Максим Баб'як (10.12), Дарія Гартованець
(12.12), Анна-Валерія Градова (22.12), Лєна Баб’як (23.12).
Многих та Богом благословенних літ!

Видавець: Храм Богородиці Троєручиці, УГКЦ. Відповідальний: о. Олег Поп’юк
Часопис видається на правах внутрішнього розповсюдження. Редакція не несе
відповідальності за точність фактів, власних імен, цифр та інших даних.

Адреса: Laboratooriumi 22, Tallinn 10133 Тел: +372 583 52 562;
e-mail: ugcc@ugcc.ee;
www.ugcc.ee
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