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Неділя Закхея 

Тропар, глас 8: З висоти зійшов Ти, Милосердний,* погребення прийняв Ти тридневне,* щоб нас 

визволити від страстей.* Життя і воскресіння наше,* Господи, слава Тобі. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак, глас 8: Воскресши із гробу,* умерлих воздвигнув Ти* і Адама воскресив Ти,* і Єва ликує в 
твоїм воскресінні,* і світу кінці торжествують* востання Твоє,* Многомилостивий. 

І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Богородичний, глас 8: Непереможній Владарці* на честь перемоги* ми, врятовані від лиха,* 
благодарні пісні виписуємо Тобі,* раби твої, Богородице.* А Ти, що маєш силу нездоланну,* від 

усяких нас бід охорони,* щоб звати Тобі:* Радуйся, Невісто неневісная. 

Прокімен, глас 8:  

Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12). 
Стих: Відомий у Юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім’я його (Пс. 75,2). 

Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому (Пс. 75,12). 

 

Апостол: до Тимотея першого послання святого апостола Павла читáння (4, 9-15) 
Сину Тимотею, вірне це слово й повного довір'я гідне. Саме для цього трудимося та боремося, ми 

поклали нашу надію на живого Бога, Спасителя усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. 

Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, 

вірі і чистоті. Заки я прийду, пильнуй читання, утішай та навчай. Не занедбуй у собі дару, що був 

даний тобі через пророцтво з покладанням рук збору пресвітерів. Про це міркуй, будь увесь у цьому, 

щоб поступ твій усім був очевидний. 

Алилуя, глас 8:  
Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому (Пс. 94,1). 

Ідім перед лицем його з ісповіданням і псалмами воскликнім йому (Пс.94,2). 

Від Луки святого Євангелія читáння (19, 1-10) 

В тому часі проходив Ісус через Єрихон. А був там чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над 
митарями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. 

Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. 

Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні 

маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його радо. Бачачи те, всі стали нарікати й казали: 
До чоловіка грішника зайшов у гостину. Закхей устав і промовив до Господа: Господи, ось половину 

майна мого даю вбогим, і коли я чим кого покривдив, верну вчетверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні 

на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати й спасти те, що 
загинуло. 

Причасний:  

Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. Алилуя, тричі. 

ОГОЛОШЕННЯ 
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ПРОСИМО ПАМ’ЯТАТИ ПРО МАСКИ У ЦЕРКВІ ТА ДОТРИМАННЯ ВІДСТАНІ  

у зв’язку останнім ростом захворюваності вірусом COVID-19 у наших околицях. 

ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА ПАРАФІЯН 
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина 

ГЛИБОКІ СПІВЧУТТЯ 
У четвер, 27 січня, пані Іванна Тимчук упокоїлася у Бозі. У п’ятницю, 4 лютого, була похоронна 
відправа в похоронному домі. Наша парафіяльна спільнота висловлює глибокі співчуття Роксолані 

Воланюк, племінникам і племінницям. Нехай Господь Бог прийме її у Царстві своїм з усіма святими!  

Вічная їй пам’ять! 

ГЛИБОКІ СПІВЧУТТЯ 
У суботу, 29 січня, пан Володимир Михайляк упокоївся у Бозі. У четвер, 3 лютого, була похоронна 

відправа в нашій церкві. Наша парафіяльна спільнота висловлює глибокі співчуття його дружині 

Марії, дочці Лані, рідним та знайомим. Нехай Господь Бог прийме його у Царстві своїм з усіма 
святими!  Вічная йому пам’ять! 

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі обіди в парафіяльній 

залі після першої та другої Святої Літургії, 6 лютого. 

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ зустрінеться у неділю, 6 лютого, після першої 

Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

“СВЯТО РІЗДВА” виставу, підготовлену дитячим ансамблем “Соловейки” та Театрального 

Відділу УІММ, перенесено на неділю, 6 лютого, о 12:00, в церковній залі. 

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 8 лютого, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 9 

лютого, з 9 до 12 год. 

СВЯТО ТРЬОХ СВЯТИХ випадає у суботу, 12 лютого. Буде ОДНА Служба Божа в 9:00 год. 

ЗБОРИ Сестрицтва св. Анни та вибори відбудуться у неділю, 13 лютого, о 12 год. 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ 

У неділю, 28 лютого, відбудуться Парафіяльні Збори та вибори нової Парафіяльної Ради. Усіх 

зацікавлених кандидатів до Парафіяльної Ради просимо зголоситися до пані Галини Книш.  

ПРИГАДКА заплатити членські внески до часу Парафіяльних зборів. 

ЙОРДАНОВЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ДОМІВ буде проходити вже з середи, 19 січня. Просимо 
контактувати отцеві Остапу (267.616.5657) або Владиці Андрієві (267.303.8041) коли б хотіли хтось 
з них завітав до Вас. 

БІБЛІЙНИЙ ГУРТОК зустрінеться у середу, 16 лютого, о 19:00, у церкві. 

ЗАПРОШУЄМО ДО РОБОТИ В ПАРАФІЯЛЬНІЙ РАДІ. Просимо зголошуватися до пані 
Книш, голови Номінаційної комісії, за телефоном 215.203.4051.  
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ФІНАНСОВИЙ КОМІТЕТ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ шукає помічника для роботи 20-25 годин 
в тиждень на добровільних засадах. Досвід роботи в неприбутковій організації бажаний.  Обов'язки 
включають: приготувати та робити депозити, оплачувати рахунки, вводити дані в QuickBooks та 
проводити банківську реконсиляцію. 

ПРОХАННЯ до всіх добродіїв, які пожертвували $1,000 та більше на будівництво парафіяльного 

залу, звернутися до п. Ігоря Сидоряка, щоб отримати пам’ятний викарбуваний образ св. Михаїла 
Архистратига на знак вдячності від парафії. 

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ 
• ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до Владики Андрія особисто на розмову та 

обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр. 
• ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час потрібно 

перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або особисто. 
o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до Владики Андрія. 
o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до Владики Андрія, який допоможе почати процес анулювання 
попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу. 

• НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку 
parish@mykhailivka.org, смс-ою на телефон 267.303.8041, та особисто.      

Організація “Анонімні Алкоголіки” готова допомогти 
Ми пили алкоголь і страждали від нього.  

 Тепер ми навчилися як зупинити нашу хворобливу пристрасть до алкоголю, й навчитися жити 
тверезо - і тобі це вдасться, якщо сам цього захочеш. 

 Програма безкоштовна, анонімна та доступна кожному. 

 Тарас +1 (267) 902-9217;         http://aa.lviv.ua 

ВАКАНЦІЯ. ПРОПОЗИЦІЯ ПРАЦІ. 
HELP WANTED.  Caregiver for an elderly man in the Langhorne, PA area (Bucks County).  Part time, 

approximately 2-3 hrs/day Mon-Fri (hours may increase, based on changing needs).  Looking for a 

trustworthy, reliable, compassionate, respectful, pleasant, and supportive companion.  Duties would 

include: light housekeeping, simple errands, daily walks (weather-permitting), and some assistance with 
meal preparation.  Must have a valid driver’s license in good standing.  Must be fully vaccinated for COVID-

19 (proof of vaccination required). Prefer bilingual (Ukrainian/English).  References required.  Previous 

experience preferred.  Please contact 215.860.6472. 

РОБОТА. Потрібно особу за доглядом старшого чоловіка в районі Langhorne. Ця робота є на 2-3 

години кожного дня між понеділком і п’ятницею (може бути і більше годин, якщо виникне 

потреба). Пошукуємо за надійною, співчутливою, приємною, уважною та поважаючою особою. 

Обов’язки будуть скаладатися з легкої хатньої роботи, щоденних прогулянок, деякої допомоги з 
приготуванням обідів. Повинні мати водійські права в доброму стані. Вакцинація від вірусу та 

довідка про вакцинацію обов’язкові. Бажано знати англійську та українську.  Потрібні 

рекомендації. Попередній досвід бажано. Якщо зацікавлені, просимо телефонувати 215.860.6472. 

 

mailto:parish@mykhailivka.org
http://aa.lviv.ua/
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У зв’язку з швидким поширенням випадків захворювання 

короновірусом в нашій околиці та штаті Пенсильванія 

 

ДУЖЕ ПРОСИМО ВАС 

 

МАТИ ЗАХИСНІ МАСКИ, ЯКІ ПОВНІСТЮ ПОКРИВАЮТЬ НІС ТА РОТ 

ОСОБЛИВО В ЧАСІ ЙОРДАНСЬКИХ ВІДПРАВ У ЦЕРКВІ! 

 

Якщо Ви маєте певні симптоми вірусу або перестуди, 

просимо залишитися вдома. 
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ЗАПРОШУЄМО ЮНАКІВ ТА ЮНАЧОК 

ВСТУПИТИ ДО СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА 

МОЛОДЬ ХРИСТОВІ” У НАШІЙ ПАРАФІЇ 
 

Напишіть повідомлення до п.Зоряни Мохналь:Zorianamokhnal@gmail.com 

 

  Небесною покровителькою спільноти є Мати Божа Покрова. 

  Гасло: «Тут знайдеш Христа, тут знайдеш себе, тут знайдеш себе у Христі». 

   

ЗАПРОШУЄМО НАШУ МОЛОДЬ (10 років і старші)  

приєднатися до Української Молоді Христові при нашій парафії! 
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ЯК БУТИ ГІДНИМ ЧОЛОВІКОМ, НАСЛІДУЮЧИ ВООЗА 
Якщо ви будете шукати в Святому Письмі приклади благочестивого шлюбу, то, мабуть, здивуєтеся, 

наскільки вони нечисленні. Навіть у житті пар, блискучих у деяких стосунках (наприклад, Якова та 

Рахілі, Авраама та Сари, Давида та Авігеї), були помилки чи провали. 

Біблія пропонує нам безліч настанов, які стосуються сімейного життя, але дуже мало реальних сімей, які 

ми могли б наслідувати. Тим прекрасніше виявляється любов, подібна до тієї, що була у Вооза і Рут. Чи 

заслуговує хоч одна зі сімей, описаних у Біблії, більшого схвалення, ніж ці, що на коротку мить з’явилися 

нам, — праведний син Юди та його моавітська наречена? 

Коли Вооз виявив свою майбутню дружину, що в темряві ночі лежала біля його ніг на підлозі 

приміщення для молотьби, він сказав: «Тож, моя доню, не бійся: я вчиню для тебе все, що мені скажеш, 

бо всі люди в місті знають, що ти чесна жінка» (Рути 3:11). Своєю гарячою відданістю, своєю трепетною 

сміливістю, своєю довірою Богу і своєю смиренною ініціативою Рут показала себе жінкою гідною (у 

Синодальному перекладі «добродійною») ― гідною як поваги та захоплення, так і вірного чоловіка. 

Однак, простежуючи заслуги Рут, ми зустрічаємо чоловіка, який не поступається їй у гідності. Чоловіка, 

якому могла б довіритися, і за ким могла б наслідувати така жінка, як вона. 

Вибираючи для побачення дуби 

Так ось, представляючи Рут і Вооза як зразкових нареченого і наречену, слід зазначити, що у нас є всього 

п’ять віршів, що описують те, яким насправді було їхнє спільне сімейне життя: «І взяв Вооз Руту й вона 

стала йому за жінку. І ввійшов до неї, і Господь дав їй зачаття, й вона породила сина. Жінки ж Ноемі 

казали: “Благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім’я в Ізраїлі!» (Рути 

4:13-17). І тим не менш, ця стислість може дивним чином підкреслити уроки їхнього кохання для 

сучасності ― звичайно, і для сімейного життя теж, але більшою мірою для тих, хто зустрічається, 

прагнучи створити сім’ю. Завдяки тому, що ми бачили в них ще до шлюбу, можна багато припускати про 

те, якими Рут і Вооз стали в сімейному житті. 

Святе Письмо представляє Вооза і Рут як чоловіка і жінку, гідних укласти з ними завіт до кінця життя, як 

тих, кого побажала би собі в супутники будь-яка благочестива людина. Їхня любов нагадує нам про 

суттєву, хоч і непопулярну, мудрість: те, якою є наша половинка до шлюбу, значною мірою визначає те, 

якою вона буде у шлюбі. Багато хто безрозсудно одружується з негідними чоловіком або жінкою, 

сподіваючись, що біля вівтаря вони якимось чином стануть гідними. Мудрі ж знають, що шлюбні 

обітниці самі по собі неспроможні змінити характеру людини. 

Дуби виростають із жолудів ― не з колючок. Ніхто з нас, вступаючи в шлюб, не має тих переваг, які ми 

матимемо після багатьох років сімейного життя, і декого, негідного подружжя Бог абсолютно змінить 

після того, як вони одружаться. Але, загалом, негідний хлопець виявиться негідним чоловіком, і негідна 

дівчина ― негідною дружиною. І хоча Бог іноді може чудесним чином виростити дуб на землі, що 

поросла терням, нам не слід одружуватися з терном і очікувати, що Бог створить з нього жолудь: гідного 

чоловіка або гідну жінку, Рут або Вооза. 

Завдяки чому Вооз став чоловіком, гідним такої жінки, як Рут? 

Воістину гідний чоловік 

Перша наша зустріч із Воозом готує нас до того, якою людиною він виявиться:  «А був у Ноеми родич, з 

чоловічого боку, на ім’я Вооз, із роду Елімелеха, чоловік значний та заможний» (Рути 2:1). 
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Ще до того, як Рут і Вооз побачать один одного, ми дізнаємося, що ця людина гідна ― гідна довіри та 

поваги. Він поведеться благородно за будь-яких обставин, дбатиме про тих, хто йому довірився, і 

захищатиме слабких. Він не скористається своїм багатством і впливом заради себелюбної та гріховної 

наживи чи задоволень. 

Тому що по-справжньому гідний чоловік однаково гідний, як у таємному місці, так і там, де його бачать 

інші, і таким чоловіком був Вооз. 

Чоловік захищає 

Насамперед, гідність Вооза полягає в тому, як він дбає про Рут, — слабку вдову, що перебуває далеко 

від дому, — навіть коли в цьому для нього немає жодної вигоди. Зустрівши її в полі, він каже: «Сказав 

Вооз до Рути: “Слухай, лишень, небого! Не ходи збирати на інше поле й не переходь звідси; зостанься 

тутечки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть, та й ходи за ними. Я звелів моїм наймитам, щоб тебе 

не чіпали. А як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап’єшся, що зачерпнуть наймити”» (Рути 2:8-9). 

Зустрівшись із нею, він відразу ж узяв на себе відповідальність за її благополуччя. Він подбав, наскільки 

це було в його силах, щоб ніхто не завдав їй шкоди. Він не чекав якоїсь події в полі, але першим пішов до 

своїх людей і наказав їм не чіпати її. Хороші чоловіки досить пильні і можуть передбачити те, що 

загрожує тим, хто перебуває під їхньою опікою. Вони також досить сміливі, щоб усунути ці загрози. 

Отже, чи захищають жінок чоловіки, з якими хочете зустрічатися чи створювати сім’ю? Чи бачили ви, як 

вони активно оберігать жінок, особливо самотніх, від небезпек та усіляких образ? Так, у період 

залицяння чоловік продемонструє цю гідність, якщо зрозуміло висловить свої наміри та свій інтерес (або 

повідомить про їхню відсутність), замість того, щоб дозволяти собі флірт та двозначності. А може, він 

залишає за собою слід зі збентежених і розбитих сердець? 

Чоловік забезпечує 

Готовність Вооза захищати тісно пов’язані з способом життя забезпечувача. Чоловіки, які добре 

захищають і забезпечують дружину у шлюбі, забезпечують і захищають та інших, які не належать до 

їхньої сім’ї. 

«Сказав Вооз до Рути: “Слухай, лишень, небого! Не ходи збирати на інше поле й не переходь звідси; 

зостанься тутечки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть, та й ходи за ними. Я звелів моїм наймитам, 

щоб тебе не чіпали. А як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап’єшся, що зачерпнуть наймити.”» (Рути 

2:8 -9). Він побачив голодну жінку і подбав про те, щоб вона мала, що поїсти. Він побачив жінку, яка 

мучилася спрагою, і подбав про те, щоб вона надміру мала, що попити. Він, на відміну багатьох інших 

чоловіків, не проігнорував помічену потребу, не припустив, що хтось інший про це подбає, не став 

виправдовуватися, що йому самому не вистачає, але охоче і швидко взявся за забезпечення. 

Але сьогодні є не так багато самотніх жінок, змушених збирати колоски на чиємусь полі, щоб 

забезпечити собі черговий прийом їжі. Чи означає це, що ця якість Вооза є недоречною в наші дні? 

Звичайно, ні. Достойний чоловік ― це чоловік, який забезпечує у будь-яких обставинах. Він помічає і 

передбачає потреби, притаманні тієї ситуації, де він перебуває. Спостерігаючи за чоловіком, з яким ви 

могли б одружитися, чи бачите ви, як він щедро дарує час, гроші, працю, увагу у відповідь на потреби 

тих, хто його оточує? А може, складається враження, що він робить стільки, скільки потрібно йому 

самому? 

Чи така він людина, що не тільки заробить достатньо грошей, щоб на столі була їжа (що важливо), але й 

виявить сталість (нехай навіть вона буде недосконалою) в тому, щоб забезпечувати вас і вашу сім’ю за 
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допомогою молитви, вислуховування, ефективного планування та спілкування, навчання та 

дисциплінування дітей, а також, відкриваючи з вами Боже Слово. Чи така він людина, що забезпечує з 

радістю, за розташуванням оновленого серця, а не вимушено чи з небажанням? 

Добрий чоловік 

Турбота і заступництво, які Вооз продемонстрував стосовно Рут, були виразом його надзвичайної 

доброти. Почувши, як Вооз прийняв Рут, що збирала колоски на його полі, Ноема каже: «Сказала Ноема 

своїй невістці: “Благословен він Господом, що не відказує своєї милости ні живим, ні мертвим!” Далі 

додала: “Цей чоловік нам близький родич, він один з наших однорідних”» (Рути 2:20). 

Тоді, як і сьогодні, його доброта разюче відрізняла його від багатьох інших чоловіків, що оточували його. 

Людей не дивувало те, що чоловіки були егоїстичними чи грубими, або те, що вони використовували 

жінок у своїх інтересах (інакше навіщо Воозу довелося б наказувати своїм слугам не чіпати Рут?) Але 

Вооз був не таким. Він був досить сильним, щоб забезпечувати, досить міцним, щоб захищати, але 

також і добрим, щоб дбати, жертвувати і любити. Хороші чоловіки настільки ж добрі, як сильні, відважні 

і працьовиті. 

Павло каже, що раб Господа повинен «слузі ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, 

здібним навчати, терпеливим» (2 Тимотея 2:24). Він має бути добрим, бо так говорить Бог, і це правда, 

але також і тому, що він сам потрапив під водоспад Божої благості (Ефесян 2:7). Доброта є сутністю 

чоловіків Божих, бо вони знають, що було б з ними без Його благості. Наші друзі вчинили мудро, 

обравши девізом для свого весілля наступний текст: «Будьте, натомість, добрі один до одного та 

милосердні, прощайте один одному, як Бог у Христі вам. простив» (Ефесян 4:32). 

Чи здатний чоловік, за якого ви, можливо, вийдете заміж, з Божою допомогою та з Його милості, 

виявити такі доброту, співчуття та прощення? Чи впокорила і чи пом’якшила його Божа неймовірна 

доброта? 

Чоловік-викупитель 

Гідність Вооза, як будь-якого іншого чоловіка, є відображенням. Слава Вооза ― це відображення сяйва 

Сина, Христа, Який одного разу викупить Свою наречену. 

Звернувшись до Вооза, Рут сказала: «Я Рута, твоя слугиня; простягни полу твоєї одежі над твоєю 

слугинею, бо ти – родич» (Рути 3:9). У той час в Ізраїлі «родич-викупитель» був родичем, який звільняв 

члена сім’ї з рабства або викуповував землю, яку збіднілі люди продавали або віддавали на сплату боргу 

(Левіт 25:23, 47-49). Вооз не був найближчим спокутником, але він був першим, хто був готовий 

одружитися з вдовою і зберегти спадкову лінію її чоловіка (Рути 4:5-6). 

Отже, Вооз каже: «Та й Руту, моавитянку, Махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім’я 

померлого за його спадкоємством і щоб не зникло ім’я померлого з-поміж його братів та з-поміж 

громади рідного міста. Ви нині свідки тому!”» (Рути 4:10). Він звільнив її від горя та бідності, 

проілюструвавши те, як із часом Христос звільнить таких грішників, як ми, від набагато гіршої долі. 

Достойний Вооз повстав, щоб виконати припис, який Павло одного разу дасть кожному чоловікові-

християнину: 

«Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву й видав себе за неї, щоб її освятити, 

очистивши купіллю води зо словом, щоб появити собі Церкву славну, без плями чи зморшки або чогось 

подібного, але щоб була свята й непорочна.» (Ефесян 5:25-27). 
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Союз, що дарує благословення 

Як це трапляється з будь-яким гарним шлюбом, благословенний союз Вооза і Рут майже відразу починає 

виливати благословення на інших. Першим став їхній син Овід: «І взяв Вооз Руту й вона стала йому за 

жінку. І ввійшов до неї, і Господь дав їй зачаття, й вона породила сина» (Рути 4:13). Ми мало знаємо про 

життя Овіда, але я можу лише уявити, наскільки безмірно благословенний той, кого виховують такі 

батько і мати. 

Однак ми цілком можемо побачити, як їхній шлюб став благословенням для свекрухи Рут: «Жінки ж 

Ноемі казали: “Благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім’я в Ізраїлі! 

Він буде втіхою й підтримкою твоєю на старості літ, бож породила його твоя невістка, що тебе любить і 

лучча для тебе від сімох синів.”» (Рути 4:14-15). Адже коли Ноема прибула до Віфлеєму, вона говорила: 

«Не звіть мене Ноема, звіть мене Мара, бо Всемогутній послав на мене велике горе» (Рути 1:20). Але 

завдяки Рут і Воозу, її плач звернувся у веселість. Смерть і безвихідь поступилися місцем нового життя і 

надії. За допомогою цього здорового, багатого шлюбу Господь із надлишком повернув їй те, що забрав. 

Але найважливіше те, що плід і благословення їхньої любові поширилися набагато далі і ширше. 

«Сусідки ж дали йому ім’я, говоривши: “Ноемі родився син!” І назвали йому ім’я Овид. Він став батьком 

Єссея, що був батьком Давида» (Рути 4:17), а через Давида нам сьогодні відомий Христос. Той спокутник 

став батьком Викупителя, Чиї крила тягнуться над народами. Їхній союз згодом дав насіння, яке 

розтоптало голову змія: «Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством та її 

потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися ввіп’ястися йому в п’яту”» (Буття 3:15). І 

хоча наша вірність у шлюбі не призведе до народження ще однієї месії, але ми все ж таки можемо 

породжувати і поширювати спокуту, зцілення та любов, які придбав для нас наш Викупитель. 

Отже, якщо ви прагнете створити сім’ю, шукайте чоловіка, який допоможе вам збудувати 

благословенний шлюб, який буде настільки щасливим у Богові, що з нього виливатимуться відповіді на 

потреби інших. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ЯК БУТИ ГІДНОЮ ДРУЖИНОЮ, НАСЛІДУЮЧИ ОСОБЛИВИЙ ПРИКЛАД РУТ 
Вона знала, що перший крок зазвичай робить чоловік. Вона знала, що її вчинок може здатися 

щонайменше підозрілим, а можливо, і скандальним. Вона знала, що можуть казати інші люди. Знала 

вона і про те, як багато може втратити (адже, зрештою, вона вже втрачала). І все-таки, ось вона, Рута, 

лежить у темряві, ― вразлива, довірлива, смілива,  ― безмовно чекаючи біля ніг чоловіка, який може 

прокинутися будь-якої миті. 

Навіть у наше століття рівноправності дивний і хоробрий вчинок Рути тієї ночі може змусити багатьох із 

нас зазнати дискомфорту. 

«А попоївши та випивши, розвеселився серцем Вооз, і пішов він та й ліг собі спати край копиці. Вона ж 

піді йшла тихенько, відкрила його ноги та й лягла там» (Рути 3:7). 

Таким чином Рут просила Вооза зробити її дружиною. Але чому вона попросила так? Хіба не було іншого 

способу? 

Все може бути. Але Бог у Своїй мудрості вирішив поєднати цього чоловіка з цією жінкою таким 

незвичайним чином. І, якщо ми зупинимося і придивимося уважніше, то дивність цієї події, по суті, лише 
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зробить очевиднішою красу їхнього кохання. Ця незручна ситуація підкреслює те, що Вооз був гідним 

чоловіком, а Рут — гідною дружиною. 

Достойна жінка 

Хоча те, що Рут лягла поруч із Воозом, коли він спав, і може здатися справою ганебною, але, мабуть, в 

очах Бога її вчинок є чесним і чистим. Тому що з усіх сприятливих вражень про Рут, які ми отримуємо у 

чотирьох розділах, «гідною жінкою» її називають лише одного разу. І це відбувається саме тут, у момент 

найбільшої вразливості. Пізнавши її в темряві і підтримавши її скромну і смиренну ініціативу, Вооз каже 

їй: 

«Тож, моя доню, не бійся: я вчиню для тебе все, що мені скажеш, бо всі люди в місті знають, що ти чесна 

жінка» (Рути 3:11). 

Достойна, коли її чоловік помер; гідна, коли її свекруха залишилася сама; гідна у чужій землі; гідна, коли 

довгими днями працювала на полях; гідна навіть тут, у темряві, на підлозі приміщення для молотьби, 

що чекає біля ніг бажаного чоловіка. По-справжньому гідна жінка однаково гідна як у таємному місці, 

так і там, де її бачать інші, і такою жінкою була Рут. 

Так що ж виділяє Рут як гідну дружину, звичайно ж, для Вооза, але що набагато важливіше і в Божих 

очах? 

Вірна жінка 

Історія гідності Рути починається з її дивовижної відданості. 

Її свекруха Ноема втратила чоловіка та двох синів, у тому числі й чоловіка Рут. Розуміючи, яким 

похмурим стало їхнє майбутнє, Ноема спробувала переконати двох своїх невісток повернутися до своїх 

родин. У відповідь «Ті знову зняли лемент і ридали вголос. Орпа поцілувала на прощання свою свекруху, 

а Рута зосталася з нею» (Рути 1:14). Маючи серйозні підстави для того, щоб піти і убезпечити себе, Рут 

натомість залишилася і дбала про свою свекруху. Прислухайтеся до сили її відданості: 

«Але Рута їй відказала: “Не силуй мене покидати тебе й не йти за тобою: куди бо підеш, туди й я, і де 

житимеш ти, там і я; твій народ буде моїм народом, і твій Бог моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і 

там буду похована, і, що б Господь не вчинив зо мною, одна смерть розлучить мене з тобою.”» (Рути 

1:16-17). 

Рут могла б піти, але віра та любов прив’язали її до Ноеми. Залишитися – означало страждати. 

Залишитися – означало жертвувати та ризикувати. Можливо, залишитися навіть означало померти, 

особливо в той час, коли в Ізраїлі правили судді, обов’язком яких хоч і було піклування про вдови, але 

які робили те, «того часу не було в Ізраїлі царя й кожний чинив, що йому було довподоби» (Суддів 17:6). 

Але Рут уже ніщо не змусило піти. 

Коли звістка про це поширилася, її майбутнього чоловіка особливо привабила ця відданість: «Мені 

повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерти твого чоловіка: як ти покинула твого 

батька й твою матір і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого раніш не знала» (Рути 2:11). 

Безстрашна жінка 

Однак Рут не виявила б вірності в цих обставинах, якби вона не була сміливою. Її безстрашність можна 

почути і відчути в обітниці, яку вона дає Ноемі: «Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована, і, що б 

Господь не вчинив зо мною, одна смерть розлучить мене з тобою» (Рути 1:17). 

Вона не була наївною щодо того, що їм, можливо, треба було зазнати. Не забувайте, що вона вже 

поховала чоловіка та зятя (а свого свекра вона, мабуть, навіть не бачила). Смерть стала глибоко 
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особистою складовою їхньої сім’ї. Вона пішла, не маючи жодних гарантій того, що вдовине життя в 

Ізраїлі буде хоч трохи легшим, ніж було раніше. І все ж, при зіткненні страху і любові, а страх був 

справжнім, серйозним, пов’язаним зі загрозою для життя, любов взяла гору. 

У цьому сенсі Рут була дочкою Сари, гідної дружини, яка жила до неї, сподівалася на Бога і одягалася в 

красу послуху. Адже, незважаючи на те, яким страшним і нестабільним стало її життя, Рут «бо колись і 

святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам, як от Сара слухала 

Авраама, «паном» його звала; ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жадних застрашувань» (1 

Петра 3:5-6), тому що великий Бог Сари став її Богом ( Рути 1:16). Жінок, подібних до Рут, не так легко 

зупинити, тому що вони пізнали на досвіді мудру і незалежну любов, що перевищує всі їхні можливі 

страхи. 

Рішуча жінка 

Рут була не тільки безстрашною, але й сповненою рішучості, і її свекруха про це знала. «Як же вона 

побачила, що та вперлася твердо йти за нею, перестала її вмовляти» (Рути 1:18). Її любов була гарячою, 

наполегливою і довговічною. 

Не те, щоб Рут не прислухалася до порад і не зважала на них (Рути 2:22;3:3-5) — вона просто не 

поспішала відступити або відмовитися від задуманого. Вона продовжувала любити, коли б інші жінки 

пішли б. Вона продовжувала працювати, тоді як інші жінки перестали б це робити. Наприклад, коли 

вона прийшла на поле Вооза, слуга доповів: «вона сказала: «Вона попросила: Дозвольте мені, з ласки 

вашої, збирати колоски поміж снопами позад женців! Прийшла вона та й усе на ногах тут від самого 

ранку й досі» (Рути 2:7). Навіть слуги дивувалися старанності та витривалості, які ця жінка 

продемонструвала на полі. 

Рут робила все, що могла (іноді навіть на межі своїх сил), щоб подбати про тих, кого дав їй Бог, навіть 

коли ризик був занадто великий, навіть коли сили закінчувалися, навіть коли інші не засудили б її, якби 

вона все кинула. Все тому, що Рут була гідною жінкою. 

Жінка, яка вшановує Бога 

Нарешті Рут була гідною жінкою, бо вона шанувала Бога. 

Хоча Рут і була чужинкою, моавітянкою по крові, але тепер за покликом серця вона шанувала Бога. «твій 

народ буде моїм народом, і твій Бог моїм Богом.» (Рути 1:16). Її слова співзвучні з тим, що сказав 

апостол Петро, коли Ісус запитав, чи не хочуть учні піти, як інші: «Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у 

тебе – слова життя вічного! Ми й увірували й спізнали, що ти ― Божий Святий» (Йоана 6:68-69). 

Відданість, яку Рут проявила до Ноеми, її безстрашність, коли вона покинула свій будинок, її невтомна 

рішучість, ― все це, безперечно, були квіти, вирощені в саду її новонабутої віри в Бога. 

Віра зв’язала Рут з Ноемі, і вона привернула до Рут Вооза. У день, коли вони зустрілися, він сказав: 

«А Вооз: “Мені повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерти твого чоловіка: як ти 

покинула твого батька й твою матір і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого раніш не знала. 

Нехай Господь тобі відплатить за твій учинок! І нехай буде тобі нагорода повна від Господа, Бога Ізраїля, 

під захист крил якого ти прибула.”» (Рути 2:11-12). 

Так, його захоплювало те, як вона дбала про свекруху, але він також бачив, як вона ховалась у Богові, 

знаходячи притулок під Його широкими і сильними крилами. Вона була не просто віруючою жінкою, а 

жінкою, сповненою віри. Не варто помилятися: гідні жінки ― це не жінки гордовито незалежні. Вони 
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бачать себе такими, що потребують, залежними і вразливими, і довіряються милості Божій. Вони 

служать, і жертвують, і ризикують, а їхні очі спрямовані вгору, туди, де живе їхня істинна надія. 

Коли Вооз прокинувся і глянув на свою майбутню дружину, що лежала біля його ніг, він побачив не 

просто скороминущу красу молодої жінки (хоча вона і справді була набагато молодша за нього), – він 

побачив більш глибоку, складнішу, довговічнішу красу воістину гідної дружини. 

Чи має вона робити перший крок? 

А як щодо нинішніх самотніх жінок, які бажають знати, чи варто зробити крок до свого Вооза? Чи 

повинен чоловік, відповідно до частих рекомендацій, завжди діяти першим? Чи була Рут неправа, 

зробивши перший крок і розкривши свою зацікавленість? Чи може вона все ж таки залишатися 

прикладом для нинішніх жінок, які поважають покликання чоловіка бути ініціатором? Я, зі свого боку, 

переконаний у тому, що Рут є чудовим прикладом для нинішніх самотніх жінок, причому саме в тому 

незвичайному вчинку, який вона зробила, а не всупереч йому. Думаю, перешкодою для розвитку 

деяких благочестивих стосунків може стати надмірне побоювання, що будь-яка ініціатива з боку жінки 

підірве чоловіче покликання до лідерства. 

Я дійсно переконаний у тому, що Бог закликає чоловіка нести особливий тягар відповідальності та 

виявляти велику ініціативу щодо жінки. Я переконаний у тому, що в цілому саме чоловік повинен 

наражати себе на ризик відкидання, захищати жінку, постійно стаючи попереду там, де потрібна 

мужність, — велика і мала. Я також переконаний, що якщо двоє одружилися, питання керівництва, 

захисту, забезпечення та пастирства над нею та над їхньою сім’єю будуть відповідальністю виключно 

чоловіка. І я переконаний, що шлях для такого здорового лідерства прокладається від першого 

побачення (і навіть раніше). Благочестивій жінці слід бажати собі хлопця, а надалі і чоловіка, який 

постійно виявляє ініціативу і йде попереду в їхніх стосунках. 

Втім, Рут була в незвичайній ситуації. Та й ви, можливо, також. Вооз, гідний чоловік (і чоловік значно 

старший за Рут), можливо, ніколи б і не подумав про те, щоб зробити їй пропозицію. Він також знав, що 

не є першим серед тих, хто має право викупу, і тому, ймовірно, не хотів образити іншого чоловіка, 

першим зробивши крок до зближення з Рут. Можливо, Рут і Вооз так ніколи б не одружилися, якби Рут 

не була готова засвідчити про своє зацікавлення. 

І хоч би яким дивним (або навіть непристойним) здавалася нам ця подія сьогодні, цілком можливо, що 

за днів Рут це був найблагородніший спосіб повідомити про цю свою прихильність. Та й сам її зухвалий 

вчинок був поодиноким, тож ініціатива щодо остаточного вирішення питання належала йому, а не їй. 

Вона знайшла спосіб повідомити своє зацікавлення, підтверджуючи та підтримуючи його гідність та 

лідерство як чоловіка. 

Отже, у християнському залицянні Бог дійсно закликає чоловіків виявляти ініціативу, але це не означає, 

що благочестива жінка не може зробити жодного кроку віри, повідомляючи про своє ставлення. 

Особливо в рамках християнської спільноти, яка може допомогти їй висловити зацікавленість, водночас 

захищаючи від певного болю відкидання. Отже, якщо ви хотіли б, щоб конкретний благочестивий 

чоловік звернув на вас увагу, запитайте Бога, чи є якісь творчі, скромні, відкриті способи заохотити його 

ініціативу. 

І, якщо ви це зробите, вам не завадить, наслідуючи гідний приклад Рут, попросити поради та допомоги у 

старшої жінки з вашого оточення. 
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ЯК СЛІД ГОТУВАТИСЯ ДО ЛІТУРГІЇ ТА ЄВХАРИСТІЇ? 
Християнин може молитися вдома, але є молитовна справа, яку один християнин звершити не 

може, і яку Господь закликав звершувати всій Церкві в єдності. Ці служби і звались «літургійними» 

від двох грецьких слів «лейтон» і «ергон» – спільна справа. Це і є Літургія. 

На Літургію збирались ще в суботу ввечері. Древні християни розуміли, що неможливо від 
повсякденного життя відразу перейти до одухотвореного і Божественного. Тому треба інтенсивної 

молитовної підготовки. Приготуванням був Псалтир і старозавітні пісні. Читали Святе Письмо 

Старого Завіту. Згодом ввели в Літургію Новозавітнє читання Апостольських послань до громад. 

Молитовна духовна підготовка до Літургії переросла у церковні богослужіння Вечірні, Утрені, Часів 

тощо. Сьогодні ними ми часто нехтуємо, не надаємо корисного значення і не стаємо їхніми 

учасниками, лише приходимо на Літургію. Однак Вечірня і Утреня готують нас до Літургії. 

Щоб зрозуміти Літургію, важливо вміти побачити в ній перехід, подорож, мандрівку. Подібно, як у 
євреїв був перехід від єгипетського полону через пустиню до обіцяної Богом землі – Песах (Пасха). 

Літургія теж є рухом, піднесенням людських сердець, розуму, почуттів до Бога, до небесного 

святилища, туди де вознісся Христос. 

Починається це піднесення, коли вірні полишають свої домівки щоб «зібратися у Церкву», тобто 
наочно показати собі і світові нову дійсність, нове утворення, нову божественно-людську 

спільноту. Ми збираємося до храму не лише, щоб «помолитися разом» чи отримати божественну 

поміч. Нас збирає сам Христос для участі у Його служінні нам, тобто в Його Літургії. Щоб ввійти в 

радість Його присутності, треба спершу залишити свою буденність (свої клопоти, немічність і 
гріховність) і молитовно ступити в іншу реальність, у котрій «Він взяв хліб, благословив і подав їм». 

Саме у храмі під час Богослужіння ми збираємося, щоб зустріти свого Господа і стати часткою Його 

Божественного життя через Пресвяту Євхаристію. 
Для достойного звершення Євхаристії готуються як її служителі (єпископи, священики, диякони, 

тощо), так і вірні, що беруть у ній участь. 

Священнослужителів устав закликає до сердечного спокою і примирення з усіма, уникання гріхів 

(навіть лукавих думок) та євхаристійного посту. 
Цього ж мають дотримуватись і вірні, які готуються прийняти Причастя. Давніші приписи 

передбачали також посилену домашню молитву у вигляді Правила до Святого Причастя, тобто 

особливого молитовного правила про достойне прийняття Євхаристії, яке молились і 

священнослужителі, і вірні. 
Оскільки Літургія є подякую Богові цілої людини, то й приготування передбачає як духовний 

(молитви, душевний покій, прощення), так і тілесний (чистота, піст) виміри.  

Перед початком Літургії священнослужителі моляться т. зв. вхідні молитви перед іконостасом, 

просячи у Господа прощення гріхів та укріплення на звершення Божественної Служби:  

«Господи, пошли руку твою з висоти святого жилища Твого і укріпи мене на передлежачу службу 

Твою, щоб я неосудно став перед страшним престолом Твоїм і безкровне священнодійство 

совершив. Бо Твоя єсть сила на віки віків. Амінь». 
Вхідні молитви висловлюють покликання кожного християнина до сопричастя з Богом. 

Священнослужителі, усвідомлюючи власну гріховність і немочі, моляться перед іконостасом, 

просячи в Господа скріпити їх на службу, прикликаючи при цьому заступництво Пресвятої 

Богородиці й усіх святих. 
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Поцілувавши ікони та увійшовши до вівтаря, служителі цілують святий престол, Євангеліє та хрест 

і вдягаються у всі священні ризи. Це означає, що попри всі недоліки, якими, безперечно, обтяжена 

кожна людина, сам Господь перемінює нас тоді, коли ми приступаємо до Нього, покриваючи наші 

гріхи своєю благодаттю. Після одягання риз слідує вмивання рук, що здійснюється не так задля 
тілесного бруду, як на знак душевної чистоти. 

 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

СУБОТА, 5 ЛЮТОГО: Св. священомученика Климента, єп. Анкирського 

09:00    +Роман Маланчук - Світлана Маланчук (26) 

18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

НЕДІЛЯ, 6 ЛЮТОГО: Неділя про Закхея. Преподобної матері нашої Ксенії Римлянки 

08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни 

10:00  За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення) 

ПОНЕДІЛОК, 7 ЛЮТОГО: Св.прп. Григорія Богослова, архиєп. Царгородського 

19:00              +Теодор Роман та Юстина Стеблій  

+Володимир 

ВІВТОРОК, 8 ЛЮТОГО: Прп. Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та 

Йоана 

08:30  Особливе прохання - отець Роберт Гитченс 

СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО: Перенесення чесних мощів св.прп. Йоана Золотоустого 

08:30  Особливе прохання - отець Роберт Гитченс 

ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО: Прп. Єфрема Сирина 

19:00  За померших 

П’ЯТНИЦЯ, 11 ЛЮТОГО: Перенесення мощів св. свщмч. Ігнатія Богоносця 
18:00  За померших - Софія 

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО:  Свв. трьох святителів, великих архиєреїв, Василія 

Великого, Григорія Богослова та Йоана Золотоустого 

09:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

НЕДІЛЯ, 13 ЛЮТОГО: Неділя про Митаря і Фарисея.  Свв. чудотв. і безсрібників 

Кира та Йоана. 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни 

10:00  За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення) 
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