
1   
 

   
 

        УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА            

 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
ЧИСЛО 14                                                   НЕДІЛЯ, 3 КВІТНЯ 2022 РОКУ 

 

 

   Владика Андрій Рабій, Адміністратор 

                                      отець Остап Микитчин           

Телефон: 215.576.5827                Інтернетна сторінка: www.mykhailivka.org 

1013 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046              Email:  parish@mykhailivka.org 
Оренда залу: 267.885.3091 (пані Люба Борочок) 

mailto:parish@mykhailivka.org


   
 

 2 of 18  
 

Четверта Неділя Великого Посту. 

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

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

Тропар преподобному, глас 1: Пустинним жителем і в тілі ангелом,* і чудотворцем показав Ти себе, 

богоносний отче наш Йоане.* Постом, чуванням, молитвою небесні дарування прийнявши,* 

зціляєш недужих і душі, що з вірою прибігають до Тебе.* Слава Тому, що дав Тобі кріпость,* слава 
Тому, що вінчав Тебе,* слава Тому, що діє тобою всім зцілення. 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові: 

Кондак преподобному, глас 4: На висоті правдивої повздержности* Господь Тебе поставив, як 

звізду необманну,* що просвічує світокраї,* наставнику Йоане, отче наш. 

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

Богородичний, глас 4: Йоаким і Анна з неслави бездітности* і Адам і Єва від тління смерти 

визволилися, Пречиста,* у святім Різдві Твоїм.* Його празнують люди Твої,* з провини прогрішень 
ізбавлені,* як кличуть до Тебе:* Неплідна родить Богородицю* і кормительку життя нашого. 

Прокімен, пісня Отців, глас 4:  

Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 

Стих: Бо праведний єси в усьому, що створив Ти нам (Дан. 3,27). 
Благословен єси, Господи, Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім’я Твоє на віки (Дан. 3,26). 

 

До Євреїв послання святого апостола Павла читáння  (6, 13-20). 

Браття, колй Бог давав Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, поклявся самим 
собою, кажучи: поблагословлю тебе щедро й розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій 

терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки 

кінчаються клятвою для ствердження. Так само й Бог, бажаючи дати наслідникам обітниці 
якнайсильніший доказ непорушности своєї волі, зробив те клятвою, щоб двома незмінними 

речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну потіху, – ми, що прибігли 

прийняти надію, призначену нам. У ній маємо, неначе котву душі, безпечну та міцну, що входить аж 

досередини за завісу, куди ввійшов за нас, як предтеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, по чину 
Мелхиседека. 

Алилуя (г. 4):  

Мойсей і Арон між ієреями Його і Самуїл між тими, що призивають ім’я Його (Пс. 98,6). 

Стих: Призивали Господа і Він вислухав їх (Пс. 98,6). 
Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвітуть (Пс. 91,14). 

Від Марка святого Євангелія читáння (9, 17-31). 

Одного разу чоловік якййсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: Учителю, я привів до тебе 

сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, 
скрегоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь 
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каже їм: О роде невірний! Доки я буду з вами? Доки вас терпітиму? Приведіть його до мене. І 

привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і той повалився на землю, 

запінився і почав качатися. Він спитав його батька: Скільки часу, як це йому сталося? З дитинства, 

– відповів той. Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, 
змилосердися над нами. Ісус каже йому: Якщо можеш? – Все можливе тому, хто вірує. І вмить батько 

хлопчини скрикнув крізь сльози: Вірую, поможи моєму невірству! Ісус, бачачи, що збігається народ, 

погрозив нечистому духові, кажучи: Німий та глухий душе! Наказую тобі: вийди з нього й не входь 

більше в нього. І закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього. І той став мов мертвий, і 

багато хто казали: він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і той устав. Коли він увійшов у дім, 

учні питали його насамоті: Чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм: Цей рід нічим не можна 

вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, 
щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людям і вб'ють 

його, і три дні після того, як його уб'ють, він воскресне. 

Замість Достойно: 

Тобою радується, Благодатная, всяка твар, ангельський собор і чоловічеський рід, освященний 
храме і раю словесний, дівственна похвало, що із неї Бог воплотився і младенцем став – перед 

віками сущий Бог наш. Лоно бо Твоє престолом сотворив і утробу Твою просторішою небес 

учинив. Тобою радується, Благодатная, всяка твар, слава Тобі. 

Причасний:  
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі. 

 

**************************************** 

ОГОЛОШЕННЯ 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ВІДВЕРНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
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 

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

залі після першої та другої Святої Літургії, 3 квітня. 

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ ТА БАТЬКИ УЧНІВ зустрінуться у неділю, 

3 квітня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу. 

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 3 

квітня, після першої недільної Святої Літургії.  Запрошуємо усю нашу молодь! 
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ПОСТІЙНА МОЛИТВА ЗА ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ та МИР В УКРАЇНІ 

Кожного дня цього тижня буде відправлятися за припинення війни та мир в Україні о 19:00. 

Перевірте тижневий розклад для повнішої інформації. 

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 5 квітня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 6 

квітня, з 9 до 12 год. 

СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ випадає у четвер, 7 квітня. Буде дві Святі 

Літургії на це свято - о 9:00 год. та 19:00 год. Запрошуємо на молитву! 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ розпочався у понеділок, 7 березня. У часі посту стримуються від м’яса щосереди 

та щоп’ятниці усі між 15 та 60 років життя. Молодші 15 років, старші 60 років, вагітні, подорожуючі 
та важко працюючі є звільнені від обов’язку і можуть постити за бажанням. 

СОРОКОУСТИ (відправи за померлих рідних) будуть відправлятися щосуботи о 9 годині ранку 

під час Великого Посту. 

ПАРАФІЯЛЬНИЙ ВЕЛИКОДНІЙ БАЗАР 
У суботу - неділю, 9-10 квітня, відбудеться Великодній Базар у нашій парафії організовуваний 
Сестрицтвом св. Анни. Дуже просимо Вашої допомоги з приготуваннями до базару, а також про 

всіляке спечене солодке. Дякуємо! 

ПАРАФІЯЛЬНІ ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ У НЕДІЛЮ, 10 КВІТНЯ. 

Усі, хто просив свідоцтва про хрещення просимо звертатися до Владики Андрія. 

ОРГАНІЗОВУЄМО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Є професійний тренер, який 

тренує футбол у школі. Просимо звертатися до п. Богдана Флис (267.312.5822) за подальшою 

інформацією.  

ЗБІРКА НА ЗАКУПІВЛЮ медичного обладнання для війського шпиталю проводиться зараз у 

нашій парафії. Прошу залишати ваші пожертви у великому прозорому ящику ззаду церкви. 

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. 

ОГОЛОШЕННЯ 
У квітні звільняється помешкання у головному парафіяльному будинку. Помешкання є зручне для 

проживання родини. Замість оплати проживання родина буде виконувати парафіяльні 

господарські обов’язки. Зацікавлених просимо звертатись до Ігоря Сидоряка або Юрія Бейзика. 
 

НАША ОНОВЛЕНА ПАРАФІЯЛЬНА СТОРІНКА вже працює: www.mykhailivka.org 

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. 
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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 
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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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МОЛИТВА В ДНІ НАШЕСТЯ ВОРОГІВ НА ДЕРЖАВУ І ВІТЧИЗНУ НАШУ 
 
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості і 

щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші 

зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам 

Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані 

слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь 

переможе за нас. 

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не 

відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних 

рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають: повстань на допомогу нам і подай 

воїнству нашому з Ім’ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення 

тих, хто йде на нас війною. 

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай 

щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні 

злі думки знищити державу нашу Українську. Господи, втихомир тих, хто 

противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї заповіді: 

Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться 
цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і 

пам’ять про те, що і вони себе християнами називають. 

Нехай же Господи буде воля Твоя над нами і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб 

покласти воїнам нашим у битві за Віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в 

день праведного Твого Суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі 

Великодаровитий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш та до спокою 

приведеш всіх. 

Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння, для тих хто надіється на Тебе і Тобі славу 

возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь! 
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Як розпочалася війна 24 лютого, наша парафія обрала допомагати лікарням та 

військовим медичними препаратами та обладнанням. Було закуплено два насоси для 

пришвидшеного загоювання ран для військового шпиталю у Львові, 498 

індівідуальних аптечок вищого гатунку для військових на фронті, 60 касок за зібрані 

кошти. Сестрицтво св. Анни долучилися придбанням 200 індивідуальних аптечок 

вищого гатунку для військових на фронті та 11 травматичних аптечок. Через 

організацію списку необхідних речей на сайті AMAZON, було придбано чимало 

знеболюючих, гелів для ран та опіків, перев'язочних матеріалів, турнікетів, 

спальників, військових рюкзаків, фонариків, рацій, хірургічних інструментів, тощо. 

Всі ці речі були зібрані у 29 великих пачок і 9 великих валіз та вислані у військові 

лікарні Львова, Червонограда, Немирова та Києва. Загальна сума всього придбаного 

і відправленого становить принаймні 150 тисяч доларів. І це ще не кінець.  

Дуже дякуємо усім, хто вже долучився до нашої допомогової кампанії і запрошуємо 
підтримувати її і надалі. Зіскануйте цей QR-code і Ви зайдете на сторінку сайту 

AMAZON де є вибрані найбільш потрібні речі на даний час. ПІсля оплати Вами 

вибраних речей, ми отримуємо їх на парафії, сортуємо і відправляємо де потрібно. 

Дякуємо! 

 

 

Просимо підтримати цю ініціативу і підтримати нашу славну армію! 
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ПОЯСНЕННЯ СВЯТОГО ПИСЬМА:   Псалом 51 (50) 

Лише кілька псалмів цитувалося поміж святими усіх віків настільки широко, як цей, 

що свідчить про широту духовних потреб людей Бога. Псалом 51 стоїть парадигмою 

серед молитов про прощення гріхів. Замітка над ним вказує на те, що його написав 

Давид, каючись у своєму гріху перелюбу з Ветсавією (2 Сам. 11), сумнозвісному 

вчинку, коли Давид порушив аж декілька з Десяти Заповідей. Віруючих підбадьорює 

той факт, що оскільки Давидові гріхи були прощені, то й їм простяться. 

У поезії часто розвивається емоційна напруженість моменту. Такий момент настав 

для Давида тоді, коли йому вказали на його гріх, і він покаявся у ньому (2 Сам. 12:13а). 

Оскільки псалом оповідає лише про покаяння й не згадує ані словом про прощення 

(яке прийшло одразу ж, згідно з історичною оповіддю, 2 Сам. 12:13б), цей псалом слід 

сприймати виключно як розмірковування над важливістю ісповідування гріхів. 

Щойно віруючий згрішить, йому необхідно отримати прощення, щоб втішатися 
повнотою стосунків із Господом. 

Основною думкою псалма є те, що найгірший злочинець із Божого народу може 

звернутися до Бога з проханням про прощення, про моральне відновлення сил і про 

продовження радісного життя у спільності з Богом та в служінні Йому, якщо тільки 

він прийде з покірним духом та у своєму проханні візьме за основу безмежне Боже 

милосердя й співчуття. 

А. Вступна молитва (51:1-4) 

Давид прикликав Божу любов та співчуття, коли почав просити Господа милостиво 

пробачити йому та омити його від гріха. 

51:1-3а. Такі риси Божої вдачі як велика милість ( хесед ) до Свого слуги та 

“милосердя” до безпомічних стали основою Давидового моління про помилування. 

Навіть дієслово “помилуй” є молитвою до Бога діяти згідно зі Своїм характером. Це – 

також визнання того, що Давид не заслуговував на прощення. Прощення гріхів 

дається тільки через Божу милість. 

51:3б-5. Три дієслова, вжиті тут Давидом, мають глибоке художнє значення. Слово 

“зітри” асоціюється з людськими записами, які можна стерти. Слово “обмий” (кабас) 

порівнює прощення з пранням одежі (котра часто вважалася продовженням 

людини). Слово “очисть” походить із богослужебного обряду, під час котрого людина 

очищувалася для участі у храмовому поклонінні. Ці прохання (див. вірші 9, 11) 

наголошували на Давидовому бажанні повного Божого прощення його “провини”, 

“вини” і “гріха”. 
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Б. Ісповідування (51:5-8) 

Давид зізнався, що згрішив супроти Господа (вірші 5-6), а тоді оплакав власне 

духовне безсилля (вірші 7-8). 

51:5-6. Коли він сказав, що “гріх” його був “завжди” перед ним, потрібно пам’ятати, 

що його розкаяння настало приблизно через рік після скоєння гріха (маленький син 

помер за тиждень після покаяння; див. 2 Сам. 12:13-18). Можливо, тоді Давид 

настільки виправдовував свої дії, що не відчував за собою вини, аж поки Натан не 

вказав йому на неї. Так чи інакше, а зрештою Давид таки зізнався, що “згрішив” 

супроти Господа. І він віддав себе на Божу волю, усвідомлюючи, що те, що Бог 

учинить із ним, буде справедливо. 

51:7-8. Потім Давид визнав, що духовно безсилий. Він народився “у гріху”, себто 

жодного дня в житті не був безгрішним. Це суперечило Божим моральним вимогам 

щодо його життя. З юних літ він відчував напругу “в глибині душі”, знаючи, що Бог 
бажає правди й “мудрости”, тобто чесного і плідного життя. 

В. Прохання (51:9-14) 

У зв’язку зі своєю сповіддю Давид попрохав Бога спершу про прощення (вірші 9-11), 

а потім про внутрішнє оновлення (вірші 12-14). 

51:9-11. У своїй молитві про прощення псалмоспівець озвучив ті ж прохання, що й 

раніше (див. вірші 3б-4), але вже у зворотному порядку:   “окропи”, “обмий”, “зітри”. 

Коли Давид згадав про кроплення “іссопом”, то провів аналогію з використанням 
іссопу під час релігійних обрядів із кропленням жертовника жертовною кров’ю 

тварин. Це символізувало усунення гріха через пролиття крові (див. Євр. 9:22). Потім 

Давид попросив Бога знову дозволити йому “відчути радість” від миру з Ним. (Щодо 

ототожнення слова “кості” з емоційним виснаженням див. коментарі до 6:3.) Цар 

прохав Бога усунути його гріхи й “провини”   згідно з Його присудами. 

51:12-14. Як спосіб виправлення гріховної природи, Давид звернувся до Бога з 

проханням надати йому внутрішнє оновлення серця (“серце чисте”, вірш 12), не 

відкидати від Себе (“від обличчя Твого”, вірш 13) і повернути “радість” (вірш 14). Він 

розумів, що збайдужів в душі, тож потребував оновлення. Він також знав, що Саул 

втратив царство через гріх (ця втрата описується у Старому Завіті як позбавлення 

“Духа ... Святого”), тож Давид просив, щоб Бог “не” відібрав у нього Свого Духа й не 

усунув його також. У Новому Завіті Дух не полишає віруючих, Він перебуває в їх 

серцях від моменту спасіння (див. Йн. 14:16; Рим. 8:9). Але християнин може бути 

відстороненим від служіння через гріх (див. 1 Кор. 9:27). Давидові також було відомо, 
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що для того, аби знову відчути радість, яку мав у спасінні, він потребував 

внутрішнього духовного оновлення Богом. 

В. Обітниця прослави (51:15-19) 

Давид пообіцяв Богові, що коли Він простить йому, то він братиме якнайповнішу 

участь у служінні Йому. Прохання у цих віршах є просьбами про те, що можна 

отримати внаслідок прощення. Таким чином вони виступають непрямими 

просьбами про прощення. 

51:15. Спершу Давид сказав, що коли Бог пробачить йому, то він “доріг” Його навчить 

“беззаконних” (тобто розповість, як Бог ставиться до тих, котрі каються). Звісно ж, 

щоб мати змогу навчати когось цьому, спершу він сам мав отримати прощення. 

51:16-17. Потім Давид зазначив, що коли Бог простить його, він співатиме й 

возвіщатиме “хвалу” Божу. Однак приєднатися до тих, котрі вихваляють Бога, він міг 

лише за умови, що сам очистився від свого кривавого гріха (“кровопролиття”). 

51:18-19. Опісля Давид пообіцяв: якщо Бог простить йому гріхи, то він принесе Йому 

“жертви”. Псалмоспівець знав, що Бог бажав не лише тварин в жертву від нього (див. 

40:7). Йому необхідно було отримати прощення, перш ніж піднести Богові мирні 

жертви. Головна жертва, яку він мав принести, – це серце сокрушенне й смиренне, 

покірний “дух”, який шкодує про свій гріх сповна. Саме цього Бог бажає і це приймає. 

У Старому Завіті кожен, хто згрішив, як і Давид, мав отримати слово розрішення від 

священника або пророка, щоб дізнатися про те, що він – прощений. Тільки тоді 
покаянний грішник міг знову брати участь у поклонінні й приносити мирну жертву. 

У Новому Завіті слово примирення є на всі віки закарбованим у Святому Письмі – 

кров Ісуса Христа очищає від гріха (1 Йн. 1:7). Однак навіть у Новому Завіті віруюча 

людина повинна мати “дух сокрушенний”, без зухвалої самонадіяності. Вона мусить 

розуміти, що потребує Бога, щоб віднайти духовне оновлення й очищення серця (1 

Йн. 1:9). 

Г. Молитва про достаток (51:20-21) 

51:20-21. Ці вірші часто розглядаються як пізніші додатки до псалма, оскільки 

тематично вони не надто пов’язані з тим, про що йдеться в цьому псалмі. Разом із тим 

ідея жертвування відповідних жертв (вірш 21) має прямий стосунок до віршів 18-19. 

Прохання відбудувати “єрусалимські мури” могло бути молитвою про загальний 

сильний захист міста, але воно також могло бути і образним проханням про 

посилення духовного захисту нації (настанови для царя тощо). Правильне і щире 
поклоніння Богові приносить людині моральний достаток. 
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Ті, що шукають батьківщини 
“Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди 
йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, 

співспадкоємцями тієї ж обітниці; бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого 

є Бог. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх і раділи та говорили 
про себе, що вони подорожні й пришельці на землі; бо ті, які говорять так, показують, що вони 

шукають батьківщини. І коли б вони в думках мали ту батьківщину, з якої вийшли, то мали б час 

повернутися; але вони прагнули кращого, тобто небесного; тому і Бог не соромиться їх, називаючи 

Себе їхнім Богом; бо Він приготував їм місто” (Євр. 11:8-10,13-16). 

Для мене історія Авраама – одна із найзагадковіших у Біблії. Чому Бог вибрав саме його? Чому вів 

такою довгою та дивною дорогою до мети? Чому виконання Господніх обітниць у житті Авраама 

відбувалося якось не так, як їх уявляємо ми, люди? І чому, врешті-решт, виконання найбільшої 

обітниці – дати благословенну землю – у житті самого обранця Божого практично не здійснилося. 

Так, він оселився на території, яка була обіцяна Богом йому та синам, але “жив він на землі 

обітованій, як на чужій, i жив у наметах” (Євр 11:9). Він так і не отримав “сертифіката” на право 

власності, так і помер як приходько та мандрівник… 

Напевне, нам не вдасться відповісти на усі ці “чому?”, але Біблія частково піднімає завісу 

таємничості над високими Господніми задумами. 

Новий Завіт каже, що старозавітні історії та постаті для нас є образами, прикладами, які чогось 

навчають. 

Чого ж може навчити нас історія “мужа віри” Авраама? Пройдімося з ним непростою дорогою 

життя, через аудиторії Божих університетів і разом навчімося довіряти Господу. 

“І сказав Господь Авраму: піди з землі твоєї, від роду твого і з дому батька твого у землю, яку Я 

покажу тобі” (Буття 12:1). 

Як і кожна людина на землі, в Авраама було конкретне місце народження, земля та народ, які він 

мав повне право назвати рідними. Так, цей муж міг сміливо сказати: “Месопотамія – моя земля, моя 

Батьківщина, моя любов”. Але одного разу стався випадок, який перевернув усе “з ніг на голову”: 
йому з’являється Господь, називає Себе ім’ям, яке для Авраама було новим, і каже: “Ти повинен 

залишити місце свого проживання, Я даю тобі нову Батьківщину, нову землю”. 

Сьогодні (хоча це, власне, спостерігалося в усі часи) люди намагаються захопити собі якомога 

більше «нерухомості», побільше землі. Можна проживати в Україні й мати кусочок “своєї” території 
десь на березі Середземного моря чи біля Лондона. В духовному житті, прообразом якого є 

біографія Авраама, таке не проходить. Божий наказ цьому чоловікові був чітким та однозначним: 

“Піди з землі твоєї…” Щоб отримати від Бога нову землю, потрібно залишити стару. Щоб стати 

власником Землі Обітованої, потрібно вийти з Месопотамії. Третього не дається. 

Цей момент дуже важливий для віруючої людини. Прив’язаність до земного, до звичного, до того, 

в чім людина народилася, нерідко стає серйозною перешкодою для отримання нової землі, обіцяної 

Господом. “Наше життя – на небесах…” – каже апостол Павло (Флп. 3:20). Саме ту небесну країну 

ми маємо право назвати рідною. А як же земля нашого народження? Що ж, вона для нас теж рідна, 

близька, але… тимчасова. Тобто вона має обмежене значення, обмежену цінність і ніколи не може 

замінити того, що дає Бог. І, що найголовніше, шануючи та люблячи землю нашого народження, ми 

не повинні забувати землю нашого вічного перебування. Найбільша у світі любов – це любов 
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батьків і до батьків. Вона природна і похвальна. Але Ісус сказав: “Хто любить батька чи матір 

більше, ніж Мене, недостойний Мене; і хто любить сина чи дочку більше, ніж Мене, недостойний 

Мене” (Мф. 10:37). Тобто любов до рідних, любов до земної Батьківщини не є чимось поганим, але 

вона не повинна бути більшою від любові до Господа. 

Але разом з тим така любов нам конче потрібна. Для чого? Щоб на прикладі земної любові (до 

батьків, до коханої, до Батьківщини) ми могли навчитися іншої, більш високої. Саме земна любов є 

індикатором любові небесної. Про це гарно пише апостол Іоанн: “Хто не любить брата свого, якого 

бачить, як може любити Бога, Якого не бачить?” (1Ін. 4:20). Люблячи землю нашого земного 

народження, ми вчимося любити землю нашого вічного перебування з Богом. Перефразовуючи 

Іоанна, можна сказати: “Як можна любити землю, якої не бачили, коли не любимо землі, яку 

бачимо?” Але щоб дійти до нової землі, потрібно “вийти” зі старої. Тобто сказати собі: “Якою б 
дорогою, близькою, ціною, святою для мене не була моя Батьківщина, моя мета – земля, обіцяна 

Спасителем. Я знаю, що таке любов до рідного краю, я знаю, як трепетно б’ється серце, коли бачу 

рідне село, місто, рідну країну. Якщо такі почуття огортають мене при погляді на земну 

Батьківщину, то які ж вони повинні бути при думці про Батьківщину небесну?”.  

Впевнений, Авраам проніс через усе життя згадку про свою колишню Батьківщину, бо інакше як би 

він міг полюбити ту, якої ніколи не бачив? Але щоб її отримати, довелося залишити стару. Ми також 

залишимо нашу стару Батьківщину, якою б гарною та дорогою вона не була. Бо попереду місто, “що 

має основу, художником i будівничим якого є Бог” (Євр. 11:10). 

Авраам “жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, 

співспадкоємцями тієї ж обітниці“. Дивно, чи не так? Бог виводить людину з рідної землі, обіцяючи 

нову, кращу, але навіть тоді, коли той увійшов у неї, вона все одно залишається чужою. Усе 
правильно, саме те Бог і хотів сказати Авраамові. Де б ми не жили, де б не народилися, якою б 

прекрасною не була земля нашого проживання, ми на ній всього лише “подорожні й пришельці“. 

Вона не наша. Вона – лише дорога, яка веде до чогось більшого та кращого. Вона земна копія 

небесного оригіналу, як земна скинія була копією скинії небесної. 

Ми, християни, чимось схожі до Авраама. Як і йому, Господь обіцяв нам чудову спадщину – землю 

обітовану. Ми, як і Авраам, вийшли зі світу гріха та неправди, в якому народилися. Ми, вже будучи 

дітьми Божими, повноправні власники обіцяної землі. Ми, як і Авраам, уже перебуваємо на 

території благословення та великих обітниць. Але ми ще в дорозі. Ми ще живемо в “наметі” нашої 
земної природи. Наше тіло з його спокусами, болями, хворобами нагадує нам, що ми ще не 

визволилися від місця нашого народження. Лише вірою, як Авраам, ми бачимо чудову землю, на 

якій “перебуває правда”. І це підбадьорює нас, додає снаги, штовхає вперед. 

Вони “шукають батьківщини” – так сказав про Авраама та всіх подорожніх до землі обітованої 

автор Послання до Євреїв. Виявляється, прабатько єврейського народу на обіцяній території, уже 

перед лицем перед смерті ще був у пошуках Батьківщини! “Усі ці померли у вірі, не одержавши 

обітниць“. Не одержавши? На землі – так. Але яка буде радість, коли, увійшовши в небесну країну, 
прийшовши до справжньої, рідної домівки, вони отримають те, заради чого пожертвували земною 

Батьківщиною, родиною, собою. 

Авраам гідно пройшов свій життєвий шлях, отримавши те, чого не могла дати йому земна 

Батьківщина. Ми – ще у “пошуках Батьківщини”. Хоча вона вже живе в нашому серці, хоча вона вже 
реальна через віру в Ісуса Христа, нам ще потрібно подолати земну дорогу. Дорогу, яка проходить 

через Батьківщину земну. 
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

СУБОТА, 2 КВІТНЯ: Субота заупокійна. Преподобних отців наших в обителі св. Сави, 

що їх убили сарацини.  Свщмч. Миколая Чарнецького. 
09:00    СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих 

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

19:00          Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

НЕДІЛЯ, 3 КВІТНЯ: Преподобного й ісповідника Якова, єпископа Катанського 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та приватні намірення 

10:00  За здоров’я та Боже благословення для Галини 
За здоров’я та Боже благословення для Михайла, Ольги, Віталіка, Андрія,  

 Руслани, Анни, Михайла, Анни, Оксани, Олега - Н.Н. 

За здоров’я та Боже благословення для Юліани в день народження 

За здоров’я та Боже благословення для Сергія з р., Петра з р., Сергія з р.,  
 Валентина з р., Уляни, Андрія, Олександра, Софії, Данила, Наталії, Зеновія, 

 С Степана, Романа, Дмитра, Святослава - Н.Н. 

ПОНЕДІЛОК, 4 КВІТНЯ: Св. священомученика Василія, пресвітера Анкирського 
18:00              +Євген, Альбіна, Ангелина, Йосиф, Ганна, Йосиф - Йосип і Леся Яричківські 

19:00  Акафіст Страстям Христовим і Молебень у часі війни 

ВІВТОРОК, 5 КВІТНЯ: Св. прпмч. Нікона і двохсот учнів його, з ним замучених 
19:00  Утреня з Каноном Андрія Критського (поклони) 

СЕРЕДА, 6 КВІТНЯ: Передсвяття Благовіщення Пресв. Богородиці. Преп. Захарії. 
19:00   Велика Вечірня на свято Благовіщення Пречистої Діви Марії 

ЧЕТВЕР, 7 КВІТНЯ:  Благовіщення Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії 
09:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

19:00  За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

П’ЯТНИЦЯ, 8 КВІТНЯ:  Собор архангела Гавриїла 
19:00  Літургія Напередосвячених Дарів та Молебень у часі війни 

СУБОТА, 9 КВІТНЯ: Субота акафістова.  Св. Матрони, що в Солун 
09:00    СОРОКОУСТИ - Свята Літургія за померлих 

+Ярослав - Н.Н. 
18:00    За здоров’я та Боже благословення для парафіян 

19:00          Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни 

НЕДІЛЯ, 10 КВІТНЯ: Преподобного Іларіона Нового. Св. Стефана, чудотворця 
08:15  За здоров’я та Боже благословення для Тетяни та приватні намірення 

10:00  За здоров’я та Боже благословення для Галини 

За здоров’я та Боже благословення (приватні намірення) 


	МОЛИТВА В ДНІ НАШЕСТЯ ВОРОГІВ НА ДЕРЖАВУ І ВІТЧИЗНУ НАШУ
	Ті, що шукають батьківщини

