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Владика Андрій Рабій
отець Остап Микитчин
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1013 Fox Chase Road, Jenkintown, PA 19046
Email: parish@mykhailivka.org
Оренда залу: 267.885.3091 (пані Люба Борочок)

Неділя Розслабленого
Тропар, глас 3: Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії,* бо сотворив владу рукою своєю
Господь,* подолав смертю смерть, первенцем мертвих став,* з безодні аду ізбавив нас і подав світові
велику милість.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові:
Кондак, глас 3: Душу мою, Господи, у гріхах всіляких і безглуздими діяннями тяжко розслаблену,*
воздвигни божественним Твоїм заступництвом,* як і розслабленого воздвигнув Ти древньо,* щоб
я кликав до Тебе, спасаючись:* Слава, Христе, владі Твоїй.
I нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Кондак Пасхи, глас 8: Хоч і у гріб зійшов Ти, Безсмертний,* та адову зруйнував Ти силу,* і воскрес
єси як переможець, Христе Боже,* жінкам-мироносицям звістивши: Радуйтеся,* і Твоїм апостолам*
мир даруєш,* падшим подаєш воскресіння.
Прокімен, глас 1:
Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22).
Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, правим належить похвала (Пс. 32,1).
Діянь святих апостолів читáння (9, 32-42)
У той час Петро, обходячи всі місця, прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Там він найшов одного
чоловіка, на ім'я Еней, що лежав на ліжку вісім років, він був розслаблений. Петро сказав до нього:
Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко! І вмить той підвівся. І бачили
його всі мешканці Лідди та Сарону, й навернулися до Господа. Була ж у Яффі одна учениця, на ім'я
Тавита, що значить у перекладі Дорка, абож Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що
чинила. І сталося тими днями, що вона занедужала й умерла. Обмили її і поклали в горниці. А що
Лідда лежить близько Яффи, учні, почувши, що Петро там, послали двох чоловіків з просьбою до
нього: Прийди до нас якомога скорше. Петро встав і пішов з ними. І як прийшов, вони його повели
у горницю, де всі вдови оточили його, плачучи й показуючи йому одежу, плащі, які робила для них
Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати, Петро впав на коліна й почав молитися і,
обернувшись до тіла, мовив: Тавито, встань! І та відкрила очі, і, побачивши Петра, сіла. Він подав їй
руку й підвів її, і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся Яффа, і
багато увірувало в Господа.
Алилуя, глас 5:
Милості Твої, Господи, повік оспівуватиму, з роду в рід (Пс. 88,2).
Бо сказав Ти: Повік милість збудується (Пс. 88,3).
Від Йоана святого Євангелія читáння (5, 1-15).
В той час Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі Овеча купіль, що зветься по-єврейськи Витесда
й має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли
зворушиться вода: бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зворушував воду, і хто перший
по зворушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один
чоловік, що нездужав тридцять вісім років. Побачив Ісус, що він лежить, і довідавшися, що він вже
дуже довго нездужає, каже до нього: Бажаєш видужати? Відповідає йому недужий: Не маю нікого,
пане, хто б мене спустив у купіль, коли зворушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо
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мною сходить. Ісус мовить до нього: Устань, візьми ложе твоє й ходи! І відразу видужав той чоловік
і взяв своє ложе, й почав ходити. А був то день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав: Таж то
субота. Не личить тобі носити ложе. Той їм відповів: Той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми
твоє ложе й ходи. Спитали його: Хто той, що сказав тобі: візьми й ходи? Але той, що видужав, не
знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус найшов його у храмі й мовив до
нього: Оце ти видужав, не гріши ж більше, щоб що гірше тобі не сталось. Чоловік пішов і оповів
юдеям, що то Ісус оздоровив його.
Замість Достойно:
Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся. I знову кажу: Радуйся. Твій Син воскрес
тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув Він. Люди, веселіться.
Ірмос (г. 1): Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тобі возсіяла. Радій нині й
веселися, Сіоне. А Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого.
Причасний:
Тіло Христове прийміть, джерела безсмертного споживіть.
Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх. Алилуя, тричі.

****************************************
ОГОЛОШЕННЯ

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА
ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
ПРОСИМО МАТИ МАСКИ У ЦЕРКВІ у зв’язку з вірусом COVID-19.
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, 15 травня.

КЛАС ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРШОЇ СВ. СПОВІДІ ТА БАТЬКИ УЧНІВ зустрінуться у неділю,
15 травня, після першої Святої Літургії о 9:30 ранку на нижньому поверсі залу.

ЗУСТРІЧ СПІЛЬНОТИ “УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ - ХРИСТОВІ” відбудеться у неділю, 15
травня, після першої недільної Святої Літургії. Запрошуємо усю нашу молодь!

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 17 травня, з 17:00 год. у старому залі. Продаж буде у середу, 11
травня, з 9 до 12 год.

ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: Просимо про дарунки солодкого для нашого весняного фестивалю, який
пройде 4-5 червня.

НІЧНІ ЧУВАННЯ З СПІЛЬНОТОЮ “МАТЕРІ В МОЛИТВІ” В П’ЯТНИЦЮ, 20 ТРАВНЯ
ВЕСНЯНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БУДЕ У СУБОТУ-НЕДІЛЮ, 4-5 ЧЕРВНЯ
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ОРГАНІЗОВАНО ФУТБОЛЬНУ СЕКЦІЮ при нашій парафії. Класи проходять щовівторка з
18:00 і щосуботи з 14:30. 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.

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
ПАРАФІЯЛЬНИЙ БЮЛЕТЕНЬ: Якщо Ви бажаєте отримувати бюлетені в електронній версії,
просимо надіслати повідомлення на скриньку parish@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.
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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СВЯТО ПЕРШОЇ СПОВІДІ ТА УРОЧИСТОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ
ВІДБУДЕТЬСЯ У НЕДІЛЮ, 29 ТРАВНЯ, О 12 ГОДИНІ ДНЯ
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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!
7 of 20

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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Божественна Літургія. Короткий коментар
Прохальна єктенія та молитва за достойне Причастя. Молитва «Отче наш».
Молитва головоприклонна.
Після принесення Євхаристії диякон знову закликає спільноту вірних до молитви, щоб ми,
пом’янувши всіх святих, змогли ще успішніше просити у Бога всього потрібного для нашого життя.
Ми молимось насамперед за освячені Дари – щоб вони були перед Божим престолом приємними
пахощами, і щоб через них Він послав нам благодать і дар Святого Духа, тобто сам оселився в нас
Своїм Божественним Духом. Священик в цей час молиться молитву за достойне причастя усіх нас –
не на погибель, але на спасіння. Під час прохальної єктенії ми знову просимо у Господа допомоги
для нашого духовного і тілесного життя, однак просимо вже в єдності віри, поєднані у Святому Дусі.
Маючи сміливість перед Богом як Його діти, всі вірні виголошують молитву «Отче наш», якої
навчив нас Господь Ісус Христос. Він єдиний по природі може називати Бога Отцем, натомість ми є
дітьми Божими по Його благодаті[17]. Власне, якраз той Дух Божий, якого ми маємо, спонукає нас
до цієї молитви: «Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони - сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства,
щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо: «Авва! – Отче!» Сам цей
Дух свідчить разом із нашим духом, що ми - діти Божі; а коли діти, то й спадкоємці ж Божі співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися.» (Рим.
8, 14-17). До того ж Господня молитва є однією з найраніших християнських молитов перед
причастям – багато святих Отців розуміли «хліб насущний» як Хліб Євхаристійний, який живить
саму суть людського життя.
Після молитви священик знову бажає вірним миру. Це особливо потрібно у момент причастя
– ми маємо до Трапези Господньої приступати у повному мирі з Богом, ближніми та з самим
собою[18]. По цьому він молиться молитву, під час якої всі на заклик диякона прихиляють голови.
Такі молитви звуться головоприклонними. Служитель молиться до Творця всього і Дателя всіх
благ, щоб Він споглянув на тих, що прихилили перед Ним свої голови (ознака послуху), і за Своєю
благодаттю подав усім причастя Святих Таїнств на добро і відповідно до потреб кожного, щоб
супроводжував подорожніх та зцілив недужих[19].
«Святеє святим». Причастя.
Готуючись до Причастя, священик молиться молитву, тема якої суголосна із молитвою
Херувимської пісні: прикликання Христа, який сидить праворуч Отця і воднораз невидимо
присутній між вірними, щоб Він зійшов і «могутньою рукою» подав Свої Тіло і Кров духовенству, а
через нього – і всім людям. Служитель наче просить Господа про чудо, щоб Він тут і тепер знову
наситив усіх нас Своїми Дарами, як і колись нагодував многоту народу кількома хлібами та
рибинами: «І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба,
поблагословив і розламав ті хліби, і дав учням, а учні – людям. Всі їли до наситу й назбирали куснів,
що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловіків, окрім
жінок та дітей» (Мт. 14:19-21). Як тоді насичення людей відбувалось через руки апостолів, так і
тепер причастя Тілом і Кров’ю Христовими відбувається руками священнослужителів – їхніх
наступників.
Диякон у цьому часі (або ще під час молитви «Отче наш») стоїть перед святими дверима
іконостасу і опоясується хрестовидно орарем – за мить відбудеться роздроблення Святого Агнця і
причастя, тому він не буде підносити ораря вгору, закликаючи вірних до молитви чи звіщаючи їм
важливі миті богослужби, але наче починає інше служіння, оскільки Господь, накормивши людей
Своїм словом, тепер хоче готувати їх Небесною Поживою – тілом і кров’ю, а перев’язаний орар ніби
вказує на те, що «мовчить всяка плоть».
Після звершення покаянних поклонів і дияконського виголосу «Будьмо уважні»,
священнослужитель простягає руки до Святого Агнця і возносить його вгору, промовляючи
«Святеє святим». Цим вказується, що Євхаристійні Дари можуть бути подані лише тим, хто є
повністю очищений від гріха і досконало освячений, оскільки Той, хто приходить у Причасті, сам є
і Чистотою, і Святістю. Ще у Старому Завіті головним заповітом Господа до вибраного народу була
святість: «Будьте святими, бо Я святий, Господь Бог ваш» (Лев. 19:2; пор. 20:26). До цього ж
закликає нас і Новий Завіт: «…Як Той, хто вас покликав – святий, так само й ви самі усім вашим
життям станьте святі» (І Пт. 1:15).
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Ота абсолютна святість ніяким чином не може бути спричинена діянням людини, бо «Той,
що освячує, і ті, що освячуються, всі від Одного» (Євр. 2:11). Саме тому церковна громада, слідом за
святим апостолом Павлом, визнає, що єдиним Святим є Господь Ісус Христос на славу Бога
Отця[20]. Тільки у Ньому ми маємо джерело і повноту нашої святості, лише Він може вчинити нас
гідними, щоб приступити до причастя Його Тіла і Крові. Після цього ісповідання також співається
причасний – короткий стих, переважно взятий із Біблії, який, подібно до прокімена та алилуарія,
буває різних видів, однак часто стосується саме моменту Причастя.
Вознісши Святого Агнця, священик роздроблює його на чотири частини, наслідуючи самого
Господа, який розламав Хліб на Тайній Вечері, даючи його апостолам на споживу[21]. Рання Церква
надавала цій священнодії настільки велике значення, що навіть спільне приношення Євхаристії
називала просто «ламанням Хліба» (Ді. 2:46), адже розділення Агнця стається для поживи всіх
вірних, які беруть участь в одній і тій самій трапезі. Таким чином християни через Причастя
гуртуються особливою сув’яззю, яка перевищує всі інші об’єднання чи спільноти – ми стаємо одним
живим організмом, Христовою Церквою: «Тому, що один хліб, нас багато становить одне тіло, бо всі
ми беремо участь у одному хлібі» (І Кор. 10:17).
Агнець роздроблюється вже протягом століть по всьому світі, але зостається одним і тим
самим – неподільним і незнищенним Христовим Тілом, яке Церква приносить у жертву Отцеві. У
кожній частинці цього Хліба присутній цілий Христос у всій своїй повноті Божества і людськості.
Як Господь після Свого воскресіння вже не знав обмежень матеріального світу, входячи до учнів
замкненими дверима чи являючись їм у різних місцях, так і тепер ми, причащаючись Євхаристії у
будь-якому куточку земної кулі, у величному соборі чи малій церковці, у всі часи досконало
єднаємось з Ісусом Христом, який «учора й сьогодні – той самий навіки» (Євр. 13:8).
Після роздроблення Святого Хліба на частини, священнослужитель зі словами «Повнота
Святого Духа» вкладає одну з них до чаші, єднаючи Тіло і Кров на знак Воскресіння Христового, в
якому поєднались тіло і душа[22] Господні, розділені під час страждань. По цьому диякон приймає
посудину із теплотою – гарячою водою – і розводить нею Святу Кров. При цьому відбувається
короткий діалог благословення, через який можна розуміти теплоту як гарячу віру святих, яку
вони мали завдяки діянню Божого Духа.
Згадка про Святого Духа при вкладанні частиці Агнця до чаші та вливанні теплоти має
велике значення: Дух є тим, хто засвідчив про життя вічне, дароване нам Отцем через Його Сина,
Господа нашого Ісуса Христа. Свідченням отого життя стали святі – носії Божого Духа, які, живучи
згідно своєї віри (див. Ав. 2:4; пор. Рим. 1:17; Євр. 10:38), змогли подолати беззаконний світ[23].
Дією Святого Духа Божество Ісуса Христа не покидало під час страстей ані душі, ані тіла,
перебуваючи у своїй повноті і в аді, і на землі, і праворуч Отця на небі[24].
Розділивши решту Святого Агнця, священик подає частицю спершу дияконові, а потім і сам
бере її до рук і молиться молитву перед Причастям, по закінченні якої обоє споживають святощі.
По цьому відбувається причастя Крові Христової: спершу священик трохи надпиває з чаші, а потім
подає з неї дияконові.
Ще у ранній Церкві існував звичай, щоб учасники Господньої Трапези причащалися не кожен
власноруч, але приймаючи Євхаристію від іншого, звичайно старшого служителя. Однак, у давнину
навіть той, хто очолював Літургію, причащався не сам, але від молодших служителів. Цим
вказувалось на те, що ніхто не має права привласнювати собі Євхаристію, бо вона є небесною
дійсністю, звершителем якої є сам Христос, а всі інші є лише Його слугами; тільки Він єдиний має
пріоритет у розділенні Своїх Дарів, даючи кожному щедро і по потребі.
Молитва «Вірую, Господи, і ісповідую…», яку разом з рядом інших молитов мовлять
духовенство і вірні перед Причастям, традиційно приписана св. Йоану Золотоустому. Її та інші
передпричасні молитви майже всуціль укладено зі слів Святого Письма, і вони містять надзвичайно
глибоке богословське розуміння Євхаристії. Ми визнаємо[25] Господа Ісуса Сином Божим[26], який
спішить для спасіння нас як найбільших грішників[27]. Опісля, у тропарі Великого четверга,
просимо Господа вчинити нас гідними тієї самої Вечері, яку Він розділив зі Своїми учнями[28],
однак остерігаємось, щоб не були ми такими ж зрадниками, як Юда[29]. Втім, не будучи від нього
кращими, не втрачаємо надії на Бога і просимо про помилування разом із розкаяним
розбійником[30]. Благаємо також, щоб Євхаристія не стала для нас прокляттям через нашу
недостойність[31], але Поживою вічного життя[32]. Завершуємо наше моління словами
смиренного митаря про Боже змилування над нами[33].
11 of 20

Причастившись, диякон готує Євхаристію для причастя вірних, згортаючи Святий Хліб до
чаші з Господньою Кров’ю. Коли ж чаша буде сповненою, священик подає її дияконові, а той
виносить Євхаристію до святих дверей іконостасу і закликає приступити до неї вірних зі страхом
Божим і вірою[34]. Потрібно розуміти, що тут йдеться не про панічний страх перед величчю Божою,
інакше б ніхто не наважився приступити до цього справді страшного Таїнства. Радше йдеться про
синівську боязнь образити благого Отця, який зі Своєї милості щедро обдаровує кожного, хто
приходить до Нього. Також цей страх слід розуміти як благоговіння перед Богом, через яке у серці
людини зроджується справжня мудрість[35]. А міцна віра для людини у цей час потрібна для того,
щоб плоди Причастя обильно діяли в нашому житті: «Приступім, отже, з довір'ям до престолу
благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч» (Євр. 4:16).
Відповідаючи на заклик диякона, літургійна громада визнає, що під виглядом Хліба і Вина
до неї входить сам Господь Ісус Христос, співаючи пророчі слова «Благословен, хто йде в ім’я
Господнє; Бог – Господь, і явився нам» (Пс. 117:26-27). Їх у давнину виголошували єврейські діти,
коли вітали Месію під час в’їзду до Єрусалиму[36]. Цими ж словами і ми тепер вітаємо Христа
Спасителя, який входить до нашого Святого міста – святині нашої душі – щоб закласти там Собі
житло[37]. Через прийняття Євхаристії ми маємо реальну можливість скуштувати вічності, якою є
сам Бог. Причащаючись Його Тіла і Крові, ми стаємо співтілесними і єдинокровними з Ним, тому
можемо кликнути разом з апостолом Павлом: «Живу вже не я, а живе Христос у мені» (Гал. 2:20).
Священик з чашею стоїть на амвоні[38] перед святими воротами іконостасу, а вірні
приступають до Причастя один за одним, зі всіляким благоговінням і острахом вклоняючись
низько перед Господом і маючи на грудях складені навхрест руки на знак смирення, а також як
символ віри у розп’ятого і воскреслого Спаса нашого Ісуса Христа. Ставши перед чашею у прямій
поставі, яка найбільше відповідає гідності людини як створіння Божого, причасники підносять
голову дещо назад і відкривають уста, в які священнослужитель ложечкою вкладає Пречисті
Таїнства. Приступаючи до Євхаристії, вірні називають свої хресні імена[39], а священик молиться,
щоб Святі Дари були кожному на відпущення гріхів і на життя вічне. Коли священнослужитель
забирає ложечку, вірні споживають Святі Дари, відходять від амвону і знову вклоняються
Господеві, який явив їм Свою милість. У давнину вірні після прийняття Євхаристії також цілували
край чаші наче животворний Христовий бік, з якого витекли кров і вода. Якщо є звичай, вірним, що
причастились, подають для споживання теплоту і частинку просфори.
Причастя священнослужителів і вірних у давнину відбувалось окремо Тілом і Кров’ю
Христовими – як це робили апостоли на Тайній Вечері і як чинили всі християни у первісній Церкві.
Згодом із різних причин, зокрема через деякі зловживання, цей звичай для вірних було замінено на
причастя Тілом, замоченим у чаші з Кров’ю, яке вкладають їм до уст за допомогою ложечки. Сталась
ця зміна, мабуть, біля VIII століття, хоча традиція приписує винайдення такого способу причастя
ще св. Йоану Золотоустому.
Благодарення. «В мирі вийдім».
По завершенні причастя священик благословляє зібраний у храмі люд чашею зі Святими
Дарами, мовлячи: «Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє» (Пс. 27:9). Цими словами
служитель прикликає на всіх вірних Господнє благословення, оскільки всі ми – Божа спадщина, яку
Отець передав Синові: «…Я дам Тобі народи в спадщину, і кінці землі Тобі в посілість» (Пс. 2:8).
Відповідаючи на благословення, вірні співають стихиру П’ятдесятниці «Ми виділи світло
істинне…», якою звеличують Святу Тройцю, що спасає людство через Свої обильні дари, головним
з яких є причастя Святого Духа, який оселюється в нас через Євхаристію.
Покадивши святощі на престолі, священик переносить їх на жертовник, а вірні співають
благодарний гімн «Нехай сповняться уста наші хвалення Твого, Господи…», в якому просять
Господа насамперед навчити правдивої похвали Свого імені, щоб достойно благодарити за
прийняття Святих Таїн. Таке правдиве благодарення виявлятиметься святістю нашого життя, яка
можлива через постійне роздумування над величчю Божої праведності, що виправдовує грішників
завдяки Причастю.
По завершенні цього гімну диякон промовляє благодарну єктенію, закликаючи вірних
достойно звеличувати Господа, який сподобляє нас величних і страшних Таїнств. Ми знову просимо
про покров Божої благодаті над нами протягом всього дня, віддаючи себе і один одного Христові.
Священик у цей час мовить молитву, в якій просить у Бога керувати нашим життям, а у виголосі
звеличує Його як Джерело нашого освячення. Люди відповідають на це своєю згодою, мовлячи
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«Амінь». Після єктенії наступають останні моління Божественної Літургії – заамвонна молитва та
відпуст.
У давнину закликом служителя «В мирі вийдім» богослужіння завершувалось і всі присутні
у храмі готувались до виходу в ім’я Господнє. Священнослужитель зупинявся за амвоном і
виголошував молитву, що від місця прохання здобула й назву заамвонної. Зараз на всіх
Божественних Літургіях свв. Василія Великого і Йоана Золотоустого використовується одна
заамвонна молитва, однак у давнину їх було відомо досить багато – на різні свята і нагоди. Сьогодні
вживана заамвонна молитва «Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють…» охоплює
собою найважливіші аспекти нашого буття – ми просимо про збереження повноти Христової
Церкви, про благословення всіх, кому милий Божий дім, про мир для світу, нашого народу і всіх
людей. Ми надіємось, що будемо вислухані, оскільки просимо в Того, що є Подателем усякої
досконалості – Отця світла[40].
Вірні слухають заамвонну молитву приклонивши голову, а по її завершенні, немовби
відповідаючи на перші слова молитви «Ти благословляєш тих, хто Тебе благословляє», співають
тричі хвалу Божому імені: «Будь ім’я Господнє благословенне від нині і до віку». Ці слова, згадані у
псалмах (Пс. 112:2), вживає також праведний Йов (Йов 1:21), причому не у часі свого величчя, але
тоді, коли втратив усе, що мав найдорожчого – численні стада волів, овець, верблюдів, а потім і
життя своїх синів і дочок[41]. Благословляти Бога у часі найбільшої скрути й безнадії, коли життя
не знає ніякої радості, і бути вдячними Йому за все – ось вершина благочестя, до якого мають
прагнути всі, що покликані до життя у Христі.
Після благословення Господнього імені читається Псалом 33 – пісня подяки Богові людини,
яка за своє несхитне уповання на Нього отримує Його ласку. Він зостався у чині Літургії ще від
ранньохристиянських агап – гостин любові. На згадку про ці спільні трапези й досі можна зустріти
звичай, що священик роздає людям антидор (грецьк. «замість дару», тобто взамін Причастя) –
частини з просфор, які зостались від проскомидії; їх мають приймати насамперед ті, хто з певних
причин не зміг причащатися. Диякон під час співу Псалма споживає на жертовнику рештки Святих
Дарів, бо у давнину саме дияконам було довірено дбати про святощі – вони причащали хворих,
ув’язнених, розкаяних єретиків тощо.
Після Псалма священик благословляє всіх вірних зі словами «Благословення Господнє на вас,
Того благодаттю і чоловіколюб’ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків». Вірні відповідають
йому своїм «Амінь», підтверджуючи те, що є дітьми Божого благословення[42]. Від цього місця
починається т. зв. другий відпуст Літургії, який виник значно пізніше від першого («В мирі
вийдім»).
Прославивши Христа Бога, нашу надію[43], священик спонукає і всіх нас славити Отця, і Сина,
і Святого Духа – Бога, єдиного в Тройці і просити в Нього помилування. Наостанку просимо
останнього благословення священнослужителя, а він у короткій молитві благає у Господа нашого
Ісуса Христа, істинного Бога, через молитви і заступництво Пресвятої Богородиці та численних
святих, змилування і спасення для всіх нас, як в єдиного благого і чоловіколюбного по Своїй
природі.
Остаточне «Амінь» має есхатологічний відголосок: це слово – наче заклик до Господа, щоб
Він не барився, але скоро прибув до світу для встановлення остаточної справедливості[44]. Воно є
блаженним очікування Церкви на Небесного Жениха, який з’явиться несподівано, тому всім
потрібно тримати напоготові світильники[45], сповнені єлею добрих діл.
Священнослужителі і вірні по завершенні богослужби, благодаривши Бога за все, виходять у
світ. Тут для всіх нас починається нова, не менш важлива частина богослужіння – «Літургія після
Літургії». Ми не сміємо повернутись до нашої буденної рутини і цілком забути той передсмак
Царства Небесного, який ми відчули у храмі. Навпаки, ми повинні всім нашим життям оце будення
перемінити на свято радісної зустрічі з Христом, яку маємо досвідчувати завжди: у кожному, хто є
поруч; у всьому, що з нами діється; у всіх наших обов’язках і трудах. Переображення всесвіту – ось
наше головне покликання, сили на звершення якого ми здобуваємо через Божественну Літургію,
яка є воднораз служінням Бога людині і службою людини Богові.
____________________________________________________________
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ХРИСТИЯНСЬКЕ КОРІННЯ ПАТРІОТИЗМУ
«Хіба в Біблії не написано, що наш дім на небі, що нема більше ні грека, ні юдея?» Багато християн
стверджують: «Патріотизм разом з його прив’язаністю до земних справ – плотський і негідний
народженого згори християнина».
Отже, давайте з’ясуємо. Бог створив цей світ багатогранним. Неймовірним розмаїттям форм та
видів захоплюється кожен, хто спостерігає за природою. Саме різновиди форм створюють
реальність, у якій різні організми доповнюють один одного, у загальному створюючи один
спільний організм. Так само і з народами. Багатогранність – це свідчення багатства життя.
Різноманітні нації, мови й культури – це прояв багатства, яке Творець вклав у цей величезний,
чудовий організм, який називається людство.
Але Творець створив світ не лише багатогранним, але й багатонаціональним. У книзі Буття, в 11
розділі ми читаємо оповідь про те, як утворилися нації. У цьому сповненому символів оповіданні
перед нами відкривається істина про те, що різноманіття націй, мов і культур – це серйозна
перепона для поширення гріха. Будь-який агроном чи лісник знає, що монокультура – це
найкращий ґрунт для розповсюдження хвороб. Як світ природи складається з маленьких
організмів, так і людство складається з сімей, націй, рас. Намагання зруйнувати національний світ
безперечно потягне за собою крах сімейних цінностей. Популярний сьогодні рух глобалізму, що
переслідує ціль побудови всесвітнього правління і злиття всіх націй, вважає, що традиційна сім’я є
пережитком минулого.
Біблія, особливо Новий Завіт, ясно говорить, що справжня вітчизна людини не в цьому житті (Флп.
3:20, Євр. 11:13-16). Але наша небесна вітчизна залежить від нашого життя на землі і особливо від
того, наскільки ми тут жили «вірою, яка діяла любов’ю» (Гал. 5:6). Життя людини, згідно зі Святим
Писанням, не полягає в тому, щоб, склавши руки, чекати вічного життя, але щоб, наслідуючи Бога,
виконати свій поклик. А поклик людини – «діяти любов’ю», тобто активно й конкретно любити.
Отже, сенс життя людини – «Полюби Бога… і ближнього свого як самого себе». Іноді легко любити
одразу всіх людей, особливо тих, хто далеко, наприклад, жителів Африки. Але ближній – це
насамперед той, хто близько: твоя сім’я, сусіди, твій народ.
Любов не абстрактна, вона конкретна. Любов – це служіння. Оскільки кожна людина обмежена, то
це служіння відбувається відповідно до пріоритетів. Очевидно, що пріоритет – це служити тим, хто
живе близько. «Коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри і
гірший за невірного» (1Тим. 5:8). Цікаво сказано: турбота про «своїх» і про «домашніх». Ви ніколи не
помічали, що слова «родина» (сім’я) в українській мові та «Родина» в російській пишуться
однаково, тільки вимовляються по-різному. У самій етимології нашої мови закладено ототожнення
Батьківщини та сім’ї. Навіть історія Старого Завіту – це історія 12 колін (родів, сімей) Ізраїлю.
Історія 12 сімей стала історією народу, історія народу стала історією 12 сімей. Неможливо відділити
сім’ю від Батьківщини, тобто від людей, які ходять вулицями, від світанків та вечорів, які ти бачив
у дитинстві. Ось чому християнин покликаний Богом любити не тільки свою сім’ю, але і свій народ.
Отже, патріотизм – це і є любов до свого народу. Це слово походить від латинського «patrіa», що
означає «вітчизна». Не потрібно сплутувати патріотизм із націоналізмом (вивищуванням свого
народу над іншими) чи з шовінізмом (ненавистю до інших народів), чи з расизмом (зневагою до
інших рас). Патріотизм – це благородна любов до своєї країни і до всього, що її складає: до народу,
до культури, до історії, до рідного пейзажу і такого іншого. «Улюблені! Будемо любити один одного,
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бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав
Бога, тому що Бог є любов» (1Ін. 4:7,8).
Традиційний патріотизм має своє глибоке коріння в юдейо-християнській традиції. Книги
Священного Писання переповнені прикладами справжнього патріотизму. Цар Давид захоплюється
красою землі, яку дав Бог для народу. З якою любов’ю він переповідає славні та безславні події з
історії ізраїльського народу! У Псалмі 136 біблійний автор відкриває свою величезну прив’язаність
до рідної землі: «Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя» (136:5). Чудовим
прикладом патріотизму є біблійний герой Неємія. Він присвячує своє багатство, свою кар’єру,
ризикує життям – усе для відновлення рідної країни. Апостол Павло такими словами виражав свій
радикальний патріотизм: «Велика мені печаль і безупинний біль серцю моєму: я жадав би сам бути
відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені по плоті» (Рим. 9:2-3). Такі біблійні приклади
патріотизму можна б множити і множити…
Християни-патріоти у світовій історії
Історія християнства свідчить про те, що справжні християни не розділяли такі поняття, як
служіння Богові та служіння своїй вітчизні. Реформатори XVІ ст. були одними з перших, хто
залишив латинь і у своїй діяльності свідомо почали використовувати національні мови. Шведи й
голландці під знаменами Реформації боролися за свою незалежність. Ми можемо однозначно
сказати, що європейський багатонаціональний світ утворився саме завдяки Реформації. Багато
цікавих прикладів християнського патріотизму дає нам історія Сполучених Штатів Америки. Ще до
недавнього часу американці пишалися тим, що живуть у найрозвинутішій і найбільш
свободолюбній країні, а все тому, що ця країна була найбільш богобоязливою і благочестивою.
Більшість славних моментів історії Америки пов’язані з євангельською вірою її дітей. Християни у
Південній Кореї сьогодні користуються заслуженою повагою, і це, як каже доктор Йонгі Чо,
безпосередньо пов’язано з їхнім патріотизмом. Коли Корея знаходилася під японською окупацією,
тими, хто активно виступали в боротьбі за незалежність, були саме християни.
Що означає бути патріотом сьогодні?
Патріот – це той, хто в першу чергу ототожнює себе зі своїм народом і бере відповідальність за свою
країну. Ця відповідальність виражається в тому, що тобі не байдужа доля своєї Батьківщини, ти
всіма силами їй служиш. Бути патріотом – це значить трудитися на благо свого народу, це також
боротися з усякою пітьмою, що намагається завадити твоєму народові здійснити своє
призначення. Бути патріотом – це значить просвітлювати свій народ. Це значить робити його
таким, яким хоче бачити його Бог. Християнин, що служить своїй країні, служить Богові. Але щоб
правильно їй служити, потрібно її знати. Тому християнину потрібно пізнавати культуру, історію,
природу; взагалі жити у своїй країні. Християни, як ті люди, які знають Бога, Який є Світло, повинні
бути найбільш освіченими людьми у країні. Їм потрібно постійно мати правильний біблійний
погляд на будь-яку реальність і будь-яку подію, що відбувається в країні. Християни повинні бути
людьми, які знають, яким має бути життя в їхній країні.
______________________________________________________________
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МОЛИТВА БЕЗ СЛІВ
Пропонуємо уривок із книги Оле Халесбі «Молитва» про те, як можемо безмовно молитись.
Як ми вже бачили, молитва – це спрямування наших сердець до Бога. Вона знаходить вираження
іноді словесне, іноді безсловесне, точно так, як і взаємна любов людей один до одного. Будучи
свідомими особами, ми повинні виражати свої спрямування в словах, адресованих один одному.
Саме це піднімає дружнє спілкування з людьми на такий високий рівень і робить його таким
багатим. Проте в той же час давайте згадаємо, що життя, кінець кінцем, не можна висловити в
словах. У нашому житті, у наших стосунках є щось, що не можна сформулювати словом, але що існує
в досвіді двох людей, які діляться один з одним усім, що можна виразити словом.
У дружньому спілкуванні душі з Богом у молитві багато що можна і треба формулювати словом.
Про це ми вже говорили. Проте є і такі речі, для яких ми не можемо знайти слів. Можливо, про це
згадував апостол, кажучи про “зітхання невимовні” (див. Рим. 8:26).
Мій маленький син одного дня прийшов і заглянув у мій кабінет. Він вже знав, що не можна
відволікати мене в мої робочі години, і знання цього трохи турбувало його. Та все ж він подивився
на мене своїми добрими, круглими дитячими очима і сказав: “Тато, я весь час сидітиму тихо, якщо
тільки ти дозволиш мені побути з тобою!” Звернувшись таким чином до мого батьківського серця,
він, це ясно всякому, отримав дозвіл. Цей маленький випадок дав мені велику поживу для роздумів.
Чи не так і ми почуваємо себе по відношенню до нашого Небесного Отця? Нам так подобається бути
з Ним, просто бути в Його присутності! Більше того, ми ніколи не заважатимемо Йому, коли б і як
часто ми не приходили!
Ми молимося Богові. Ми говоримо з Ним про все, що в нас на розумі, пов’язане як з нами, так і з
іншими людьми. Іноді трапляється, і зі мною це відбувається не так вже рідко, коли мені вже нічого
сказати Богові. Якби мені довелося молитися словами, потрібно було б повторювати те, що я вже
сказав. У такі моменти прекрасно сказати Богові: “Можна, я побуду у Твоїй присутності, Господи?
Мені більше нічого сказати Тобі, але я люблю бути з Тобою”.
Ми можемо проводити час у мовчанні з тими людьми, яких знаємо по-справжньому добре. З іншими
це неможливо; з ними потрібно спілкуватися, розважати їх, підшукуючи цікаві для них теми чи
торкаючись якихось важливих серйозних питань. Проте зі своїми близькими ми можемо вільно
говорити про найзвичайнісінькі і незначні речі. В їх присутності ми можемо і помовчати. Так само
не вимагається підтримувати розмову, якщо ми знаходимося в Божій присутності. Ми можемо
прийти до Нього, щоб наші втомлені душі відпочили в тихому спілкуванні з Ним. Наші стогони, які
не можна виразити словом, піднімаються до Нього і кажуть Йому більше, ніж будь-які слова про те,
як ми залежимо від Нього.
Коли вечір хилиться до ночі і наш малюк все більше втомлюється, я помічаю, що він все ближче і
ближче підбирається до своєї матері. Врешті-решт він залишається там, куди прагнув, тобто в мами
на колінах. Там він теж не збирається ні про що говорити. Він просто лягає і дозволяє їй вколисати
себе.
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Ми теж, буває, втомлюємося, смертельно втомлюємося від самих себе, від ближніх, від світу, від
життя, від усього! Тоді дійсно буде справжнім благом знання, що є місце, де ми можемо прихилити
свою втомлену голову і серце. Це руки нашого Небесного Отця, Якому ми можемо сказати: “Я більше
не можу. І мені нічого сказати Тобі. Можна, я приляжу тут і відпочину? Усе скоро знову буде добре,
якщо я зможу просто трохи відпочити в Тебе на руках”.
Усім нам слід використовувати безсловесну молитву, якщо ми ще до неї не зверталися, коли
смертельна боротьба чи смертельна агонія віднімає всі наші сили. Це необов’язково відбувається в
момент смерті; смертельна боротьба зазвичай відбувається за певний час до смерті. Я був свідком
такої боротьби деяких своїх християнських друзів.
Біль наповнював їх душі і тіла. Проте це не був найгірший досвід в їх житті. Я бачив, як вони із
страхом поглядали на мене і запитували: “Що буде зі мною, коли я більше не зможу мислити і,
значить, молитися Богові?”
Якби люди, які відкладають навернення до Бога до того моменту, коли вони захворіють,
усвідомлювали, що вони роблять! Мій друже, у смертельній боротьбі ваші фізична і розумова
енергії будуть вичерпані стражданням і болем. Пам’ятайте про це і навертайтеся до Бога в
належний час.
Коли я стою біля ліжка друга, який б’ється із смертю, я щасливий, якщо можу сказати: “Не турбуйся
про молитви, які ти не можеш вимовити. У цей момент ти сам – молитва Богові. Усе в тобі волає до
Нього, і Він чує всі заклики твоєї змученої душі і тіла, що виливаються в стогонах, які не можна
видати. Але якщо наступить момент просвітлення, подякуй Богові за те, що ти вже говорив з Ним і
що зараз ти відпочиваєш у Його вічних руках”.
--------------------------------------------------------

НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО

Згідно з Євангелієм від Матея, Ісус Христос завершив свою земну діяльність словами
благословення: „Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку” (Мт 28,20). Воскреснувши з мертвих та
вознісшись на небо, Спаситель тілесно звільнився від впливу законів природи цього світу, перестав
бути видимо присутнім між нами. Однак Він залишився невидимо присутнім між нами у словах
Своєї науки, записаних у Євангелії, та Святих Тайнах, в особі наших ближніх.
Великодній час, у якому 40 днів урочисто святкуємо славне воскресіння Ісуса з мертвих, має
допомогти нам духовно воскреснути, утвердитися в цьому воскресінні: звільнитися від гріхів,
зокрема гордості та самолюбства, від сумнівів щодо любові Бога до мене, тривог за своє майбутнє.
Вкінці - це вміти бачити, відчувати присутність Бога в моєму житті. Прикладом цього були Тома та
жінки-мироносиці, а сьогодні чоловік, який був розслаблений 38 років.
Коли Ісус чудесно оздоровив розслабленого, багато людей ще не знали Спасителя, не могли швидко
розпізнати в Ісусі Месію та Божого Сина. Розслаблений чоловік 38 років очікував Божої допомоги –
оздоровлення у купелі Витезди, але не зміг розпізнати Бога в особі Ісуса, аж поки не зустрівся з Ним
другий раз у єрусалимському храмі. Тоді віра розслабленого досягла повноти - він оздоровився не
тільки з паралічу фізичного, але також духовно прозрів, впевнено розповідав іншим, що то Месія
Христос оздоровив його – побачив в Ньому знак Божої присутності, допомоги та любові.
Хоч ми й називаємося християнами, віримо в Бога, але часто не навчені побачити Його дію в нашому
житті. Навіть незважаючи на те, що Христос став для нас людиною і ми причащаємося Його Тіла і
Крові. Часто ми віддаляємо Бога від нашого реального життя, від обставин, у яких перебуваємо
через занедбання духовного життя, забобонність, ворожбу. Тому дуже важливо дбати про глибоке
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духовне життя, щоб уміти бачити Бога в нашому житті, бачити Його в кожній ситуації, яка б не
відбувалася.
Маємо вправлятися в тому, щоб глибше знати й розуміти науку Ісуса, аби пізнавати дію Бога в житті
кожного з нас. Як діти грають у хованки й шукають щось, що є, але заховане, так і ми маємо вчитися
знайти Христа, бо Він присутній біля нас повсякчас, навіть коли нам здається, що Господь далеко і
залишив нас самих з нашими проблемами. У молитві «Царю Небесний» ми самі про це кажемо:
«всюди єси і все наповняєш». Бог завжди присутній у нашому житті й постійно діє, як каже Святе
Письмо, що ми „в Ньому живемо, рухаємося й існуємо” (Ді 17,28).
Часто ціллю наших молитов є отримати певну допомогу від Бога. А очікуючи її – відповіді Бога на
наше звернення, не завжди легко та впевнено розпізнаємо дію Господа. Для цього потрібно шукати
в молитві і Святих тайнах не тільки допомоги, але найперше глибше пізнавати Ісуса Христа. Коли
добре знаємо якусь людину – зовнішній вигляд, риси обличчя, то легко розпізнаємо, знайдемо її
серед великого гурту людей. Буває також таке, що люди ходять до церкви, але не знають точно
імені та прізвища отця, який виконує служіння на парафії, не розпізнають точно свого священика,
коли зустрічають на вулиці міста. Дехто в таких ситуаціях каже: „Це ніби з нашої церкви священик”.
У життєписах отців на пустинях Тебаїди розповідається про одного молодого монаха, який,
спонуканий пожадливістю світу, не міг довше знести строгості монашого життя і втік знову у світ.
Коли прийшов до Єгипту, одного дня побачив там гарну дівчину, яка була донькою поганського
жреця (священика). Він дуже закохався в неї і просив батька, щоб дав її йому за жінку. Однак батько,
за звичаєм, став перед свого божка і запитав поради, що має робити. А устами божка відповідав
йому диявол: „Не смієш дати йому своєї доньки, доки він не відречеться свого Бога і Святого
Хрещення, бо він є християнином!” І юнак прилюдно відрікся Христа. Так він робив аж три рази. „Не
смієш віддавати за нього своєї доньки, бо хоч він відрікся Бога, але Бог не покинув його і стереже!”,
- промовив диявол. Коли монах почув ці слова, йому відкрились очі, засліплені пристрастю, він
припав на коліна і заридав гіркими сльозами: „Невже це можливо, добрий Боже! Я Тебе зовсім
покинув, а Ти стоїш ще біля мене і не покидаєш мене? О ні, проминаючий і марний світе, геть від
мене всі світові розкоші, я повертаюся знову в пустелю, і там до смерті буду оплакувати свої гріхи,
якими я так важко образив Бога, такого доброго і милосердного!”
Коли просимо Ісуса про якусь допомогу, не забуваймо також просити Його про ласку розпізнати
знаки - прояви, способи допомоги, кажучи: „Господи, дай мені пізнати й розуміти твою волю,
побачити й прийняти Тебе в різних подіях, обставинах та особах”. Так кожна наша молитва,
духовні вправи будуть успішні, про що запевняє нас псалмопівець: „Я шукав Господа і Він почув мене,
й звільнив мене від усіх моїх скорбот” (Пс 33,5).
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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Субота, 14 травня: Св. пророка Єремії
09:00
+Ірина Наконечна - Любомир і Галина Пиріг (256)
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 15 травня: Неділя Розслабленого. Св. Атанасія Великого, архиєп.
Олександрійського.
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
Понеділок, 16 травня: Переставлення преп. Теодосія, ігум. монастиря Печерського,
спільнотного життя засновника
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Вівторок, 17 травня: Св. мч. Пелагії. Прпмч. Івана Зятика
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Середа, 18 травня: Пeреполовення П’ятдесятниці. Св. і славної мч. Ірини
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
Четвер, 19 травня: Св. і праведного, і многострадального Йова
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
П’ятниця, 20 травня: Спогад про явління на небі знамення чесного Хреста у
святому місті Єрусалимі в третій час дня
19:00
НІЧНІ ЧУВАННЯ
19:00
Молебень до Пресвятої Богородиці за припинення війни
19:30
Сповіді
19:30
Вервиця в наміренні припинення війни в Україні
20:15
Акафіст
21:00
Свята Літургія в наміренні припинення війни
Субота, 21 травня: Св. ап. і євангелиста Йоана Богослова. Прп. Арсенія Великого
09:00
+Мирослава Павлишин - діти
18:00
За здоров’я та Боже благословення для парафіян
Неділя, 22 травня: Неділя Самарянки. Перенесення чесних мощів св. Миколая
Чудотворця з Мир до міста Барі
08:15
За здоров’я та Боже благословення (приватні прохання)
10:00
За здоров’я та Боже благословення для Галини та приватні прохання
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