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Слово Боже
Апостол: Гал. 200 зач
Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє,
яке я вам проповідував, не від людей;
бож я його не прийняв, ні навчився від
людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись
у юдействі, про те, як я жорстоко гонив
Божу Церкву та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з
мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той,
хто вибрав мене вже від утроби матері
моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені Сина свого, щоб
я проповідував його між поганами,
я негайно, ні з ким не радившись, не
пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію і потім знову вернувся в Дамаск.
Три роки після того пішов я у Єрусалим
відвідати Кифу і пробув у нього п'ятнадцять день. Іншого ж з апостолів я не
бачив, крім Якова, брата Господнього

(на неділю)

Євангеліє від Мт. 4 зач. 2, 13-23.
Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився вві сні
Йосифові й каже: – Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод
розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши Йосиф,
узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через
пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялись з нього, розлютився вельми
й послав убити у Вифлеємі й по всій окрузі всіх дітей, що
мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк
Єремія: В Рамі чути голос, плач і тяжке ридання : то Рахиль
плаче за дітьми своїми й не хоче, щоб її втішити, бо їх немає.
Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився вві сні Йосифові
в Єгипті і каже: – Встань, візьми дитятко та його матір і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя
дитятка. Устав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в
ізраїльську землю, але почувши, що в Юдеї царює Архелай
замість Ірода, батька свого, боявся іти туди. Попереджений
же вві сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди,
оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане
пророками, що Назорей назветься.

Чому Богоявлення – це не тільки “СВЯЧЕНА ВОДИЧКА”?
Тут немає магії, хоч як багато науковців
говорять про зміни структури води. Тут, як
і дві тисячі років тому діє лише одне –
безумовна Божа любов до кожного з нас.
Коли вкотре перед святковим днем вистоюєш
довгі черги у продуктових крамницях, з’являється час подумати
про те, що для нас
справжнє. Чим для
людини сьогодні є свято
Богоявлення? Черговою
можливістю добре попоїсти смаколиків, набрати
освяченої води чи ще чимось?
Іноді ловлю себе на думці, що
багато із наших традиційних приготувань
до Різдвяного циклу свят варто було би
якось полегшити чи що? Приготування дванадцяти страв, від якого уже аж майорить
господині в голові, чи не можна було би
замінити, наприклад, трьома-чотирма стравами, але приготованими разом у любові.
А час, що залишиться, почитати всієї сім’єю
біблійну розповідь, про те, що, власне, відбувається.
До Богоявлення, якому передує другий
святий вечір, люди, здебільшого, готуються
трішки менше – бо брак часу, робочі дні.
Й через те іноді жінки в переддень мусять
усього наготувати і невиспані ідуть на
роботу. Наші традиції чудові, але ми мусимо
пам’ятати про щось значно важливіше –
причину.
Таке цікаве спостереження: майже ніхто
не забуває на Йордан прийти із дзбаном до
церкви. Однак чи всі приходять із відкритим
серцем.
Так виглядає, що ми невпинно прагнемо
творити собі якісь “магічні речі”. Йдеться
про освячену воду. Обряд Водохрещя –
неймовірно цікавий, а головне – символічний. Як колись у Йордан, Бог входить у воду,

яку ми опісля понесемо додому. Тут немає
магії, хоч як багато науковців говорять про
зміни структури води. Тут, як і дві тисячі
років тому діє лише одне – безумовна Божа любов до кожного з нас.
Ісус не потребував
хрещення від Івана – у
Бога не було гріха. Він
входить у воду, щоб
забрати усі наші гріхи,
гріхи людства. Після
народження у світ –
це ще одне Боже “так”
людині. Ісус бере на себе
хреста ще тоді – в ріці Йордані.
І саме тоді Бог з’являється триєдино – як Святий Дух, Бог-Отець і Син.
Сила Божої Любові – то і є сила освяченої води. Але тільки наша абсолютна віра
здатна зробити нас “чулими” до цієї сили.
Як на мене, то традиція першому набрати
води, у гніві розштовхуючи усіх навколо
– зовсім не той спосіб, щоб відповісти на
Божу присутність. Як і традиція першому
добігти зі свяченою водою додому.
Найперше, про що варто подбати у день
Богоявлення – щоб бути готовим сказати
Богові те, що каже Він: так, я люблю Тебе,
Боже, і беру свій хрест.
Мабуть, варто щораз частіше запитувати
себе – що і для чого я роблю, у що я вірю,
чому роблю так, а не інакше. Ми не можемо
залишатись незрячими сьогодні, коли вбивають тисячі християн, як і дві тисячі років
тому. Сьогодні хтось у світі помер через те,
що називається християнином.
Ми готові прийняти такі виклики? Ми
розуміємо, ким ми є?
Тож нехай завтра кожен з нас прийде на
Літургію і Водохрещя із чистим серцем, щоб
змогти побачити справжнє Богоявлення.

Матеріали взято з: dyvensvit.org

Святий Василій Великий
Святий Василій Великий народився близько
330 року в місті Кесарії Кападокійської (Мала
Азія), в благочестивій християнській сім’ї
Василя та Емілії. Батько святителя був адвокатом і викладачем риторики. У сім’ї було десять
дітей, з яких п’ять зараховані Церквою до лику
святих: сам святитель Василь, його старша
сестра преподобна Макріна (†380),
брат Григорій, єпископ Ніський
(†385), брат Петро, єпископ
Севастійский (†IV) і молодша
сестра — праведна Феозва,
дияконеса (†385). До лику святих зарахована також і мати святителя праведна Емілія († IV).
Початкову освіту святий Василь
отримав під керівництвом своїх
батьків і бабусі Макріни, високоосвіченої
християнки, яка в молоді роки чула настанови
святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського (†бл. 266-270).
Після смерті батька святитель Василь вирушив для подальшої освіти до Константинополя, а потім в Афіни. Тут він пробув близько
п’яти років, досконало вивчивши різноманітні
науки — риторику і філософію, астрономію і
математику, фізику і медицину. Святий Григо-

рій Богослов (†389) також навчався в той час
в Афінах; між ними встановилася тісна дружба,
яка тривала все життя. Згодом Григорій Богослов, згадуючи ті роки, писав, що в Афінах їм
відомі були тільки дві дороги — одна до церкви, а інша — в університет.
Після повернення до Кесарії Василь
присвятив себе світським справам,
але вплив його благочестивої
сестри Макріна (майбутньої ігумені) змусило його вести більш
аскетичне життя і врешті-решт,
разом з кількома товаришами,
покинути міську суєту і оселитися на сімейних землях в Понте,
де всі вони склали подобу чернечої спільноти. В 357 році Василь
пустився в тривалу подорож по коптським
монастирям. Відчуваючи покликання до духовного життя, він вирішив відправитися туди, де
процвітало подвижництво. З цією метою святитель здійснив подорож до Єгипту, Сирії та
Палестини, а в 360 році супроводжував кападокійських єпископів на синод до Константинополя.
Подальшу історію життя читайте в
Життя Святих Місіонер 1997

Розумій молитву
Святе Таїнство Миропомазання
2) Царське, священиче і пророче служіння
Отримавши печать дару Святого Духа, християнин стає членом «народу вибраного,
царського священства, народу святого,
люду, придбаного на те, щоб звістувати
похвали Того, Хто покликав з темряви у
дивне Своє світло» (пор. 1 Пт. 2, 9). «Усіх
тих, хто відродилися у Христі, знак хреста
робить царями, а помазання Святим Духом
посвячує їх у священики, щоб, окрім цього
особливого служіння, усі християни, наповнені Духом і розумом, визнавали себе членами цього царського роду й учасниками
священичого служіння. Бо що ж є для душі

більш царського, ніж керувати своїм тілом,
підпорядковуючи його Богові? Що є більш
священичого, ніж жертвувати Господеві
чисте сумління й приносити на вівтарі свого
серця чисті жертви побожного життя?» Пророче служіння вірних здійснюється в непохитному сповідуванні віри, поглибленні її
розуміння та свідченні Христа у світі, і тому
під час миропомазання Церква молиться
за новоохрещеного: «Щоб він був твердим
і непохитним у православній вірі, любові
й надії, щоб він завжди хотів зі сміливістю і
бездоганно сповідувати ім’я Христа перед
усіма»
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 425

Розклад богослужінь

Анонси

Понеділок 14.01 – Обрізання Господа Бога і Спаса
Нашого Ісуса Христа. Св. Василія Великого,
архиєп. Кесарії Кападокійської.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня
18:30– Божественна Літургія

18 січня - Навечірня Богоявлення
19 січня - Богоявлення Господнє. Хрещення
ГНІХ
12:30 - Велике водосвяття на Дніпрі
20 січня - Собор св. славного Пророка,
Предтечі і Хрестителя Господнього
Йоана

Вівторок 15.01 - Передсвяття Богоявлення. Св.
Сильвестра, папи Римського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 16.01 - Св. прор. Малахії. Св. мч. Гордія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 17.01 - Собор свв. сімдесяти апостолів. Прп.
Теоктиста ігумена, що в Кукумі Сікелійській.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій померлих)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 18.01 – Навечір’я Богоявлення. Свв. мчч.
Теопемпта й Теони.
07:30 – Царські часи
09:00 – Вечірня з Літургією св.Василія Великого і
освячення води
17:00 – Вечірня з Літургією св.Василія Великого і
освячення води
Субота 19.01 – БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ. ХРЕЩЕННЯ ГНІХ
06:00 – Утреня, Божественна літургія, Велике водосвяття
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія, Велике водосвяття на
Дніпрі
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 20.01 - Неділя по Богоявленні. Собор св.
славного Пророка, Предтечі і Хрестителя
Господнього Йоана
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня

Дорогі у Хритсі! У нашій Церкві, є гарна традиція пастирських відвідин з Йорданською водою. Де священник навідує
вірних уділяючи благословення та
спілкується з ними, це є гарний момент
братерства. Хто бажав би глибше
зануритись у Таїнство Богоявління,
просимо записатися в книгарні.

Дякуємо за дар служіння!
14 січня святкують першу
річницю свячень о. Віталій
Герасимів та о. Роман Славич,
душпастирі Патріаршого Собору.
Вітаємо пресвітерів і бажаємо
міцного здоров’я, сили та мужності
для праці у Христовому винограднику!

Душпастирі тижня
о.
о.

Василь Барна - (098) 642 25 02
Богдан Чурило - (097) 309 68 69
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