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Неділя 2-га після Пасхи. Томина. Антипасха.
Св. свщмч. Артемона і тих, що з ним

Слово Боже
Апостол: Ді, 14 зач. 5, 12-20.

В тих днях руками апостолів робилося багато
знаків і чудес у народі. Усі вони були однодушно
у притворі Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них приставати, але народ хвалив їх
вельми. Віруючих дедалі більше й більше приставало до Господа, сила чоловіків і жінок; так що й
на вулиці виносили недужих і клали на постелях і
на ліжках, щоб, як ішов Петро, бодай тінь його на
кого з них упала. Сила людей збиралась і з довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких
мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Устав
тоді первосвященик і всі ті, що були з ним, – була
то секта садукеїв, – і повні заздрощів, наклали
руки на апостолів і вкинули їх до громадської
в’язниці. Але вночі ангел Господень відчинив
двері в’язниці і, вивівши їх, мовив: – Ідіть, станьте в
храмі і говоріть до народу всі слова життя цього.

26 квітня 2020
03 травня р.Б.

(на неділю)
Євангеліє: Йо. 65 зач. 20, 19-31.

Коли настав вечір, того самого дня,
першого в тижні, і двері були замкнені
там, де були учні, зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й
каже їм: – Мир вам! Сказавши це, показав
їм руки й бік. І зраділи учні, побачивши
Господа. І знову Ісус їм каже: – Мир вам!
Як мене послав Отець, так я посилаю вас.
Сказавши це, дихнув на них і каже їм: –
Прийміть Духа Святого. Кому відпустите
гріхи – відпустяться їм, кому ж задержите
– задержаться. Тома ж, один з дванадцятьох, на прізвище Близнюк, не був з
ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому
сказали: – Ми бачили Господа. Він відповів: – Як не побачу на його руках ран від
цвяхів і не вкладу мого пальця у місце, де
були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в
його бік, не повірю! По вісьмох днях учні
його знову були в домі, і Тома був з ними.
Увіходить Ісус – а двері були замкнені – і
стає посередині й каже: – Мир вам! Потім
каже до Томи: – Вложи сюди твій палець і
глянь на мої руки. І простягни твою руку
і вклади її у бік мій. І не будь невіруючий,
але віруючий! Тома відповів і сказав до
нього: – Господь мій і Бог мій! Каже йому
Ісус: – Тому що ти бачив мене, віруєш.
Щасливі ті, які не бачили й увірували!
Багато ще й інших чудес сотворив Ісус на
очу своїх учнів, що їх не записано в цій
книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що
Ісус – Христос, Син Божий, та увірувавши,
щоб мали життя в його ім’я.

Апостол Тома
Життя і діяльність лише кількох апостолів
змальовані досконало. Сотні проповідей і книг
написані про Петра, Павла, Івана чи навіть Іуду.
Про інших апостолів ми знаємо значно менше.
Сьогодні маємо нагоду поговорити про апостола Тому.
Майже нічого достеменно не відомо про
його життя до покликання на апостольське
служіння. На підставі факту, що Тома брав
участь у риболовлі (Ін.21), можемо зробити
припущення, що він раніше був рибалкою. З
арамейської мови “Тома” означає “близнюк”.
Інше ім’я, з яким його згадує Святе Письмо
“Дідім” перекладається так само, але з грецької мови. Ймовірно Тома мав брата близнюка
або сестру. Дехто припускає, що Тома і Матвій
були близнюками, бо завжди згадуються разом
у списку апостолів, але вагомих підстав для
цього не існує.
Протягом останніх 2000 років апостол Тома
здобув погану репутацію та запам’ятався, як
“Тома невіруючий”. Його зображали сповненим сумнівів та зневіри. Відсторонюючись від
нав’язаного віками шаблону, спробуємо розглянути згадки про апостола Тому.
Тома згаданий лише у 12 Євангельських віршах. Апостоли Матвій, Марк і Лука згадують
його лише по одному разу у списку інших апостолів: Мф.10:3; Мк.3:18; Лк.6:15. Також він згаданий у Діян.1:3 серед тих, хто був присутнім в
день П’ятидесятниці.
Апостол Іоан згадує Тому у восьми віршах.
В Ін.11:16 та Ін.14:5 Іоан передав цитати Томи.
В Ін.21:2 Тома серед тих, хто ловив рибу після
Воскресіння Христового. Інші п’ять віршів ми
розглядаємо сьогодні.
Аналізуючи наведені тексти, бачимо інший
бік внутрішнього життя Томи. Варто говорити
не про якесь особливе невір’я Томи, а про
його песимізм. Він завжди зосереджується на
негативному. (“Тоді Тома, званий ще Близнюком, сказав учням: ходімо й ми і помремо з Ним”
Ін.11:16). Разом з тим Тома проявляє вірність і
навіть бажання йти на смерть за Христом. На
додачу, він намагається мислити самостійно та

не боїться задавати питання, якщо чогось не
розуміє. На Тайній Вечері Тома каже: “Господи!
Не знаємо, куди йдеш; і як можемо знати путь?”
(Ін.14:5)…
Перед тим, як дорікати Томі за невiр’я, згадаймо, що інші апостоли також не одразу
повірили у Воскресіння Христове (Лк.24:11;
Мф.16:11). Учні христові були пригнічені горем,
а подія Воскресіння була настільки неординарною й небаченою, що її було важко усвідомити. Апостоли увірували після того, як побачили Христа власними очима. Все, чого бажав
Тома – мати такі самі докази, що їх мали інші
апостоли раніше.
Після Вознесіння Спасителя апостол Тома
став святим, проповідуючи Євангеліє народам світу й мученицькою смертю засвідчивши
свою відданість вірі. За переказами Тома був
вбитий списом в Індійському місті Меліпурі.
Між Меліпуром і Єрусалимом 4775 кілометрів
або 2967 миль. У першому столітті не було
автомобілів, поїздів чи літаків, натомість люди
пересувалися переважно пішки. При середній швидкості у 5 км. на годину відстань у 4775
кілометрів можна подолати за 955 годин безперервної ходи. При цьому дорога до Індії
була надзвичайно небезпечною та виснажливою. З усіх апостолів Тома пройшов найдалі.
Матеріали взято з: 4ernetki.com/

Господь мій і Бог мій!
Коли апостол Тома торкнувся ран
Спасителя, то з глибини своєї душі
вигукнув: “Господь мій і Бог мій! ”
Коли Марія Магдалина почула
голос воскреслого в саду, промовила:
“Господь мій і Бог мій!”
Коли, переслідуючи християн, Савл
побачив світло і почув голос Спасителя, схилив своє серце перед ним із
словами: “Господь мій і Бог мій! ”
Коли язичники, дивуючись мужності, з якою мученики зустрічали страждання і смерть, запитували, ким був
Христос, за якого ви помираєте, то
чули відповідь: “Господь мій і Бог мій!”
Коли безвірники запитували монахів подвижників, хто той, заради кого
вони наклали на себе такий суворий
спосіб життя, ченці мали одну відповідь: “Господь мій і Бог мій!”
Коли
насмішники,
дошкуляючи
святим дівам, запитували, ким є той,
заради кого ви відмовляєтеся від
шлюбу і радощів життя, чули: “Господь
мій і Бог мій!”

Коли запитували колишніх багачів,
заради кого ви роздали свої гроші бідним, чули ту саму відповідь: “Господь
мій і Бог мій!”
Одні побачили Його і промовили:
“Господь мій і Бог мій!”
Інші торкнулися Його і вигукнули:
“Господь мій і Бог мій!”
Ще інші зустріли Його у випробовуваннях на життєвому шляху кажучи:
“Господь мій і Бог мій!”
Хтось побачив чудо, як знак його
присутності й заголосив: “Господь мій
і Бог мій!”
І нарешті є ті, хто почув про Нього
від інших і промовив: “Господь мій і Бог
мій!” І ці воістину є блаженними.
Тож, яким би чином ми не прийшли
до Бога, давайте всі разом, з найглибших глибин своїх сердець вигукнемо:
“Господь мій і Бог мій!”
Йому ж належить слава, честь і
поклоніння на віки віків. Амінь.

Матеріали взято з: 4ernetki.com/

Розумій молитву
Г. Особливі моління
4. Інші моління
б. Молебень
Молебень (грецькою параклис) – подячне
або прохальне моління до Христа, Богородиці
й святих з приводу подій у житті церковної
спільноти, суспільства або окремої особи чи
їхніх потреб. У прохальних молебнях просимо
Божої милості, охорони, заступництва й допомоги, а в подячних, чи прославних, дякуємо
Богові за Його благодіяння. Молебні служать
в часи радісних чи тривожних подій життя
народу: в подяку за отримані Божі благодіяння,
на захист у час стихійного лиха (посухи, повені,
голоду), нашестя ворогів тощо – або на прохання вірних у зв’язку з різними обставинами

їхнього життя, наприклад, за здоров’я хворого.
Молебні також служать з нагоди особливих
подій церковного життя, під час святкування
храмового празника та в дні пам’яті святих.
Прагнення одухотворити людську діяльність, звершувати її з Божою допомогою та з
Божим благословенням лежить в основі розмаїття молебнів. Сповнені благань, ці богослужіння мають характер сильної, глибокої
молитви, яка гуртує молільників у зворушливій
любові до Бога й одне до одного.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 528-529

Розклад богослужінь
Понеділок 27.04 - Св. Мартина Ісповідника, папи Римського. Свв. мчч. Віленських: Антонія, Йоана і Євстатія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
Вівторок 28.04- Свв. апп. Аристарха, Пуда і Трофима.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня

Актуально
28 квітня 14:00 відбудеться онлайн-коференція «Початок діяльності амбулаторного відділення «Назарет-Київ».
Актуальність та можливості соціально-психологічної реабілітації чоловіків
та жінок залежних від
алкогольних і наркотичних
речовин та азартних ігор, а
також роботи з їх близьким
оточенням».

Середа 29.04 - Свв. мучениць-дів Агапії, Ірини й
Хіонії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
Четвер 30.04 - Прп. Симеона, що в Персиді. Прп.
Акакія, єп. Мелітинського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
П’ятниця 01.05 - Прп. Йоана, учня св. Григорія Декаполіта. Прпмч. Климентія Шептицького.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
12:00 – Молебень за здоров’я НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
Субота 02.05 - Прп. Йоана, ветхопечерника.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня
Неділя 03.05 - Неділя 2-га після Пасхи.
Прп. Тедора Трихіни.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та акафіст
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА: ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:

Завантажуйте номер за посиланням:
https://ugcc.kiev.ua/blog/novyy-nomerzhurnalu-nash-sobor-vzhe-dostupnyy-velektronniy-versii/
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