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ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ.
Третє віднайдення чесної голови св. і славного
прор., предтечі і хрестителя Господнього Йоана

Слово Боже
Апостол: Ді. 3 зач. 2, 1-11.

В той час, коли настав день П'ятдесятниці, всі
вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався
зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру,
і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм
поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з
них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали
говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити.
Були ж у Єрусалимі між юдеями побожні люди з
усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум,
зійшлась сила народу і хвилювалася, бо кожний
чув, що вони говорили його мовою. Всі, остовпілі,
дивувались і один до одного казали: – Хіба ось всі
це не галилеяни, що говорять? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову: партяни, мідяни,
еламії і мешканці Месопотамії, Юдеї й Кападокії,
Понту й Азії, Фригії й Памфілії, Єгипту й околиць
Лівії, що біля Кирени, римляни, що прибули, юдеї і
прозеліти, критяни й араби – як ми їх чуємо, як вони
нашими мовами возвіщають величні діла Божі?

07 червня 2020
14 червня р.Б.

(на неділю)
Євангеліє: Йо. 27 зач. 7, 37-52; 8, 12.

Останнього великого дня свята стояв
Ісус і скликнув на ввесь голос: – Коли хто
спраглий, нехай прийде до мене й п'є!
Хто вірує в мене, як каже Писання: ріки
води живої потечуть із нутра його. Так
він говорив про Духа, що мали прийняти
ті, які увірували в нього. Не прийшов бо
був ще Дух Святий, тому що. Ісус не був
ще прославлений. Деякі з народу, чуючи
ті слова, казали: – Він справді пророк. Інші
говорили: – Він – Христос. Ще інші мовили:
– Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не
сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки
був Давид? І виник роздор через нього
серед народу. Деякі хотіли його схопити,
та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись
слуги до первосвящеників та фарисеїв, і
ті їх питають: – Чому ви його не привели?
Слуги відповіли: – Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї
казали: – Чи й ви дали себе звести? Невже
хто зі старшини або фарисеїв увірував
у нього? Та проклятий цей народ, що не
знає закону! Озвавсь до них Никодим, що
приходив до нього вночі, один з них: –
Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу й не довідавшися, що
він робить? Ті йому у відповідь сказали:
– Чи й ти з Галилеї? Розсліди й побачиш: з
Галилеї пророк не приходить.
І знову говорив до них Ісус кажучи: – Я
– світло світу. Хто йде за мною, не буде в
темряві блукати, а буде мати світло життя.

Свято народження Божої людини і Божого народу
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По-друге, під час Хрещення Ісуса Христа
я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини й
ваші дочки будуть пророкувати, вашим ста- ми відзначаємо виливання Святого Духа
рим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть саме на Нього, що неначе надає Йому свідбачити видіння» (Йоіл 3, 1). Це пророцтво чення перед усіма людьми, що Він справжтісно пов’язане з проповіддю пророка про ній Спаситель-Христос-Помазанник. У цій
День Господній, який можна пояснити як події також вперше публічно об’являється
день Страшного Суду і закінчення людської вся повнота Бога: Отця, Сина і Святого Духа
історії – кінець світу.
(пор.: Лк. 3, 13–17). Підчас Зіслання СвяПроте, щоби краще зрозуміти це про- того Духа на апостолів та послідовників
роцтво і взагалі суть події Зіслання Святого Ісуса Христа переходить також помазання,
Духа, потрібно подивитися на неї крізь вибраність і синівство. Наступного дня
кілька призм, які можна умовно визначити після Зіслання Святого Духа Церква відзнав певній послідовності: від безпосеред- чає свято Пресвятої Тройці як вираження
нього до ширшого контексту. По-перше, повноти віри у триєдиного правдивого
з найближчого контексту прихід Святого Бога. У Хрещенні Ісуса важливим елеменДуха – це сповнення обіцянки, яку дав том дійства є Йорданська вода, а в Зісланні
своїм учням Христос, кажучи, що «як при- Святого Духа на Апостолів – вогонь, який,
йде Утішитель, якого зішлю вам від Отця, як і вода, очищає, але, щобільше, спонукає
Дух істини, який від Отця походить, то він і до свідчення, випромінювання світла та
свідчитиме за Мене» (Йн. 15, 26). Ісус заспо- запалювання інших людей, тобто пропові-

дування. Відтак, Зіслання Святого Духа – це
День народженням Церкви, Головою якої
є Христос, а динамічною і животворною
силою – Святий Дух.
По-третє, існує ширший єврейський контекст Зіслання Святого Духа, П’ятдесятниці,
яку євреї святкували після Пасхи, – відзначення виходу євреїв з єгипетської неволі.
П’ятдесятниця – подія, яка відбулася рівно
за п’ятдесят днів після виходу з Єгипту і
відзначала отримання Божого Закону на
горі Синай через Мойсея. Іншими словами,
контекст християнського відзначення
Зіслання Святого Духа – отримання Нового
Закону, Нового Заповіту, який після себе
залишив Христос учням ще під час Тайної
вечері. Тут тайна Нового Завіту уприсутнюється для цілого світу, оскільки Добра
Новина, яку залишив Христос учням, призначена не лише вибраному єврейському
народові, але й усьому світу: «Ідіть, отже, і
зробіть учнями всі народи: христячи їх в
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт. 28, 19).

І на кінець, четвертий контекст – той,
про який ми згадували на початку: Зіслання
Святого Духа – це ознака наближення Дня
Господнього, Судного дня, який має закінчити історію гріха, несправедливості,
страждання та смертності, а започаткувати
нову остаточну еру вічного життя, доброти,
радості й любові. Подія виливання Святого
Духа – це неначе печать Бога на людині, а
точніше на спільноті послідовників Христа,
які приймають цього Духа, щоби християнська спільнота, Церква, змогла витримати
випробування Судного дня за допомогою
дарів Святого Духа (1 Кор. 12, 1–11). Ця
співпраця між Богом і людиною створює
умови для побудови нового суспільства,
нової цивілізації життя, яка протистоїть
цивілізації смерті. Ніхто не знає, коли цей
день нагряне, проте Дух Святий освячує й
просвічує кожну людину і робить її спроможною осягнути Боже Царство, яке обіцяв Христос.

Матеріали взято з: xic.com.ua/

Розумій молитву
1. Добове коло (Часослов)
Господь Бог сотворив світ у часі, в якому
чергуються світло і темрява, день і ніч, пори
року: «Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб відділяти день від ночі, й нехай вони
будуть знаками для пір (року), для днів і років»
(Бут. 1, 14). Чергування ночі і дня в розповіді
про сотворення світу є знаком творчої дії
Бога, який привів усе з небуття до буття. Тому
для спомину цієї дії богослужіння добового
кола розпочинається з вечора. «І був вечір і
був ранок…» (Бут. 1, 5нн).
День, згідно зі Святим Письмом, – це період
життя. Господь Бог сотворив світло, відокремивши його від темряви. Цей зміст вкладено
в розуміння добового кола: піднесення творіння з темряви небуття до світла буття, а
відтак – від світла видимого до світла невидимого. Ось чому біблійний день – як символ
наближення світу до Бога і входження Бога у

світ – є водночас днем літургійним.
Добове коло богослужінь нашої Церкви
побудоване на ідеалі безнастанної молитви,
вираженому біблійним числом сім, яке є
образом повноти і досконалості: «Сім раз
на день я Тебе хвалю за Твої присуди справедливі» (Пс. 119 (118), 164). До такої молитви
заохочує і святий Василій Великий: «щоб і
для нас щодень було за правило: сім разів на
день славити Бога». Основою цього молитовного правила є Псалми, що переплітаються
з іншими моліннями: гимнами, стихирами,
тропарями, кондаками та єктеніями. Добові
богослужіння, а саме: Вечірня, Повечір’я,
Північна, Утреня, Перший, Третій, Шостий і
Дев’ятий часи, а також Обідниця – містяться
в богослужбовій книзі під назвою Часослов.

Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 538-540

Розклад богослужінь

На парафії

Понеділок 08.06 - Святого Духа. Св. ап. Карпа, одного
з сімдесятьох.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня

1.-Цього тижня з вівторка по п'ятницю проводимо онлайн-трансляції Літургій о 09-00
на Facebook-сторінках:
Патріарший Собор https://www.facebook.
com/sobor.voskresinnia
Київська Архиєпархія https://www.facebook.
com/kyivugcc/

Вівторок 09.06 - Св. свщмч. Терапонта.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

2.Присутність на молитві можлива з дотриманням правил карантину: маска+дистанція!

Середа 10.06 - Прп. Никити, єп. Халкедонського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 11.06 - Св. прпмч. Теодосії, діви.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 12.06 - Прп. Ісаакія, ігум. обителі Далматської.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 13.06 - Віддання П’ятдесятниці. Св. ап. Єрмія.
Св. мч. Єрмея.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Всенічне: Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 14.06 - Неділя 1-ша по Зісланні Святого Духа.
Всіх святих. Св. мч. Юстина, філософа, і тих, що
з ним.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та акафіст
РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

7 червня по всіх храмах УГКЦ
відбудеться збірка
на Місійний фонд.

Душпастирі тижня
о.
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