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Неділя 8-ма по Зісланні Святого Духа.
Св. славного пророка Іллі

Слово Боже
Апостол: 1 Кор. 124 зач. 1, 10-18.
Браття, благаю вас ім’ям Господа нашого Ісуса
Христа, щоб ви всі те саме говорили; щоб не
було розколів між вами, але щоб ви були з'єднані в однім дусі і в одній думці. Я бо довідався
про вас, мої брати, від Хлоїних, що між вами
є суперечки. Кажу ж про те, що кожен з вас
говорить: я Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а
я Христів. Хіба Христос розділився? Хіба Павло
був розп'ятий за вас ? Або хіба в Павлове ім'я ви
христилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не
христив, крім Крисла та Ґая, щоб не сказав хто,
що ви були хрищені в моє ім'я. Христив я теж
дім Стефани; і більш не знаю, чи христив я кого
іншого. Христос бо послав мене не христити, а
благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест
Христа не став безуспішним. Бо слово про
хрест – глупота тим, що погибають, а для нас,
що спасаємося, сила Божа.

02 серпня 2020
09 серпня р.Б.

(на неділю)

Євангеліє: Мт. 58 зач. 14, 14-22.
Того часу, побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як
же настав вечір, підійшли до нього його учні
й кажуть: – Пустинне це місце та й час минув
уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та
куплять собі поживи. Ісус сказав їм: – Не треба
їм відходити: дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять
до нього: – Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві
риби. Тоді він каже: – Принесіть мені їх сюди.
І велівши народові сісти на траві, взяв п'ять
хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав 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 чоловік, окрім
жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти
до човна й переплисти на той бік раніше від
нього, тим часом як відпускав народ.

Прор.: Євангеліє: Лк. 14 зач. 4, 22-30.
Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили: – Чи він не син Йосифа? Він сказав їм: – Ви, певно,
скажете мені цю приповідку: лікарю, вилікуй себе самого. Про що
ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби те й тут у твоїй батьківщині. І він додав: – Істинно кажу вам: ніякого пророка не приймають
у його батьківщині. Та я вам кажу по правді: багато вдів було в Ізраїлі
за днів Іллі, як зачинилось було небо на три роки й шість місяців,
і великий голод лютував по всьому краю; однак ні до однієї з них
не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в Сидон-краю, до вдови
жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея; однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши
це, всі в синагозі сповнилися люттю і, вставши, вигнали його геть за
місто і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб
скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі.

Життя святого пророка Іллі

Під час однієї з катехиз єпископ подіІлля, що означає “Бог – це сила”, народився влився
і хлібацікавими
їм не бракувало.
Та невдовзі
син
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Богороудови,
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вона
побиватися
і
голосити,
що
Бог
місті Тішбе, в Гілеаді, що за Йорданом. Походивдицю
як Матір і Вчительку ніжної лювін з роду Аарона, вихований був у середовищі покарав її за гріхи. Тоді святий Ілля став молибові. Десять основних думок владики
священиків, часто ходив у пустелю на молитву, а тися, а потім тричі подув на лице померлого
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій
хлопця і воскресив його, й живого-здорового
понад усе полюбив чистоту душі і тіла.
увазі.
Ізраїльським народом тоді правив Ахав, без- віддав матері, сказавши:“Дивися, син твій живий”
божний чоловік безбожної жінки Єзавелі, дочки (1 Цар. 17, 23). Жінка ж відповіла пророкові:“Тесидонського короля. Вони обоє змусили народ пер я знаю, що ти – чоловік Божий та що слово
покланятися божкові Ваалові – і завелася всяка Господнє в устах твоїх – правда” (1 Цар. 17, 24).
Милосердя Бога глибоке, як море. Господь
нечесть серед народу. Тоді то в Сихем, головне
місто Самарії, де жив цар зі своїм двором, при- змилосердився над грішниками і послав Іллю
йшов пророк. “Ілля тішбій, з Тішбе у Гілеаді, ска- до Ахава, який шукав пророка по всьому краю,
зав до Ахава: «Так певно, як живе Господь, Бог бо народ гинув від голоду і спраги. Коли проІзраїля, якому я служу, цими роками не буде ні рок став перед ним, цар запитав у нього:“То
роси, ні дощу, хіба на моє слово»” (1 Цар. 17, 1). І це ти той, що тривожиш Ізраїля?” (1 Цар. 18, 17).
справді, Господь закрив небеса і жодна крапля Святий Ілля сміливо відповів:“Не я тривожу Ізрадощу не впала на ниви народу, що забув про їля, а ти й твоя родина, бо ви покинули заповіді
свого Бога. А пророку Іллі Господь велів схо- Господні, і ти ходиш за Ваалами” (1 Цар. 18, 18).
ватися від помсти Ахава в скелястих ущелинах І велів цареві зібрати на горі Кармель народ
коло Керіт-потоку, над Йорданом, і кожного Ізраїля та дев’ятсот п’ятдесят поганських жерранку та вечора ворон приносив йому хліб і ців. На горі пророк Ілля став упоминати зібраних: “Докіль кульгатимете на обидва боки? Коли
м’ясо, а спрагу гамував водою з потоку.
Потоки і ріки стали пересихати, і тоді Господь є Бог, ходіть за Ним; коли ж це Ваал –
Господь послав Іллю до Сарепти Сидонської, ходіть за ним». Не відповів йому народ нічого.
що поблизу Тиру. Прийшов пророк у той край Тож далі сказав Ілля до народу: «Я зостався
і побачив, як народ там вимирає від голоду, бо один пророк Господній, а пророків Ваала 450
суха земля не родила хліба. Перед воротами чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони
міста зустрів він бідну вдову, що збирала хмиз, виберуть собі одного бичка, розітнуть його на
і попросив винести йому води і шматок хліба. шматки й покладуть на дрова, але нехай не підА вдовиця сказала:“Так певно, як живе Господь, палюють; я ж приготую другого бичка й покладу
Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки його на дрова, але не підпалю. Ви взивайте Ім’я
пригорща муки в посудині та трошки олії у вашого бога, а я візву Ім’я Господнє. Котрий Бог
глечику. Оце назбираю трохи дров та повер- відповість вогнем, той буде Богом»” (1 Цар. 18,
нувшись, приготую, що маю, собі та синові, а 21-24). Весь народ пристав на це. Від ранку до
там з’їмо й помремо” (1 Цар. 17, 12). Тоді пророк обіду взивали жерці: “Вислухай нас, Ваале!” – та
відповів їй на це: “Не журись, іди й зроби, як ска- даремні були всі їхні старання. В обід Ілля сказав
зала; тільки наперед спечи мені коржика і при- їм: “Голосніше кричіть, бо певно бог ваш спить,
неси сюди, собі ж і синові приготуєш опісля. Так що не чує вас”. І до вечора голосили погани,
бо говорить Господь, Бог Ізраїля: Посуд з мукою ножами кололи своє тіло, та, мабуть, і справді
не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж їх ідол спав, бо жертва все ще лежала на жердо того дня, коли Господь пошле дощ на землю” товнику.
“Тоді Ілля сказав до народу: «Приступіть до
(1 Цар. 17, 13-14).
Повірила жінка і послухала його слів. З того мене!» І весь народ приступив до нього. І він
часу мука і олія помножувалася в чудесний знову поставив жертовник Господній, що був
спосіб. Пророк залишився мешкати в тої вдови зруйнований. Узяв Ілля 12 каменів за числом

колін синів Якова, до якого Господь сказав був:
Ізраїль буде твоє ім’я, і склав з того каміння
жертовник Імені Господньому, та й обвів його
навкруги ровом, що міг вмістити в собі зо два
сати зерна. Потім розклав дрова, розтяв бичка,
поклав на дрова, і повелів: «Наберіть чотири
відра води та й вилийте на всепалення й на
дрова!» І зроблено так. І повелів: «Зробіть це
вдруге». І зроблено вдруге. Далі повелів:«Зробіть це втретє». І зроблено втретє, так, що
вода текла навкруги жертовника, і в рові було
повно води. А коли вже був час приносити
вечірню жертву, приступив пророк Ілля й сказав: «Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля!
Покажи сьогодні, що Ти – Бог в Ізраїлі, що я –
Твій слуга і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб
цей народ зрозумів, що Ти, Господи, – Бог, і що
Ти навертаєш їхні серця». І впав вогонь Господній з неба й пожер усепалення, дрова, каміння,
й порох, ба й воду висушив, що була в рові. І
ввесь народ, побачивши це, припав обличчям
до землі й промовив: «Господь є Бог! Господь є
Бог!» Ілля ж повелів їм:«Хапайте Ваалових пророків! Не дайте ні одному з них утекти!» І похапали їх, і Ілля стягнув їх до Кішон-потоку й там
повбивав їх” (1 Цар. 18, 30-40).
Ахав усе розповів своїй жінці і та вирішила
помcтитися за смерть поганських жерців й
убити святого пророка, але Бог об’явив Іллі
цей задум цариці і велів покинути край. Через
Версавію, що в Юдеї, пішов він у пустелю і там
гірко оплакував відступництво свого народу.
Тоді явився Іллі ангел Божий, утішив його й
нагодував, і велів іти в далеку дорогу. Сорок
днів мандрував пророк, аж доки не прийшов до
гори Хорив, тут він і поселився у печері. Коли
Ілля гірко розпачав над засліпленням Ізраїля, то
враз надійшла чорна хмара, з вихром, громами
і вогнем. Коли буря минулася, повіяв тихий вітерець, в якому Ілля побачив Господа. Це знак,
що не в громі гніву, не у вогні кари, а в тихому
вітрі милосердя та прощення ховається сила
Божої всемогутности. За наказом Господа, пророк вирушив у Дамаську пустелю і покликав з
собою Єлисея, помазавши його на пророка, а
той “встав і пішов за Іллею й служив йому” (1 Цар.

19, 21). А Ахав з жінкою своєю Єзавеллю продовжував грішити, чинячи всяке зло. Жив-був чоловік на ім’я Навот, що мав виноградник поблизу
палати Ахава і не хотів продати його цареві. Тоді
Єзавель веліла звинуватити його в богохульстві,
зневазі царського імени й каменувати. Коли
Навота вбили, Ахав з жінкою пішли оглядати
виноградник. Аж тут перед ними з’явився пророк Ілля і сказав: “Так говорить Господь: То ти
убив та ще береш у посідання?.. На тому самому
місці, де пси лизали кров Навота, лизатимуть
вони твою кров” (1 Цар. 21, 19). А Єзавелі сказав,
що її зжеруть пси на єзреельськім полі (див. 1
Цар. 21, 23).
Розкаявся Ахав, почувши це, роздер свою
одежу – і Господь прийняв його жаль і сказав Іллі,
що кара, яку призначив Ахавові, спіткає його аж
після смерти. Але не довго тривав жаль і розкаяння Ахава, через три роки він загинув на війні.
Коли везли його неживого, то пси і свині лизали
його кров на тому самому місці, де колись було
вбито безневинного Навота. А згодом загинула
і Єзавель, її виштовхнули з вікна, труп цариці
викинули за мури міста і пси зжерли її.
На престолі сів Ахазія, син Ахава, безбожник та ідолопоклонник. Та не довго він царював, бо тяжко занедужав і послав до божниці
Ваала в Екроні запитати жерців, буде жити чи
ні. За промислом Божим, Ілля став перед його
посланцями і грізно запитав їх: “Хіба в Ізраїлі
нема Бога, що ти посилаєш питати Ваал-Зевува, екронського бога?” (2 Цар. 1, 6). Потім став
перед самим царем і сказав йому: “Так говорить Господь: За те, що ти послав послів питати
Ваал-Зевува, екронського бога, – наче б в Ізраїлі
не було Бога, щоб про те питати, – не встанеш з
ліжка, на яке ліг; ти мусиш умерти” (2 Цар. 1, 16).
Невдовзі Ахазія помер, а оскільки він не мав
сина, то царем став його брат Йорам.
І прийшов час, коли пророк Ілля мав закінчити свій земний подвиг. Учень Єлисей був свідком його останніх хвилин. З’явилася вогненна
колісниця і коні вогненні “і Ілля знявся в вихрі
на небо” (2 Цар. 2, 11).
Далі читайте в джерелі

І. Я. Луцик, "Житія святих, .... «Свічадо», 2013

Передшлюбні науки

Розклад богослужінь
Понеділок 03.08 - Прпп. Симеона, Христа ради юродивого, і Йоана, сопосника його. Св. прор. Єзекиїла
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 04.08 - Св. мироносиці й рівноап. Марії Магдалини. Повернення мощів св. свщмч. Фоки.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 05.08 - Свв. мчч. Трофима, Теофіла і що з ними.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Четвер 06.08 - Свв. мчч. Бориса і Гліба,
у хрещенні Романа і Давида.
Св. влкмчц. Христини.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

Патріарший собор Воскресіння Христового
запрошує на курс передшлюбних наук, що
відбуватиметься у серпні 2020 року.
Програма зустрічей:
12.08 – зрілість особи запорука тривалого шлюбу
13.08 – заручини як нагода пізнати один одного та
навчитися правильно будувати діалог
14.08– Таїнство шлюбу і церковне право про шлюб
15.08 – потреби чоловіка і жінки; цивільне право
про шлюб
20.08 – статевість як Божий дар
та відповідальне батьківство
21.08 – родина – домашня церква: молитовне життя сім’ї, наука
прощення
22.08 – спілкування в сім’ї, подолання криз, фінансова грамотність
Початок зустрічей о 19:00.
Попередня реєстрація та додаткова
інформація: nazustrich.lyubovi@gmail.com
Благодійний внесок за участь – 70 грн/зустріч,
або 350 грн за весь курс.

П’ятниця 07.08 - Успення св. Анни, матері Пресвятої
Богородиці.
Пам'ять свв. жінок Олімпіяди і Євпраксії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 08.08 - Св. свщмч. Єрмолая і тих, що з ним.
Св. прпмч. Параскеви.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 09.08 - Неділя 9-та по Зісланні Святого Духа.
Св. влкмч. й цілителя Пантелеймона.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст

Соціальна ініціатива Sobor. Help.
Допомога людям в часі пандемії COVID-19
Безкоштовна гаряча лінія: 0 800 337 471.
Також зв’язатися з нами можна, написавши на
e-mail: sobor.help@gmail.com
facebook.com/Sobor.Help/

Душпастирі тижня
о.
о.

РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА:
о. Андрій Боднарук,
о. Григорій Березюк
visnyksoboru@gmail.com
(096) 594 95 91- о. Андрій

ПІДТРИМАЙТЕ СОБОР:

IBAN UA973052990000026004006804715
рахунок в UAH/980
Отримувач: РО, РГ УГКЦ ПАТРIАРШОГО
СОБОРУ ВОСКРЕСIННЯ ХРИСТОВОГО
ЄДРПОУ 41467776

у Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299

Призначення платежу: ПОЖЕРТВА НА СОБОР

Ніканор Лоїк (044) 459 31 94
Андрій Нагірняк - (067) 671 30 36
sobor.ugcc.church
@sobor.voskresinnia
cathedral.ugcc@gmail.com
t.me/sobor_voskresinna
(067) 653-07-31
† Адміністратор єрм. Ніканор Лоїк (044) 459-31-94
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