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Слово Боже

(на неділю)

Апостол: Еф. 229 зач, 5, 9-19.
Браття, поводьтеся, як діти світла. Плід світла є в
усьому, що добре, що справедливе та правдиве.
Шукайте пильно того, що Господеві подобається.
Не приставайте до безплідних діл темряви, а радше
їх ганіте, бо що ті люди потай роблять, соромно й
казати. Все, що ганиться, стає явним у світлі, і все, що
виявляється, стає світлом. Тому говорить: «О ти, що
спиш, прокинься, встань із мертвих, і Христос тебе
освітить». Тож уважайте пильно, як маєте поводитися:
не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, бо
дні лихі. Тому не будьте необачні, але зрозумійте, яка
Господня воля. Не впивайтеся вином, що доводить
до розпусти, але сповнюйтеся Духом. Проказуйте
між собою вголос псалми й гимни та духовні пісні,
співайте та прославляйте у серцях ваших Господа.

Євангеліє від Лк. 66 зач, 12, 16-21.
Сказав Господь притчу оцю: В
одного багача земля вродила гарно.
Почав він міркувати, кажучи сам до
себе: що мені робити? Не маю де
звести урожай мій. І каже: – Ось що я
зроблю: розберу мої стодоли, більші
побудую і зберу туди все збіжжя
і ввесь мій достаток, і скажу душі
моїй: душе моя, маєш добра багато в
запасі на багато років! Спочивай, їж,
пий і веселися! Бог сказав до нього:
– Безумний, цієї ж ночі душу візьмуть
у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно
буде? Отак воно з тим, хто збирає
для себе, замість багатіти у Бога.

Святе Писання про багатство

Під час однієї з катехиз єпископ поді“Пам’ятай Господа, Бога твого, бо Він дає
лився цікавими думками про Богородитобі силу здобувати багатство, щоб викоцю як Матір і Вчительку ніжної любові.
нати, як нині, завіт Свій, який Він клятвою
Десять основних думок владики Богдаутвердив батькам твоїм” (Втор. 8:18).
на з цієї науки пропонуємо вашій увазі.
“Дві речі я прошу в Тебе, не відмов
мені, перше ніж я помру: суєту і неправду
віддали від мене, убогости і багатства не
давай мені, годуй мене насущним хлібом,
щоб, переситившись, я не зрікся Тебе і не
сказав: “хто Господь?” і щоб, зубожівши, не
став красти і вживати ім’я Бога мого марно”
(Притч. 30:7-9).
“Хто любить срібло, той не насититься
сріблом, і хто любить багатство, тому
немає користи від того. І це – суєта! Примножується майно, примножуються і ті, що
споживають його; і яке благо для того, хто
володіє ним: хіба тільки дивитися своїми
очима?.. Є болісна недуга, яку я бачив під
сонцем: багатство, яке зберігається володарем його на шкоду йому. І гине багатство
це від нещасних випадків: породив він
сина, і нічого немає в руках у нього. Як вийшов він нагим з утроби матері своєї, таким і
відходить, яким прийшов, і нічого не візьме
від праці своєї, що міг би він понести у руці
своїй. І це тяжка недуга: яким прийшов він,
таким і відходить. Яка ж користь йому, що
він трудився на вітер?” (Еккл. 5:9-15).
“Ніякий слуга не може служити двом
господарям, бо або одного зненавидить, а
другого полюбить, або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає. Не
можете служити Богові і мамоні” (Лк. 16:13).
“Легше верблюдові пройти крізь вушко
голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже”
(Марк. 10:25).
“Майте вдачу не срiблолюбну, задовольняючись тим, що є. Бо Сам сказав: “Hе
залишу тебе i не покину тебе”” (Євр. 13:5).

“Послухайте ви, багатії; плачте і ридайте
від лютих бід ваших, що наближаються до
вас. Багатство ваше згнило, і одяг ваш поточений міллю. Золото ваше і срібло поіржавіло, та іржа їх буде свідчити проти вас і
з’їсть плоть вашу, як вогонь: ви придбали
собi скарб на останнi днi. Ось плата, яку ви
утримали у робiтникiв, що працювали на
ваших полях, голосить; i голосiння женцiв
дiйшли до вух Господа Саваофа. Ви розкошували на землi та зазнали насолоди;
наситили серця вашi, нiби на день заколення. Ви засудили, убили Праведника; Вiн
не противився вам” (Як. 5:1-6).
“Велике надбання – бути побожним i
задоволеним. Бо ми нiчого не принесли у
свiт: явно, що нiчого не можемо i винести з
нього. Маючи їжу й одяг, будьмо задоволенi
тим. А хто бажає збагачуватися‚ впадає у
спокусу i в тенета i в багато якi безрозсуднi
i шкiд
ливi похотi, що приводять людей
до бiдування i загибелi; бо корiнь усього
лихого є срiблолюбство, вiддавшись якому,
деякi ухилилися вiд вiри i самi себе вiддали
багатьом скорботам. Ти ж, чоловiче Божий,
тiкай вiд цього” (1Тим. 6:6-11).
“Багатих у нинiшньому вiцi наставляй,
щоб вони були невисокої думки про себе
i надiялись не на багатство непевне, а на
Бога Живого, Який дає нам усе щедро для
насолоди; щоб вони благодiяли, багатiли
добрими дiлами, були щедрi i радо діли-

лися, збираючи собi скарб, добру основу
для майбутнього, щоб досягти життя вiчного.”(1Тим. 6:17-19)
“Ти, мов п’ядями, виміряв дні мої, і вік
мій – як ніщо перед Тобою. Дійсно, всяка
людина, що живе на землі, як тінь ходить;
дарем
но метушиться, збирає і не знає,
кому те дістанеться” (Пс. 38:6-7)
Деякі люди настільки бідні, що вони не
мають нічого крім грошей.
“Добре і зле, життя і смерть, бідність і
багатство – від Господа. Даяння Господа
надано благочестивим, і благовоління
Його буде благоуспішним для них повік.
Хтось робиться багатим від обачливості й
ощадливості своєї, і це частина нагороди
його, коли він скаже: “я знайшов спокій і
тепер насолоджуюся моїми благами”. І не
знає він, скільки мине часу до того, коли
він залишить їх іншим і помре” (Сирах.
11:14-18).
“Тепер послухайте ви, що говорите: “Сьогоднi або завтра пiдемо до такого-то мiста, i
проживемо там один рiк, i будемо торгувати
й одержувати прибуток”; ви, якi не знаєте,

що станеться завтра; бо що таке ваше життя?
Воно є пара, що з’являється на короткий
час, а потiм зникає. Замiсть того, щоб вам
говорити: “Коли угодно буде Господеві і
будемо живі, то зробимо те або інше”, – ви ж
нині хвалитесь у гордощах ваших; всяка така
похвальба є зло” (Як.4:13-16)
Августин говорив, що Бог дав нам людей,
щоби їх любити і речі, щоби ними користуватися. Замість цього ми любимо речі та використовуємо людей.
Коментуючи притчу про нерозумного
багача Августин говорив, що чоловік назбирав багато добра щоби їсти пити та веселитися. Одночасно тисячі людей навколо нього
страждали від голоду. Багач так і не зрозумів,
що животи бідних, доми вдів та роти сиріт були
значно надійнішими житницями ніж ті, що він
планував збудувати.
Зазвичай ми думаємо, що цей Євангельський уривок оповідає про нерозумного
багача, який володів господарством, але
Френк Поллард стверджує, що це притча про
господарство, яке заволоділо нерозумним
чоловіком.

Матеріали взято з: 4ernetki.com

Розумій молитву
В. Храм – місце спільнотної молитви
Єрусалимський храм був прообразом
Христа – справжнього «місця» зустрічі Бога
і людини. Таким же «місцем» стала і Церква
Христова – спільнота вірних: «Ми бо храм
Бога живого, як сам Бог сказав був: “Я поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду
їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом”» (2
Кр. 6, 16). Місце, де спільнота Церкви «на спомин» Христа (пор. Лк. 22, 19) збирається для
«ламання хліба» (Ді. 2, 42) – служіння Євхаристії,
є християнським храмом.
Спочатку християни збиралися на молитву
й ламання хліба по домах, а в часи переслідувань – на місцях поховань мучеників, де

згодом почали споруджувати храмові будівлі.
На відміну від поганських храмів, де не було
місця для людей, християнські храми будували
як місце зібрання спільноти: спільнота, яка є
«храмом Бога живого», освячує будівлю, а не
будівля спільноту.
Українська назва «храм» походить від слова
«хороми», що вказує на велич і красу «дому
Божого». Християнський храм називаємо також
«церквою», від грецького киріаке, що означає
«Господня», присвячена Богові будівля. Назва
храму «собор» вказує на зібрання церковної
спільноти на чолі з єпископом.
Катехизм УГКЦ “Христос – Наша Пасха”, 581-583

Розклад богослужінь
Понеділок 07.12 - Св. влкмч. Катерини.
Св. влкмч. Меркурія
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Вівторок 08.12 - Відданння свята Введення у храм
Пресв. Богородиці. Свв. і свщмчч. Климента, папи
Римського, і Петра, єп. Олександрійського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Середа 09.12 - Прп. Аліпія Стовпника. Пам'ять посвячення храму св. влкмч. Юрія, що в Києві перед
воротами Св. Софії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня

НАГОДУЙ БІДНОГО –
безстрокова акція УГКЦ
Спільнота «Виноградник», що при
Патріаршому Собору Воскресіння
Христового, координує процес надання
допомоги убогим в рамках згаданої акції, а
також надає допомогу потребуючим у часі
карантину в рамках благодійної ініціативи
«SOBOR.HELP».
В рамках акції «НАГОДУЙ БІДНОГО»
проводяться збірки для убогих та
потребуючих на постійній та безстроковій
основі. Тому просимо всіх принести до
храму харчі, які можуть довго зберігатися:
крупи, макарони, олію, які можна було б
зібрати і допомогти потребуючим.

Четвер 10.12 - Св. влкмч. Якова Персянина.
Прп. Палладія.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
П’ятниця 11.12 - Прпмч. Стефана Нового.
Св. мч. Іринарха.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Вечірня
Субота 12.12 - Св. мч. Парамона. Св. мч. Філумена.
Прп. Акакія, що згадується в «Ліствиці».
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення)
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ
Неділя 13.12 - Неділя 27-ма по Зісланні Святого Духа.
Св. всехв. ап. Андрея Первозванного.
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня, Акафіст
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