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Неділя про Закхея. Передсвяття Стрітення 
Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.  
Св. мч. Трифона

Ряд.: Апостол: 1 Тим. 285 зач. 4, 9-15.

Сину Тимотею, вірне це слово й 
повного довір'я гідне. Саме для 
цього трудимося та боремося, ми 
поклали нашу надію на живого 
Бога, Спасителя усіх людей, осо-
бливо ж вірних. Це наказуй і 
навчай. Ніхто твоїм молодим віком 
хай не гордує, але будь зразком для 
вірних у слові, поведінці, любові, 
вірі і чистоті. Заки я прийду, пиль-
нуй читання, утішай та навчай. Не 
занедбуй у собі дару, що був даний 
тобі через пророцтво з покладан-
ням рук збору пресвітерів. Про це 
міркуй, будь увесь у цьому, щоб 
поступ твій усім був очевидний.

Ряд.: Євангеліє: Лк. 94 зач. 19, 1-10.

В тому часі проходив Ісус через Єрихон. А був там 
чоловік, Закхей на ім'я; він був головою над митарями 
і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не 
міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він напе-
ред, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо 
Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, 
Ісус глянув угору і сказав до нього: – Закхею, злізай 
швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз 
той швидко і прийняв його радо. Бачачи те, всі стали 
нарікати й казали: – До чоловіка грішника зайшов 
у гостину. Закхей устав і промовив до Господа: – 
Господи, ось половину майна мого даю вбогим, і коли 
я чим кого покривдив, верну вчетверо. Ісус сказав до 
нього: – Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він 
син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати й 
спасти те, що загинуло.



Під час однієї з катехиз єпископ поді-
лився цікавими думками про Богоро-
дицю як Матір і Вчительку ніжної лю-
бові. Десять основних думок владики 
Богдана з цієї науки пропонуємо вашій 
увазі.

І хоч вислови “fake news” та “альтер-
нативні факти” є набутком нашого поко-
ління, саме явище “старе як світ”. Уміння 
відрізняти правду від брехні, робити між 
ними свідомий вибір і жити по-правді – 
є ознакою дорослості людини. Ось як 
про це розповідає передання американ-
ських індіанців:

“Одного разу юнак проходив іспит на 
мужність. Його завданням було забра-
тися на високу, покриту вічними снігами 
гору і принести звідти камінь, зарання 
покладений для цього іспиту. Тепло 
одягнувшись і взявши трохи їжі, юнак 
вирушив у дорогу. Попри холод, обмаль 
води та харчів, стомлений від безсонних 
ночей та крутих скал, молодий чоло-
вік забрався на верхівку гори. Завдання 
було виконано, лишалося лише забрати 
камінь і спуститися з гори, але коло 
каменя лежала змія.

Юнак завмер, роздумуючи як бути, а 
змія мовила до нього людським голо-
сом: “Спаси мене бо я помираю. Тут 
занадто холодно і немає їжі. Візьми 
мене за пазуху, зігрій і спусти в долину”. 
Юнак почав заперечувати: “Ні. Батьки 
мені говорили про таких як ти. Вчителі 
попереджали, що не можна довіряти 
зміям. Якщо я тебе візьму, ти мене вку-
сиш”. “Що ти, ніколи!” – почала запевняти 
змія, –  “Люди мене не люблять, тому і 
говорять неправду. Якщо ти мене спа-
сеш, клянуся: я тебе не лише не вкушу, 
але виконаю будь-яке твоє бажання”. Так 
жалібно говорила змія, так просилася, 
що шкода стало юнакові, запхнув він її 
за пазуху, розділив з нею залишки їжі та 
спустив у долину. Серед високих трав і 
ароматних квітів обережно поклав змію 
на землю. Торкнувшись теплого ґрунту 
гадина ужалила юнака. “Ти обіцяла! Ти 
обіцяла! Ти обіцяла!” – помираючи пов-
торював молодий чоловік. “Ти знав кого 
береш, тебе попереджали. Тож це твоє, 

і лише твоє, рішення,” – прошипіла змія і 
поповзла своєю дорогою”.

Від часу гріхопадіння Адама і Єви 
спокусник нав’язує людству “альтерна-
тивні факти”, спокушаючи матеріальними 
благами, владою та насолодами. Відріз-
няти правду від хиби якраз і є ознакою 
духовно дорослої людини. І не лише від-
різняти, але відкинути неправду, якою би 
привабливою вона не здавалася. Най-
кращою вправою у цьому є період Вели-
кого посту.

Подвиг посту полягає в тому, щоби 
відкинувши спокуси змієві, наблизитися 
до Бога. Поширеним “альтернативним 
фактом” під час Великого посту є твер-
дження: “Нічого не зміниться, якщо я з’їм 
маленький кусок ковбаси або тістечко”. З 
одного боку дійсно, нічого не зміниться. 
Але з іншого: люди постять саме для того, 
щоби щось змінилося. Правдивим буде 
твердження: “Я пощу, щоби змінився я, і 
змінюючись наближався до Бога”…

Юнак, змія і піст

Матеріали взято з: 4ernetki.com
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Богородицю на іконах зображають у черво-
ному мафорії (широкий плат, що вкриває голову 
та плечі) – символі Божої благодаті, якою Бог 
сповнив Діву Марію. Цей мафорій спадає на синій 
хітон (довга сорочка) – символ її людськості. На 
плечах і голові Богородиці зображено три золоті 
зірки, котрі символізують дівицтво Божої Матері: 
вона є Дівою «до Різдва, у Різдві і по Різдві».

На іконах святих світло Божої присутності 
передане золотим кольором тла ікони та одягу, 
що символізує Божу благодать, яка проймає та 
наповнює всю особу. Таким чином від спогля-

В. Храм – місце спільнотної молитви
1. Ікона   б. Роль ікони в молитві

дання символів і знаків ми підносимося до спо-
глядання осіб, явлених в іконі. Молитва перед 
іконою є спілкуванням з тим, хто на ній зображе-
ний, що виявляємо зокрема через знак хреста, 
кадження та цілування ікони.

Через ікону Бог звертається до людини, вияв-
ляє її покликання і покликає її до життя з Ним. 
«Побачити» Бога, який з ікони з любов’ю дивиться 
на нас, – це великий дар Божий, явлення «неба 
на землі». «Побачивши» Бога в іконі, ми стаємо 
здатними побачити Його в іншій людині.

Розумій молитву

Катехизм УГКЦ “христос – Наша Пасха”, 594-596

Життя у світі завжди ставило людині без-
ліч бар’єрів для безпосередньої зустрічі з 
Богом. Життя сучасної людини створює таких 
перешкод ще більше, ніж будь-коли. В одних 
випадках це пояснюється надзвичайним тем-
пом життя, постійним бігом, занятістю, в інших 
– статусом людини, її оточенням, зв’язками, 
заняттями, які не сприяють, а то і прямо пере-
шкоджають, зустрічі і перебуванню з Христом. 
Життя в такому темпі пробігає дуже швидко і 
непомітно, і так само непомітно ми «маліємо», 
стаємо духовно здрібнілими і нікчемними. 
Поступово ми втрачаємо духовні сили, орі-
єнтацію в житті, мир душі – стаємо, як Закхей, 
«малими». Серед цього зубожіння нам не 
допомагають ані становище, ані матеріальне 
багатство, і в душі зроджується відчуття пустки, 
яку треба чимось заповнити.

Люди намагаються заповнити цю пустку 
по-різному, та більшість таких спроб прире-
чені на невдачу зі самого початку, бо допо-
могти нам може лише Господь. Потрібно лише 
зважитися приступити до Нього, знехтувавши 
усіма умовностями, що зупиняють нас на 
цьому шляху: неоправданим соромом, пихою, 
гонором, репутацією серед людей, так я це 
зробив Закхей. Такий «прорив» до Господа 
необхідний для нашого єства, для наповнення 
життя новим і справжнім змістом.

Одна важлива деталь: Закхей шукає поба-
чити Ісуса. Подібне бажання побачити Господа 
лицем в лице зустрічаємо в Мойсея у книзі 
Виходу (Вих 33). Тоді таке бажання було надмір-
ним навіть для вибраного і праведного Мой-
сея. Однак з приходом Христа ми всі отримали 
можливість, навіть незважаючи на нашу гріхов-
ність і негідність, оглядати обличчя Бога у Його 
Сині: хто бачив мене, той бачив Отця... Я в Отці 
і Отець у мені є (Йо 14:9 – 10). Саме для цього 
Ісус спілкується з блудницями, їсть і п’є з мита-
рями і грішниками (Лк 5:30), такими як Закхей.

Псалмопівець Старого Завіту сказав фразу, 
що підсумовує весь релігійний досвід Ізра-
їлю і людства на загал: Приступіть до Нього і 
просвітіться, і лиця ваші не постидаються (Пс 
33:6). Ізраїль, будучи ще навіть не народом, а 
маленьким родово-племінним утворенням, 
найбільш «малим» з усіх народів, був покли-
каний стати перед лицем Господнім, отри-
мати від нього світло, і вирости у великий 
народ. Вся його історія показує, що світло 
лиця Господнього,  яке шукав бачити Закхей, 
усуває сором і негідність, дає силу і повноту 
життя. В історії Церкви безліч людей, які зва-
жилися на таку зустріч, доклали до неї зусиль, 
досвідчили її життєдайну силу і відкрили для 
себе нове життя. 

Сучасний контекст історії про Закхея

Матеріали взято з: slovobozhe.blogspot.com



Душпастирі тижня
о. андрій Бонис -     
о. віталій ХраБатин - (098) 749 95 58

Розклад богослужінь
Понеділок 15.02 - Стрітення Господа Бога і Спаса нашого 

Ісуса Христа. 
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Архиєрейська Божественна Літургія 
і чин ієрейських свячень НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня
18:30 – Божественна Літургія

Вівторок 16.02 - Св. і праведного Симеона  
Богоприємця і Анни, пророчиці. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Середа 17.02 - Прп. Ісидора Пилусіотського.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Четвер 18.02 - Св. мч. Агафії.
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

П’ятниця 19.02 - Прп. Вукола, єп. Смирнського.  
Св. свщмч. Сілвана, єп. Ємеського, і тих, що з ним. 

07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Вечірня

Субота 20.02 - Прп. Партенія, єп. Лампсакійського. 
07:30 – Божественна Літургія (за упокій)
09:00 – Божественна Літургія (за всяке прошення) 
18:00 – Велика Вечірня та Утреня НАЖИВО від Живе ТБ

Неділя 21.02 – Неділя про Митаря і Фарисея. 
 Св. великомч. Теодора Стратилата.  
Св. прор. Захарії Серповидця 

07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія НАЖИВО від Живе ТБ
18:00 – Вечірня та Акафіст 
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