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⊕ Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Йоана – 24 червня
Cвятий Августин говорить так: “Пророки, патріярхи, апостоли, мученики
не народилися пророками, патріярхами, апостолами і мучениками, а
народилися, як і всі люди, благодать же Святого Духа вони отримали щойно
після свого народження, натомість святий Йоан народився вже як
Хреститель. Він ще навіть не народився, а вже пророкував, а оскільки не міг
ще устами пророкувати, то знаком виказав свою радість. Він отримав
скоріше Божого, як людського духа”.
І справді, великим мав бути той, кого так величають найбільші учителі
Христової Церкви, про якого сам Ісус Христос сказав: “Істинно кажу вам,
що між народженими від жінок не було більшого від Йоана
Хрестителя” (Мт. 11, 11). А ось як оповідає нам Євангеліє від Луки про
зачаття і різдво святого Йоана Хрестителя:
“Був за часів Ірода, царя юдейського, один священик на ім’я Захарія, з
черги Авії, та його жінка з дочок Арона на ім’я Єлисавета. Вони були обидвоє
справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні
бездоганно. Але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обидвоє
були в літах похилі.
І ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед
Богом, згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в
святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася
знадвору. Тоді з’явивсь йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного
жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього.
Ангел же сказав до нього:«Не бійся, Захаріє, бо твоя молитва вислухана;жінка
твоя Єлисавета породить тобі сина, і ти даси йому ім’я Йоан. І буде тобі
радість і веселість, і багато з його народження радітимуть; бо він буде
великий в очах Господніх; не питиме ні вина, ні напою п’янкого, і сповниться
Духом святим вже з лона матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до
Господа, їхнього Бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб
навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб
приготувати Господеві народ прихильний».
Захарія ж сказав до ангела:«По чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя
на схилі свого віку». Ангел озвавсь до нього:«Я Гавриїл, що стою перед Богом,
і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось
замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти
не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу».
Люди ж чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. Коли
ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив
у святині. Він же давав їм знаки й зоставсь німий.
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А як скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих
днів зачала Єлисавета, його жінка, й таїлася п’ять місяців, кажучи:«Так
учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між
людьми»” (Лк. 1, 5-25).
А потім здійснилася велика тайна святого Благовіщення. Той сам ангел
Гавриїл звістив Пречистій Діві благу вість. “Тими днями Марія, зібравшися,
пустилася швидко в дорогу в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в
дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета привіт Марії,
здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом” (Лк. 1,
39-41). Тут відбулася зустріч Пречистої Діви з тіткою Її Єлизаветою, яка
промовила пророчі слова (Лк. 1, 42-45). І відповідь Пресвятої Богородиці:
“Величає душа моя Господа...” (Лк. 1, 46-55), що з Її серця і вуст піднеслися до
неба.
“Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та
родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, і радувалися з
нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп’я і хотіли назвати його ім’ям його
батька – Захарія;його ж мати заговорила, кажучи:«Ні, він зватись буде Йоан».
Кажуть до неї:«Та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім’ям». І
знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався. І попросивши
табличку, він написав:«Йоан – його ім’я». Всі тому дивувались. Тієї ж хвилини
відкрились його уста і язик розв’язався, і він почав говорити та благословити
Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів;по всіх гірських околицях Юдеї про все
це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці й казали між
собою:«Що воно з того хлоп’яти буде?» І справді рука Господня була з ним.
А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати:
«Благословен Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій і що
підняв нам спасенну потугу в домі Давида, слуги свого; як то Він сповістив
був устами святих своїх від віку пророків, що нас спасе від наших ворогів та з
рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить милосердя з нашими батьками,
що згадає на святий союз свій;клятву, якою Він був поклявся Авраамові,
нашому батькові, що дасть нам, звільненим з рук ворогів, служити йому
безстрашно у святості та справедливості, перед ним увесь вік наш. А ти,
дитино, пророком Вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом,
щоб приготувати Йому дорогу, дати Його народові знання спасіння через
відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою
зглянулось на нас Світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в
тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру». Дитя ж росло й
скріплялося на дусі та перебувало в пустині аж до дня свого об’явлення
Ізраїлеві” (Лк. 1, 57-80).
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БІБЛІЯ - СЛОВО БОЖЕ
Як потрібно читати Святе Письмо?
Хто є автором Біблії?
Що таке Lectio Divina?
Біблія (Святе Письмо) – це не одна книга
одного автора. Вона є зібранням окремих писань
різних авторів впродовж тривалого часу.
Головним автором Святого Письма є Бог, а
люди є допоміжними, Богом натхненними
авторами.
Святе Письмо складається зі Старого та Нового
Завітів. Слово «завіт» тут не означає останню волю вмираючого – це
український переклад єврейського слова «беріт», що означає обіцянку
якогось дару від Бога та дотримання Божого закону людиною.
Зміст Святого Письма – об’явлення Бога людині.
Біблія написана за Божим натхненням. Людина є співавтором Св. Письма
як книжки. Потрібно відкинути дві крайнощі: вірити, що Біблія є суто
людським твором, або вірити, що вона «впала з неба». Оригінальними
мовами Святого Письма були: старовинна єврейська (гібрім), арамейська,
грецька.
Біблія складається з 72 книг: 47 – Старого Завіту і 27 – Нового Завіту.
Повний текст Біблії перекладений приблизно на 450 мов, у той час, як
окремі частини Біблії перекладено понад 2000 мов.
Тлумачення Святого Письма
Як друга Особа Божа Син Божий –
Слово – воплотився у своєму сходжені до
людини, так маємо сходження Божого
Слова у людські слова. Молитовне
читання Святого Письма полягає в тому,
щоби почути те, що Бог нам говорить
саме через Слово, а також у своєрідному
підключенні серця до того, що ми
говоримо Богові.
Читання Святого Письма повинне супроводжуватися молитвою.
В ранній Церкві були дві школи тлумачення Святого Письма:
олександрійська (алегоричне, символічне значення слів) та антіохійська
(буквальне значення слів Святого Письма).
Ігнатій Лойола(1491-1556) утворив свій метод розважання над Святим
Письмом в якому присутній аспект порівняння між тим, що говорить
Писання та моїм моральним життям.
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Lectio Divina [Лекціо Дівіна]
Одним із відомих методів молитовного
читання Святого Письма стало lectio divina.
Важливі елементи підготовки:
 Визначений щоденний час, що
виявляє серйозність перед Богом.
 Заклик Святого Духа, бо Він
пояснює, робить зрозумілим Слово.
 Послідовність і організованість читання.
Потрібно пам’ятати, що йдеться не так про саме читання Святого Письма,
як про досвід живого Слова.
Саме молитовне читання складається з чотирьох елементів:
 Lectio – читання. Прагни читати текст усім собою: розумом, серцем та
волею.
 Meditatio – роздуми. Бажай глибоко зрозуміти текст. Запитай себе: «Що
Бог говорить мені?
 Oratio – молитва. Відкрий Богу серце, щоб говорити Йому.
 Contemplatio – споглядання. Це час беззвучного зітхання Духові,
заспокоєння в Богові. Бесіда серця з серцем, час відвідин Слова.
Біблія в Україні
Слов’янська Біблія пов’язана з місією святих Кирила та Методія серед
слов’ян церковно-слов’янською мовою 863 року.
Остромиирове
Євангеліє
–
одна
з
найвидатніших
пам'яток
старослов'янського
писемництва. Містить євангельські читання для
неділі і свят. Переписане у 1056–1057 роках зі
староболгарського оригіналу, як гадають, у Києві
дияконом
Григорієм
для
новгородського
посадника Остромира.
Руська Біблія видана у 1517році в Парижі з
елементами народної говірки та білоруським
впливом.
Острозька Біблія 1581 року видана на Волині.
Це перша друкована повна Біблія церковнослов’янською мовою.
Біблія Куліша 1903 р. – перший повний
переклад з оригіналу Біблії українською мовою.
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Молитовне читання Святого Письма передбачає працю в групі. Воно
складається з трьох етапів. На початку слід спільно промовити молитву.

1-й етап читання: «Що найбільше вразило?». Ведучий читає перший раз
вибраний фрагмент Святого Письма. Тоді запрошує присутніх до роздумів:
«Спробуємо розважити 2-3 хвилини у тиші над тим, що кожного із нас
найбільше вразило із прочитаного: слово, словосполучення чи речення».
2-й етап читання: «Що Бог хоче мені сказати?». Бажано, щоб ведучий
попросив когось із учасників прочитати другий раз той самий фрагмент
Святого Письма. Після читання ведучий знову запрошує до роздумів:
«Призадумаємось зараз у тиші: що Господь Бог хоче мені зараз, тут і тепер
особисто сказати цим словом чи фразою, які промовив до мене через
читання?»
3-й етап читання: «Що я хочу сказати Богові?». Ведучий доручає іншому
учасникові прочитати третій раз той самий фрагмент Святого Письма.
Запрошення до роздумів: «Що я хочу сказати Господеві у відповідь на Його
слово до мене?».
Біблія для нашого духовного зростання – це те саме, що сонце, вода, і
добрий ґрунт для розвитку дерева! Тож читаймо Біблію щодня!
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОМІСІЇ У СПРАВАХ МИРЯН УГКЦ)
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20-річчя заснування української церковної громади в Афінах.
У Свято Матері Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав очолив Літургію у храмі
Пресвятої
Трійці
греко-католицького
екзархату в Греції з нагоди святкування 20річчя заснування української церковної
громади в Афінах.
Після Літургії Блаженніший Святослав
виступив перед українцями Афін і привітав
усіх присутніх з Днем Матері.
Мені приходять на згадку слова одного з
отців Церкви, який ще у далеких часах
переслідування християн у Римській імперії
сказав таку фразу: “Ніхто не може мати Бога
за батька, якщо він не має Церкву за
матір”. Думаю, ранні християни, які переживали переслідування за свою
віру, відчували, що Церква - це їх рідна мати, яка їх рятує, обіймає, повертає
їм надію, дає світло у земному житті. Ми сьогодні святкуємо День
матері. Найперше я хотів би, щоби ми відчували і засвяткували свято нашої
матері Церкви – УГКЦ. Вона є ваша мама, яка вас любить, яка про вас дбає,
яка за вас молиться і ніколи вас не забуде!” – наголосив Глава і Отець УГКЦ.
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав також зустрівся з українською
громадою Афін і поділився своїми спогадами, як він формував на цій землі
першу українську спільноту.
“Перша парафія - це як перше кохання. Потім можуть бути різні обставини,
різні парафії, різні обов’язки, але цей перший досвід пережиття і вислів
любові, яка пронизує тебе наскрізь і якої ти ділишся з іншими, ти ніколи не
забудеш, і всі інші події у своєму житті завжди співставляєш з тим першим
досвідом”, - зазначив Блаженніший Святослав.
Глава УГКЦ розповів, що на початку 90-х приїхав на навчання до Рима, і до
них на студії час від часу доїжджав священик з Афін і розповідав про
українців Греції.
“Після Пасхи 1998 року, коли отець Сергій і отець Атаназій відкрили
велику кількість наших жінок в Афінах, Блаженніший Любомир (він тоді ще
не був Главою Церкви, а був єпископом-помічником) скерував мене сюди. Я
приїхав з окремим листом до владики Анаргіроса на Різдво, яке тут
святкують за Григоріанським календарем 25 грудня, щоби розпочати
пастирську діяльність. І думаю собі: “Боже, куди я їду? Мови не знаю, людей
не знаю, що то буде...” – ділився спогадами Блаженніший.
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Патріарх відзначив, що владика Анаргірос справді є батьком української
громади у Греції. “Він прислав свого диякона автом на летовище, і ми з ним
не могли ніяк знайти спільної мови. Я до нього говорив старогрецькою, а він
з мене сміявся, але привіз мене сюди і так я потрапив до цього дому. 25
грудня ми відслужили першу Літургію у маленькій каплиці у цьому домі. Я
би вас просив зайти до тієї каплиці, подивитися, бо це була перша катедра
греків-вигнанців 20-х років з-під Константинополя, які пережили свою
трагедію виселення”, - відзначив Глава і Отець УГКЦ.
Патріарх розповів, що збирав українських жінок у спільноту у два способи.
“Місцеві священики дали мені номери телефонів і я почав дзвонити на кожен
номер, щоби особисто запросити на першу Літургію. До речі, серед нас є
учасники нашої першої Літургії, які прийшли сюди 25 грудня 1998 року.
Другий спосіб – це було відвідування парків, в яких він шукав українських
жінок, що приїхали на заробітки.
“Після першої зустрічі з тими жінками, які прийшли на Літургію, я відразу
зрозумів, що тут Церква і парафія не має бути тільки місцем звершення
богослужінь, вона має бути матір’ю і вчителькою”, - підкреслив Патріарх.
Він зауважив, що бачив українських жінок-заробітчанок по різних місцях і
пригадував слова Ісуса Христа, який плакав над Єрусалимом: “Єрусалиме,
Єрусалиме ... скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає
курчат своїх під крила”. “І для мене образ цієї квочки - це образ душпастиря у
діаспорі, який покликаний збирати, не питаючи, звідки ти приїхав, легально
чи ні, чи хрещений у Православній Церкві чи в Католицькій. Не питаючи, але
пригортаючи”.
Він зауважив, що під час навчання у Римі продовжував доїжджати до Афін,
а після завершення навчання у червні 1999 року з радістю повернувся до
Греції і служив там майже півроку. “Це був дуже цікавий час. Я дуже
інтенсивно тоді працював з Блаженнішим Любомиром і питався його:
Владико, що ви хочете від мене? В ті часи у нашій Церкві богословів було
дуже мало і я мусив їхати до України і займатися богословською наукою,
вихованням майбутніх священиків, але ми намагалися зробити все, щоби
сюди до Греції приїхав священик настало”, - розповів Патріарх.
Глава УГКЦ відзначив, що дивлячись на специфіку душпастирства у Греції,
він зрозумів, що тут потрібно творити інші структури і без сестер справа не
піде. І наголосив, що сестри Василіянки зіграли велику роль у становленні
української церковної громади в Афінах.
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Також, підкреслив Блаженніший, Української Церкви і української
спільноти не було б у Греції насамперед без віруючих жінок, чоловіків і дітей.
“Через те, що ви так потребуєте Бога - це історія Божої присутності тут між
вами. Хтось з вас сьогодні тут згадував, що я постійно намагався вас
переконати в тому, що Бог вас любить. І я вам дякую, що ви в це повірили і
відчули. І як ви змінилися після того, як повірили! У вас все гарно склалося і з
документами, і з працею. Це видимий знак невидимої Божої дії”, - наголосив
Глава і Отець УГКЦ.
Він зауважив, що будучи молодим священиком не мав жодної стратегії
формування та розвиту парафії і підкреслив, що рушієм молодих
душпастирів, які служили для українців на міграції, був внутрішній компас
любові. “Цей компас любові дає нам надію і силу. І після 20 років ми можемо
сказати: те, що ми робили, було правильним. Парафія створила школу, але
школа потім врятувала парафію. А що буде з цією парафією через 20
наступних років, яка у нас стратегія?
Ми сюди приїхали з владикою Йосифом (Міляном) і працівниками ПМВ,
щоби вам ніколи не забракло священиків, щоби вони були добре
приготованими,
навченими
до
місійної
праці,
знали мови - це те,
чого нам бракувало.
Але ми всі не маємо
права загубити той
головний компас.
Давайте
будемо
разом йти за тим
компасом,
щоби
українська Церква
ще не одне 20-річчя
проіснувала на цих теренах, служачи Богові і своєму народові!” – закликав
присутніх Блаженніший Святослав.

Пасторально-міграційний відділ УГКЦ
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Притча
Одного разу Вчитель запитав учнів:
– Чому люди при сварках підвищують голос?
– Напевно, вони втрачають спокій, – припустили учні.
– Але навіщо підвищувати голос, якщо другий чоловік знаходиться поруч
з тобою? - запитав Учитель.
Учні здивовано знизували плечима. Їм і в голову ніколи не приходило.
Тоді Вчитель сказав:
– Коли люди сваряться і невдоволення між ними зростає, їхні серця
віддаляються. А разом з ними віддаляються і їхні душі. Щоб почути один
одного, їм доводиться підвищувати голос. І чим сильніше їх образа і злість,
тим голосніше вони кричать.
А що ж відбувається, коли люди закохані? Вони не підвищують голосу, а
говорять дуже тихо. Їх серця знаходяться зовсім поруч, а відстань між ними
практично повністю стирається.
– А що відбувається, коли людьми керує любов? – запитав Учитель. – Вони
навіть не розмовляють, а тільки перешіптуються. А іноді і слів не треба – їх
очі говорять про все.
Не забувайте, що сварки віддаляють вас один від одного, а слова,
вимовлені на підвищених тонах, збільшують відстань багаторазово.
Не зловживайте цим, тому що настане день, коли відстань між вами
збільшиться настільки, що шляху назад ви вже не знайдете.
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Вся інформація щодо приїзду Папи -

www.paavsteestis.ee

Літній табір - канікули з Богом
Запрошуються діти віком 8-16 років на
дитячий табір, який відбуватиметься з
26 по 30 червня 2018р.Б. в Кодасема
Цього
року
знову
запланований
спільний табір для Естонії і Латвії.

Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які святкують свій день народження у червні:
Лілія Оприск (01.06), Володимир Огурок (03.06), Анна-Марія Кісc (05.06),
Мустіянович Зеновій (05.06), Валерій Гартованець (05.06) Марія Луник
(06.06), Еріка Баб’як (06.06), Лідія Лаане (14.06), Конт Галина (28.06).
Многих та Богом благословенних літ.

Видавець: Храм Богородиці Троєручиці, УГКЦ. Відповідальний: о. Олег Поп’юк
Часопис видається на правах внутрішнього розповсюдження. Редакція не несе
відповідальності за точність фактів, власних імен, цифр та інших даних.

Адреса: Laboratooriumi 22, Tallinn 10133 Тел: +372 583 52 562;
e-mail: ugcc@ugcc.ee; www.ugcc.ee
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Неділя 5-та
Різдво Івана
Хрестителя Глас 4
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 - Хельсінкі

17

Неділя 4-та
Всіх святих
українського народу
Глас 3
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

10

Неділя 3-тя
по Зісланні Св. Духа
Глас 2
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 - Тарту

Неділя 2-га
по Зісланні Св. Духа
Глас 1
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
Панахида
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