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СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА
І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.
Шостого серпня наша Церква святкує
празник світлого
Господнього Преображення. Завдання цього празника — звеличувати
славну подію Преображення з життя Ісуса Христа.

Христос скріплює віру апостолів надзвичайним актом. Після того, як
Ісус предсказав їм свої страсті і смерть, Він бере із собою Петра, Якова й
Йоана, виходить з ними на гору Тавор і тут на молитві привідкриває перед
ними промінчик Свого божества.
Святий євангелист Матей про чудесну Христову переміну каже:
"І преобразився перед ними: Обличчя Його засяяло наче сонце, і одежа
побіліла наче світло" (17, 2). Коло Христа явилися старозавітні пророки
Мойсей і Ілля і розмовляли з Ним про Його смерть. Апостол Петро,
захоплений блиском Христової слави, вигукує: "Господи, добре нам тут
бути!" А втім, як при Христовому хрещенні в Йордані, так і тут почули голос
з неба: "Це — мій улюблений Син, що Його я вподобав: Його слухайте"
(Мт. 17, 5).
Святе Євангеліє нічого не говорить про місце Христового
Преображення. Зате християнська традиція з IV ст. загально приймає, що
тим місцем була гора Тавор.
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Чому Ісус Христос тільки трьом вищеназваним учням показав
славу свого Божества? На думку святого Йоана Дамаскина, Христос узяв із
собою Петра, щоб той, хто прилюдно визнав Христове божество, почув
підтвердження свого визнання і від Небесного Отця. Господь узяв на Тавор
Якова, бо той мав бути першим єпископом Єрусалима і першим з апостолів
повинен був віддати своє життя за Христа. Укінці Спаситель зробив свідком
Своєї переміни й апостола Йоана, бо той був його улюбленим учнем і
дівственник. Євангелист Йоан, збагнувши Христове божество на Таворі,
опісля у своєму Євангелію писав: "Споконвіку було Слово, і з Богом було
Слово, і Слово було — Бог" (1, 1).

БЛАГОСЛОВЕННЯ ПЕРШОПЛОДІВ.
Празник припадає
на
той
час,
коли
дозрівають плоди. І від
найдавніших часів у
Східній Церкві того
дня на подяку Богові
буває благословення
первістків
земних
плодів. Цей звичай
християнська
Церква перейняла
від Старого Завіту,
який приписував приносити первістки плодів до Господнього Храму. У Книзі
Виходу читаємо: "Щонайкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у
дім Господа, Бога Твого" (23, 19). "Як увійдете в землю, — сказано в книзі
Левіт, — що оце хочу вам дати, і там жатимете жниво, то принесете
сніп, первоплід ваших жнив, священикові" (23, 10).
Звичай благословляти в церкві перші плоди вже приписують
Апостольські правила з кінця III століття. Апостольські постанови (IV ст. )
мають молитву на освячення плодів. Помісний Синод у Картагені з 318 року
у 46 правилі дає приписи про плоди, які приносили до церкви. Шостий
Вселенський Собор 691 року говорить про благословення плодів винограду і
пшениці.
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ГРІХ ЗАЗДРОСТІ
Заздрість – це один з головних гріхів, який загрожує вічному життю
людини та всій створеній Богом дійсності, а також лежить в основі багатьох
інших гріхів. Святий Іван Дамаскин визначає заздрість як «незадоволення
добром ближнього».

Заздрість зумовлює зазіхання та відчуження матеріальних благ, якими
володіють ближні. Заздрість може призвести і до знищення найбільшого
земного блага – життя (Бут. 4, 3-8). Коли ми говоримо про заздрість, то
одразу згадується життя Каїна та Авеля. Саме у цій біблійній історії ми
бачимо, яким жорстоким може бути брат для брата, коли розум затьмарений
почуттям заздрості.
Поневолена заздрістю свідомість втрачає розуміння своєї гідності
«Божого образу», а також гідності всіх інших людей, які мають однакову з
нею Божественну природу і спільне покликання до Вічного життя (Добра) у
спільноті Любові Пресвятої Трійці. Втрачається розуміння того, що правдиво
щасливим можна бути лиш з Богом і, по-божому ставлячись до ближніх,
радіючи з тих доброчинств, які вони отримують від свого Творця та
Спасителя.
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Причиною заздрості може бути як завищена, так і занижена самооцінка
своєї Божественної гідності. В першому випадку це виявляється у гордині,
коли людина вважає себе більш ніж інші достойною любові та різних земних
благ. В другому – через недовіру до власної гідності, людина шукає
самоствердження через потяг хворої на заздрість волі за любов’ю,
авторитетом та благами, якими володіють інші.
Заздрість свідчить про те, що ми незадоволені тим, що Бог нам дає.
Біблія ж говорить нам бути задоволеними тим, що ми маємо, – тоді Бог
ніколи не покине та не відступить від нас (Євреям 13:5). Мабуть,
найважливіше — це визнавати силу Божого промислу, силу Божої волі, і не
протидіяти цій волі своїми почуттями або своїми діями. Господу було угодно,
щоб кожна людина являла собою унікальне явище.

«Бог же створив безсмертною людину і вчинив її за
образом власної природи. А через заздрість диявола смерть
увійшла у світ, скуштують її ті, що йому належать»
Мудрості 2,23-24
Немає повторюваних людей, кожен має щось своє, і кожен має свою
цінність перед лицем Божим незалежно від соціального стану, незалежно від
того, відома вона людина чи безвісна, освічена чи неосвічена, така, що
посідає визначне положення, чи проста, багата чи бідна. Кожна людина має
свої унікальні особливості — так Бог забажав.
І ми повинні визнавати цей Божий задум про людину і пам`ятати, що не
потрібно нікому заздрити, тому що кожен має своє життя, кожен має свої
здібності, кожен має свій шлях. А якщо Господь дає комусь щось, що
викликає у нас заздрість, то ми повинні розуміти, що Бог або дарує тим
самим людині благословення, або допускає це для подальшого його
напоумлення.
.

Підготувала: Романія Семенюк
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СВЯТИЙ ІВАН ДАМАСКИН ТА ІКОНА ТРИРУЧИЦІ
«Тобою радується, Благодатна, всяка твар, ангельський собор і
людський рід, освячений храме і раю словесний, дівства похвало. Від Тебе
Бог воплотився, і Дитям став, Предвічний Бог наш. Бо лоно Твоє
Престолом учинив і утробу Твою просторнішою небес сотворив. Тобою,
Благодатна, радується всяка твар. Слава Тобі!»
св. Іоан Дамаскиин
Історія про виникнення ікони Матері Божої Триручиці пов’язана з
святим Іваном (Іоаном) Дамаскином, зображення якого можна побачити над
правими дияконськими воротами нашого храму. У вбранні священика, з
традиційною бедуїнською (арабською) хусткою на голові, на іконі Петра
Гуменюка він тримається за праву руку.
Що ж це за історія?
Святий
Іоан
народився
в
Дамаску (звідси і
походить його ім’я)
~675
року,
в
християнській
арабській
сім'ї.
Батько
святого —
Серджун
ІбнМансур — займав
високу посаду при
дворі халіфа.
Вихованням
святого Іоана (та його
зведеного
брата
Косьми Молодшого — «Солодкоспівця», згодом єпископа, автора канонів)
займався освічений сицилійський монах Косьма Старший, якого батько
купив на ринку рабів у Дамаску. Брати отримали енциклопедичну освіту.
Після смерті батька Іоан зайняв його посаду радника халіфа.
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Коли імператор Візантії Лев III Ісавр видав у 725 році указ, згідно з
яким наказувалось нищити ікони, та розпочались гоніння тих християн, які
шанували святі ікони, святий Іоан написав три трактати на захист ікон. Не
маючи змоги вплинути на Іоана (оскільки той перебував під владою халіфа),
імператор вдався до наклепів та інтриг.
З
цією
метою
було
підготовлено підробку — лист,
який, начебто, написав Іоан,
адресувавши його імператору.
Суть цього листа зводилась до
того, що арабська оборона
сирійських міст в цілому є дуже
слабкою
і
візантійський
імператор
без
жодних
труднощів
може
ці
міста
захопити. Цього фальшивого
листа Лев III (в знак, начебто,
доброї волі та з метою
покращення
добросусідських
стосунків) надсилає до халіфа,
долучивши до нього власного
листа, в якому цілковито
«викривав» заледве чи не
«найбільшого ворога халіфа» —
Іоана.
Халіф, повіривши наклепу, наказує привселюдно відтяти Іоану
праву руку, оминаючи всіляке слідство у справі. Іоан зумів випросити у
халіфа, щоб йому повернули відтяту руку. Після цього у своїй кімнаті він
гаряче молився до ікони Пречистої Діви Богородиці про своє зцілення.
Коли ж він після довгої молитви заснув, то уві сні йому з’явилася Божа Мати і
потішила святого, що його молитва буде вислухана.
Святий Іоан прокинувся вже зі здоровою рукою. Халіф, переконаний
у власній неправоті таким очевидним чудом, щиро розкаявся та просив
прощення у святого. Разом зі своїм зведеним братом Косьмою Іоан,
взявши чудодійну ікону, іде в монастир святого Сави (що знаходиться на
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околиці Єрусалиму), де й провів решту свого життя, віддаючись молитві,
науці та творчості. В пам'ять і вдячність Богородиці преподобний доклав до
ікони образ руки, виготовлений зі срібла. Ікону почали називати
«Триручиця». Іоан Дамаскин відомий як найбільший систематизатор
християнського віровчення. Йому належить фундаментальна праця
«Джерело знання». Після X ст. цей твір був відомий у повному перекладі в
Україні. Вплинув на українську термінологію, зокрема граматичну.
Вважають, що саме Дамаскин звів порядок служби, що формувався в той час,
до певної схеми.
Спосіб розрахунку пасхалії
(дати Пасхи) відомий як «рука
Іоана
Дамаскина»
(«рука
дамаскинова»). Іоану належить
ряд проповідей про Богородицю.
В історію Дамаскин увійшов
також як видатний поет і
композитор Візантійської епохи,
який створив ряд знаменитих
церковних співів, серед яких
найзнаменитішим
є
його
пасхальний канон. Цей канон,
що становить суттєву частину
пасхальної утрені – вважається
вінцем всіх духовних співів. На
іконах святий часто зображується
зі свитком, де наведені рядки
його
піснеспіву
«Тобою
радується...».
Як
свідчить
літописець Феофан (IX ст.), ім’я
Іоана Дамаскина стало настільки відомим і славним, що його було названо
«Золотоструйним» за аналогією до славного Іоана Золотоустого.
Золотоструйним його було названо тому, що «…неначе золото світили
блискучі дари Святого Духа з його вчення та з його життя…». Визнаючи
видатну роль св. Іоана в історії всього християнства, папа Лев XIII у 1890 році
надав йому почесне звання Вчитель Церкви (Doctor ессlеsіае).
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Іоана Дамаскина дуже рано почали шанувати як святого і, як наслідок,
його життя почало огортатись великою кількістю легенд та домислів. Таку
популярність у широких верствах населення, швидше за все, спричинив той
факт, що святий змінив особисте високе владне становище на чернече життя,
а також завдяки захисту іконошанування та великій кількості авторських
піснеспівів, які увійшли до богослужбового вжитку.
Підготувала: Ніна Охріменко

ПРИТЧА
Прийшов якось чернець до свого наставника, і каже:
— Отче, скільки разів я ходжу до тебе й каюся, скільки ти давав мені порад,
але я не можу виправитися. Яка користь мені приходити до тебе, якщо після
наших бесід я знову впадаю у гріхи?
Авва відповів:
— Сину, візьми два горщики: один із
медом, інший порожній.
Учень так зробив.
— А тепер перелий кілька разів мед з
одного горщика в інший.
Учень знову послухався.
— Тепер, сину, подивися на порожній
горщик і понюхай його.
Учень подивився, понюхав і каже:
— Отче, порожній горщик пахне
медом, і на денці трохи залишилося.
— Ось так, — сказав учитель, — і мої
настанови осідають у твоїй душі.
Якщо ти заради Христа засвоїш у житті
принаймні частину чеснот, то Господь у милості своїй доповнить решту і
спасе твою душу для життя у раю. Бо й на землі хазяйка не сипле перцю в
горщик, який пахне медом. Отак і Бог не відкине тебе, якщо збережеш у душі
хоч би трохи праведності.
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«Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері й розлога та дорога,
що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері й вузька та
дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять».
Мт.7:13-14.
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Вся інформація щодо приїзду Папи -

www.paavsteestis.ee

Привітання з днем народження
Щиро вітаємо наших прихожан, які святкують свій день народження у
липні та серпні: Остап Малюванчук (02.07),
Іван Лісовий (05.07), Софія Брегман (06.07),
Анатолій Лютюк (10.07), Петро Відо (14,07),
Ростислав Баб'як (15.07), Петро Баб'як (17.07),
Віталій Лакуста (19.07), Ніна Охріменко (20.07),
Яна Юртин (23.07), Надія Боднар (23.07), Ігор
Свирида (26.07), Олег Богів (04.08), Марія
Черепаха (04.08), Віктор Дашкевич (06.08),
Паримський Степан (15.08), Артур Градов (16.08),
Конт Альберт (17.08), Мар'яна Свидюк (28.08),
Роман Лесів (29.08), Володимир Поляк (31.08).
Многих та Богом благословенних літ!
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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

Неділя 7-ма по
Зісланні Св. Духа.
Глас 6
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

Неділя 6-та по
Зісланні Св. Духа.
Глас 5
Свята Літургія
10:00 – Таллінн
16:00 – Тарту

Неділя 8-ма по
Зісланні Св. Духа.
Глас 7
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

15.07.2018.

Неділя 12-та по
Зісланні Св. Духа.
Глас 3
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

Неділя 11-та по Зісланні Св. Духа.
Глас 2

Таллінн - Свята Літургія 10:00
Благословення першоплодів 11:00

СВЯТЕ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА БОГА
І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА.

12.08.2018.

05.08.2018.

С Е Р П Е Н Ь

08.07.2018.

01.07.2018.

Л И П Е Н Ь

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

29.07.2018.

Неділя 13-та по
Зісланні Св. Духа.
Глас 4
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

19.08.2018.

Неділя 14-та по
Зісланні Св. Духа.
Глас 5
Свята Літургія
10:00 – Таллінн

26.08.2018.

2 0 1 8

(змінена година)

Неділя 9-та по
Зісланні Св. Духа.
Глас 8
Свята Літургія
13:00 – Таллінн

22.07.2018.

2 0 1 8

