Бути багатим – це проблема?
Подивімося спокійно на обставини. Погодні умови
посприяли і земля вродила. Як бачимо, вини чоловіка
нема в тому, що він розбагатів і не можемо йому
закинути того, що він це майно здобув нечесним
шляхом. Тут сталось чудо! Бог дав людині все і
відразу!
Поганого в тому не було нічого. Бог не осудив його
за багатство, і не міг осудити, бо Він сам його дав.
Значить проблема не була в самому багатстві.
Не можна забувати за основне
Зі слів Євангелії «… й скажу душі своїй: Душе моя!
Маєш добра багато в запасі на багато років! Спочивай собі, їж, пий і веселися!» можемо
зрозуміти, що чоловік привласнивши все, відразу збіднів духовно. Він виключив із свого
життя Бога, інших людей та життя після смерті. Піддався на спокусу і подумав, що це
багатство може дати йому довічне забезпечення.
Самовпевненість дуже часто засліплює людину і їй починає здаватися, що життя є в її руках.
Потрібно пам’ятати незаперечну істину цього життя: все в цьому житті проминає! Єдиним,
хто є постійним і вічним є Господь Бог. На Ньому потрібно будувати своє життя і у Ньому
потрібно багатіти.
Сучасний світ – це серйозний виклик до бідності
При сучасному розвитку і досягненні, багатстві видобутку та виробітку аж смішно говорити
про якусь бідність чи економічну кризу. Смішно думати про якусь нестачу чи голод. Але
факт є фактом. І хто би це не був багатий чи бідний всі переживають за своє майно, яке
виявилось нестабільним. Хтось радіє, бо на чужому горі зібрав сій капітал, а хтось плаче,
бо втратив усе. Але і той, хто має багато не радіє перед вчасно, бо може втратити все в один
момент. У такому панічному страсі живе багато людей.
Мабуть єдине, що може заглушити їхній страх – це гучні забави, наркотичні речовини та
інше, що створює ілюзію щастя.
Кожний із зірок слави, велетнів багатства чи впливових синів цього світу знає, що все це
минеться і в кращому випадку настане старість: забуття, слабкість і немічність. Багатство у
такому стані буде радше розчаруванням ніж потіхою.
(Лк. 12, 16–21)
Непідписана ґарантія
Один чоловік вкладав великі гроші в страхову компанію, підписуючи договір про повне
медичне та соціальне страхування. Коли він захворів на невиліковну хворобу, тоді він часто
дивився на той підписаний папір і підсміховувався до себе, кажучи: «Я то дав великі гроші і
підписав цей папір, а от Бог, чи Він затвердив?
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Щиро вітаємо приятелів та гостей, які моляться сьогодні з нами, та сердечно запрошуємо на всі
Богослуження у нашій Церкві. Це є Храм Божий для всіх, що входять до нього. Не залишаймо
його не помолившись за себе самих, своїх ближніх, цю парафію та її священнослужителів.

КАлеНдАр
4 грудня

11 грудня
18 грудня
25 грудня
1 січня

11:00 Св. Літургія (Неділя 25-та після П’ятдесятниці). ВВЕДЕННЯ У
ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. Глас 8 Обід після літургії
11:00 Св. Літургія (Неділя 26-та після П’ятдесятниці). Мч. Іринарха.
Глас 1
11:00 Св. Літургія (Неділя 27-ма після П’ятдесятниці). Прп. Сави
Освященного. Глас 2
11:00 Св. Літургія (Неділя 28-ма після П’ятдесятниці). Свт. Спиридона.
Глас 3
11:00 Св. Літургія (Неділя 29-та після П’ятдесятниці). Св. Отців. Перед
різдвом. Мч. Боніфатія. (Світський Новий рік). Глас 4

СВЯТА: 7 грудня, Середа † Вмц. Катерини * 13 грудня, Вівторок † Св. ап. Андрія Первозванного *
17 грудня, Субота † Вмц. Варвари * 19 грудня, Понеділок Св. Миколая Чудотворця* 22 грудня, Четвер
Зачаття Прав. Анною Пресв. Богородиці

ТИ МОЖеШ ПО-ІНШОМУ
Одного разу, я почав розмову з Господом: “ Господи, Ти покликав мене творити добрі діла,
але скільки пам’ятаю випадків, коли я хотів зробити добре діло, але Ти не дозволив цього
зробити, не створив для цього умов”.
Це я сказав щиро і навіть, опираючись на факти: “Пам’ятаєш того жебрака, якому я хотів
дати милостиню, а у мене її не було. Я так довго дорікав собі за те, що не зробив того,
що Ти казав: давати бідним милостиню. А ще, пригадуєш мого товариша у лікарні, який
так сподівався, що я до нього прийду, розділю з ним його журбу і самотність, але цього
не сталось – обов’язки зайняли весь час у мене і я не сповнив того, що Ти хотів: відвідати

недужого. Так, тоді я пережив такий сором і докори сумління, що почувався дуже погано.
А скільки ще було випадків, котрі залишили в мені лише біль і печаль та все через те, що
хотів робити добро, а це не можливо. Я зрозумів, що у мені немає вини, це все Ти винний, бо
не створюєш умов”.
Слова закінчились, мабуть, перейшов гнів. Настала тиша, а з нею прийшов спокій і знову
слова, але почути їх можна було вже у незвичний спосіб – у моїй душі. Їх було мало, але
саме вони змінили у мені багато:
“Ти можеш! Можеш багато, значно більше, ніж те, що лише ти хочеш, або гадаєш, як би
це мало бути, як це сповнити. Ти можеш зробити щось інше, або по-іншому, але можеш, ти
можеш побачити те, що зараз не бачиш! Ти можеш!”

ПрАЗНИК СВЯТОГО ОТЦЯ МИКОлАЯ
Серед різних празників на честь святих, що їх
пам’ять відзначаємо в нашому церковному році, на
окрему увагу заслуговує празник святого Миколая.
Святого Отця Миколая з давніх-давен наш народ
дуже поважав. Не було в нас ні однієї хати на Рідних
Землях, у якій би не було ікони святого Миколая.
Вона майже завжди видніється обіч намісних ікон
у церквах. Наш народ почитає його, наче свого
національного святого.
І хоч від його смерти минуло понад півтори тисячі
літ, та все-таки він через свою добродійну любов
і щедре милосердя вічно живе в серцях мільйонів
людей. А його любов до ближнього кожного разу
символічно відживає у дні його празника по цілому
світу, коли він тисячі й тисячі дітей обдаровує
своїми дарунками. Таємниця його великого й
постійного культу серед усіх християнських народів
полягає у тому, що він для всіх став символом
жертвенної любови ближнього та співчутливого
милосердя. Про це свідчать історія його культу,
наші богослуження та ревне почитання його ікон.
Культ святого Миколая
Не багато знаємо про життя святого Миколая. І навіть те, що знаємо, повите різними
легендами. Знаємо, що святий Миколай довгі літа був єпископом у Мирах, провінція
Лікія, у Малій Азії. Він брав участь у Першому Вселенському Соборі (325) у Нікеї. Помер
близько 345 року. Усе своє життя присвятив справі милосердя для душі й тіла. Тож ще за
життя називали його батьком сиріт, удів і бідних. Після смерти Господь Бог прославив його
даром творення чудес, і тому він отримав імення великого чудотворця. Славні чуда були якраз
головною причиною його швидкого й широкого культу.

ВВедеННЯ В ХрАМ ПреСВЯТОЇ БОГОрОдИЦІ
Святе Євангеліє нічого не говорить нам про
подію уведення в храм. Основою цього празника,
як і празника Різдва й Успення Божої Матері, є
традиція Церкви й апокрифічні книги, передусім
Протоєвангеліє Якова і Псевдоєвангеліє Матея “Про
Різдво Пречистої Діви Марії”. Звідси довідуємося,
що батьки Пречистої Діви Марії святі Йоаким і
Анна, будучи бездітними, дали обіцянку, що, як у них
з’явиться дитина, то віддадуть її на службу Богові у
храмі Єрусалима. Господь Бог вислухав їхні молитви
і дав їм донечку. І коли їй було три роки, то батьки
привели її до храму і віддали в руки первосвященика
Захарії, батька святого Йоана Предтечі. Тут
Пресвята Богородиця перебувала багато років доти,
доки, як доросла дівиця, не була заручена зі святим
Йосифом.
Про що нам говорить празник Введення? Яку
духовну науку він нам дає? Празник Введення
говорить нам насамперед про радісну жертву святих
Йоакима й Анни. Вони свою, в Бога вимолену,
донечку самі приводять до храму на службу Богові. На каноні утрені празника в восьмій пісні
читаємо: “Анна колись, приводячи Пречистий Храм (Марію) у дім Божий, голосно закликала
і з вірою сказала до священика: “Прийми сьогодні дитину, Богом мені дану, введи її у храм
твого Творця і радісно співай йому: благословіть усі діла Господа”.
Та не тільки батьки радо приводять свою дитину на службу Богові, але й Марія радо йде
за голосом Божим і своїх батьків. Як святий Йоаким і Анна, так і Марія є для нас гарним
зразком радісної жертви і служби Богові.
Може ще ніколи уся Христова Церква, а в тім і наша Церква, не переживала такого великого
браку покликань на священиків, монахів і монахинь, як сьогодні. Дух матеріялізму й
секуляризму щораз більше й більше проникає в наші родини, тому щораз менше й менше
маємо молоді, охочої на жертву й посвяту для Бога, своєї Церкви й народу. Щораз менше в
нас батьків, які за прикладом святої Анни були б готові сказати нашій Церкві: “Прийми дитину,
яку Бог мені дав”.

БАГАТІЮЧИ У СВІТІ, МОЖНА ЗБІдНІТИ У БОЗІ
У притчі про чоловіка, якому просто пощастило, можемо побачити приклад людини
захланної і радіючої від того, що отримала багато добра. Чоловік розбагатів в одну мить. Але
у цьому багатстві найшов собі загибель. Цікаво, що було би з нами: якби ми розбагатіли в
одну мить? Яка була би наша поведінка?

