УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК
Прочитай цей список і подзвони туди, куди тобі потрібно:
При появі втоми телефонуй Матвія 11,28-30.
При появі хвилювання телефонуй Матвія 6,25-34.
При появі депресії телефонуй Псалом 27.
При появі гордості і надмірної самовпевненості телефонуй Псалом 19.
При появі гіркоти телефонуй І Коринтянам 13.
При появі незадоволення життям телефонуй Колосянам 3,12-17.
При появі нерозуміння християнства телефонуй ІІ Коринтянам 5,15-19.
При появі невпевненості телефонуй Римлянам 8,1-30.
При появі самотності телефонуй Псалом 139.
При появі небезпеки телефонуй Псалом 91, Псалом 121, Псалом 3.
При появі смутку телефонуй Івана 14.
При появі пригніченості телефонуй Римлянам 8,31-39, Псалом 70.
При появі гріхів телефонуй Псалом 50.
При появі сумнівів телефонуй Євреям 11.
При появі страху телефонуй Псалом 23.
При появі страху вночі телефонуй Псалом 4,9.
При появі егоїзму телефонуй Псалом 68.
У випадку розладу на роботі телефонуй Псалом 126.
Під час подорожі телефонуй Псалом 121.
При зустрічі із озлобленістю телефонуй Івана 15.
При бажанні приносити добрі плоди телефонуй Івана 15.
При невпевненості в людях телефонуй І Коринтянам 13.
При потребі підбадьорення телефонуй Ісуса Навина 1, 5-9.
При потребі милосердя телефонуй Римлянам 12.
При зраді телефонуй Псалом 26.
Для захисту від ворогів телефонуй Псалом 35.
У хворобі телефонуй Псалом 39.
При порожньому гаманці телефонуй Псалом 26.
Увага!
Всі номери набираються без коду і допомоги оператора.
Усі лінії зв’язку з небом працюють без вихідних і відкриті 24 години на добу.
Якщо, все ж таки, захочете зв’язатись безпосередньо з Оператором, дзвоніть Єремія 33, 3.
Скріплюйте вашу віру!
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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
2 жовтня
9 жовтня
16 жовтня
23 жовтня
30 жовтня

11:00 Св. Літургія (Неділя 16-та По Воздвиж. Трохима, Саватія,
Дорімедонта мучч.) Глас 7 Обід після Літургії
11:00 Св. Літургія (Неділя 17-та Переставлення ап. і єванг. Івана
Богослова) Глас 8
11:00 Св. Літургія (Неділя 18-та Діонісія Ареопагіта свщмуч.) Глас 1
11:00 Св. Літургія (Неділя 19-та Св. Отців 7 Собору. Євлампія та
Євлампії, мучч.) Глас 2
11:00 Св. Літургія (Неділя 20-та ЦаряХриста. Осії прор.
АндріяКритського прпмч.) Глас 3

СВЯТА: 14 жовтня, пт., ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

ОГОЛОШЕННЯ
УКРАЇНСЬКА ЗАБАВА – 5 Листопада 17:00-22:00
музика, танці, в продажі смачна українська їда
вхід вільний
Great Hall of the Epiphany Episcopal Church
1805 38th Avenue, Seattle, WA 98122

РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ – РАДІСТЬ ДЛЯ СВІТУ

ХРЕСТ - СВІДЧЕННЯ БОЖОЇ ЛЮБОВІ

Ми покликані нести радість
В одному сучасному фільмі один чоловік відповів
своїй дружині, на запитання, чому він усміхається,
коли її бачить, отож, він сказав: «…те, що ти вже є –
це вже є велика радість».

Коли дивимось на ікону Животворящого хреста, то можемо відчитати знaки Божої любові, котрі
творять ікону Книгою Життя – Животворною.

Як приємно чути слова, які підкреслюють твою
важливість і потрібність. Ці слова не можуть були
лише компліментами, вони мають свою причину,
будь-кому вони не даються.
Таких людей ми називаємо симпатиками, тобто
тими, котрі нам подобаються. Звичайно і в
симапатиках є поділ: на тих, котрі подобаються нам
тільки трошки і тих, котрі для нас залишаються дорогими надовго. Як ми кажемо постійно: час
покаже. Та все ж є такі особи, котрі навіть через віки несуть відчуття душевного комфорту.
Таких ми часто називаємо святими людьми. Серед цих святих людей є одна котрій даємо титул
Пресвята, тобто вища своєю святістю понад всіма святими.
Богородиця - радість для всіх
Заглиблюючись в історію цілого людства, можемо подивляти, що ця жінка, Марія з Назарету,
викликає симпатію у всіх. Своїм народженням вона принесла радість її батькам, котрі довго
очікували потіхи від Бога. Знаємо з Євангелії, що коли вона прийшла до своєї тітки Єлизавети,
то “диття з радості здригнулось”. Також знаємо, що великою потіхою для Господа була
присутність Його матері у всіх земських подорожах, а особливо в останній дорозі на Голгофу.
Апостоли втішалися її присутністю і, звичайно, її опіка була дорогою для них. Саме останні
слова сказані до Івана можуть бути прийняті нами також: “Це мати твоя”. Можемо підтвердити:
“Вона воістину наша мати”. Навіть ті, котрі заперечують її Богоматеринство, з великою
пошаною ставляться до неї.
Відвідайте будь-яке чудотворне місце і відчуєте на собі цю духовну радість. Ця радість
народжується у тишині серця і виливається у простому рішенні: жити по-Божому і творити
добро іншим. Погляньте на ікону Богородиці. Нічого не кажіть, а просто споглядайте кілька
хвилин. У цьому німому діалозі ви почуєте багато потішаючих слів.
Побувавши біля Марії, аж хочеться бути такою як вона і нести радість іншим.
Треба вміти приносити радість
Хочеться зауважити, щоб принести радість треба ще й вміти це зробити. Найперше покора! Бо
покірна людина вміє бути розсудливою і спостережливою. Тому, коли вона щось хоче зробити,
то дійсно довго роздумує над тим, що саме може принести радість іншому.
Деколи важлива присутність, ні ж подарунок. Подарунки дорогі спочатку, коли вони корисні. А
добра присутність, добрий настрій і щира усмішка – дорогі завжди.
Який дарунок Ти готуєш для себе і для інших?

Хрест – свідчення Божої любові
Подивімось на хресне дерево очима віри і побачимо не тільки розп’яте тіло. Побачимо щось
більше. Що?
Найперше зауважмо, що на іконах Животворящого хреста розп’яте тіло Ісуса не є страждаючим
і знищеним. Христос немов стоїть на хресті і торжествує. Дивно правда? Адже після того всього,
що переніс…
Знаки Божої любові
Щоб зрозуміти думку іконописця треба спочатку пригадати про три перші знаки Божої любові у
відношенні до людини.
Перший знак – це сотворення людини і цілого світу. Цим Бог показує як Він багато хоче нам
добра, дав нам життя і все необхідне до нього.
Другим знаком – справедливість Бога після порушення заповіді. Від людини потребувався
лише один знак любові до Бога – це вірність Богові, пам’ять про Нього і вдячність. Людина не
дотримала заповіді, не дотрималась вірності і згрішила. Бог показує свою справедливість і цим
самих показує свою любов до людини. Любов, котра хоче справжнього добра, яка нічого не
приховує, а показує чітко: де зло, а де добро.
Та все ж після справедливості Божа любов не зупиняється і Господь дає обіцянку про спасіння
людини і повернення її до того, що від віків приготовано їй – раю.
Останні слова Христа
Останнім словом Месії, як каже євангелисть Іван, було слово: «Звершилось». Саме воно може
нам пригадати і ці три знаки Божої любові, а особливо останній, де була обіцянка Спасителя,
котрий би відкупив світ від великої провини. Господь довершив свою Любов до людини!
Споглядання Ікони
На іконі видно хрест і під ним є череп. Ісус є новою людиною, «новим Адамом» і давня традиція
каже, що хрест був поставлений на тому місці, де був похований Адам. Перший чоловік приніс
смерть, а Ісус приніс життя.
Розп’яте тіло Ісуса є торжественним, хоч і втомленим. І його погляд спочиває на людях, хоч
цілим своїм тілом немов летить до неба. Він хоче нам вказати шлях до неба через хрест. І ще
одна деталь, на яку слід звернути увагу – це ангели, котрі довкола Ісуса. Немов чекають тієї
хвилини відкуплення. Які теж через цілі віки співдіяли разом із Богом у відкупленні людини і теж
очікували цієї благодаті.
Хрест – це пригадка нашого життя
Кожного разу коли будемо дивитись на хрест, зуміймо побачити більше від розп’ятого тіла.
На хресті є розп’ята Божа любов, щоб кожен собі пригадував, що це означає по-справжньому
любити.

