
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                  5.07.2020 СЛАВА НА ВІКИ! 

4-a неділя після Зіслання св. Духа і неділя всіх святих України 

До Римлян 5:18-23; Матея 8: 5-13 і до Римлян 8:28-39; Матея 5: 1-16 

Ми всі покликані до святости! 

В чому лежить святість? 

Поняття святости є спрощене і спотворене коли нам здається що воно 

тільки відноситься до якоїсь не названої еліти або тільки вимагає 

скрупульозне дотримання якигось приписів чи законів. Однак коли 

дивимося на різноманітність і наших українських святих і світових 

святих ми пізнаємо що фактично святість вимагає дві речі. Перш за все 

любов: Христос не вичислював закони а радше просив щоби ми любили 

Бога і ближнього. А друге, святі відповідала на вимоги свого часу щоби 

свідчити ту любов котру вони пізнали і отримали від Господа. 

Любов і пізнання знаків часу—це дорога до святости! 

 

Час пандемику вже ставив перед нами нові виклики: чи ми готові жертвувати свою самостійність для загального 

добра? Чи ми готові відмовити те що здавалося нормальним, рутинним щоби допомогти в обмеженню розвитку 

короновірусу? Цей іспит здається ми успішно переходимо. 

  Але несподівано в наслідок різних суспільних і культурних течій перед нами з’явилися нові виклики,  нові знаки часу. 

Останніми тижнями в Західнім світі піднесено питання чи наші суспільства справді шанують і ставляться з 

рівноправністю до всіх людей. Це мабуть питання котре звучить нам незвичне бож ми вдячні за права і привілеї котрі 

ми одержуємо як канадці. Одначе варта пригадати собі що коли перші українці прибули до Канади вони пережили 

страшну дискримінацію та пониження. Думаю,  що всі знають як їх звали “часнико їди” або понижуючи терміном 

“bohunk”. Дуже часто суспільства знаходжують, майже несвідомо, меншин котрих понижують та над ними глузують. 

  На жаль, пандемія показала нам, що хоч над нами не знущаються дискримінація та упередження ще існує в нашому 

суспільстві. Статистика чітко доказує що найбільш ушкодженні та уразливлені  в цей час це бідні, аборігени, темношкірі, 

старші віком. Значить наше суспільство зберігає в собі ієрархію оцінення людей та дозволяє щоби тих котрих оцінює 

менше, занедбати.  Ця систематична дискримінація часто така унормалізована, що ми її не пізнаємо хіба наступає якась 

криза. Це власне є наш історичний момент! 

  Наш виклик до святости ставить перед нами питання: чи ми готові себе допитувати в який спосіб я можу послужити 

щоби перебороти цей стан в імені покликання від Господа щоби любити ближнього? 

  Це не справа якигось великих вчинків, а радше на кожнім кроці діяти з любов’ю і пошаною до всіх незважаючи на їхню 

національність, кольор шкіри, спосіб життя, спроможності чи вік. Але й можемо більше. Можемо відмовлятися від 

жартів котрі сміються з даних груп, з жінок, з людей інакших схильностей. Можемо стриматися від засудження других 

і пам’ятати що Христос ставився з пошаною і любов’ю до всіх незважаючи на їхніх стан в суспільстві чи грішність.  Ми 

можемо відмовитися слухати до голосів котрі страшуть, понижують, чи очорнюють. Ми можемо, ні мусимо,  стати 

голосами котрі обороняють всіх понижених і маргіналізованих. Ми мусимо пригадати собі тяжку дорогу нашого народу 

щоби з глибоким вирозуміння діяти в солідарності з пониженими. 

  Дорога святости це дорога котра стелиться перед кожного з нас. Ми обдаровані силою Святого Духа щоби могти йти 

тою дорогою. Будьмо відважні, йдімо слідом наших українських святих щоб прийшло Його Царство, “як на небі так і на 

землі”! 

 

 

Нині: панахида + Григорій Яцина 

ЦЬОГО ТИЖНЯ: У вівторок 7-го Різдво пророка й предтечи Івана Хрестителя: 10-а рано Божественна  Св. Літургія  

Вітаємо з днем народження: Зофія Слюсарчик (5-го), Аліна Труш (6-го), Кристина Лука (8-го), Адріян Коцан 

(9-го) й Ірина Малко-Ґрасер (11-го). 

Многая літа! 


