
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                                 30.05.2021                                       ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

 Неділя самарянки (глас 4) 

Нині вшанувємо всіх членкинь ЛУКЖК 

Діянь св. апостолів 11:19-26б 29-30; Івана 4:5-42       

 Ці людські стосунки це Дух - Жива Вода - який об’єднує всіх людей 

У міру поширення пандемії COVID, глобальні нерівності 

продовжують потрапляти у центр уваги. Незважаючи на 

постійну загрозу смертельних спалахів вірусу, нарцисизм і 

жадібність до влади поширюються, підживлюючи політичну 

поляризацію, дезінформацію та теорії змови, які підривають 

добру волю та наполегливу працю, спрямовану на глобальну 

охорону здоров'я та соціальну справедливість. Справді, 

популізм, поєднаний з расизмом та сексизмом, здається, 

поширюється у всьому світі. 

Справді, люди борються у цьому конфлікті між добром і корупцією, між світлом і тьмою, як би там не 

було, з часів витоків історії, відповідь для нас також була відкрита і продемонстрована Христом. 

  Читання цієї неділі говорять про сьогоднішній день - про те, як нам із вами бути у світі. В історії про 

самарянку, Христос приходить відпочити біля древнього старенької криниці, що, як кажуть, існує ще з 

часів Якова. Втомлений і спраглий, Ісус розпочинає розмову з жінкою, яка там черпає воду, і просить її 

дати напитися. Ми знаємо, що таке спілкування є ганебним, оскільки Він не тільки звертається до 

самарянки (табу для єврея), але також вона прийшла туди без супроводу. Навіть спільне використання 

посуду було б заборонено, проте Ісус просить її дати Йому напитися води з нею. Природно, що її першою 

реакцією є підозра, але Євангеліє коротко показує найкрасивіше руйнування бар’єрів. Христос завойовує 

її довіру шляхом встановлення стосунків: Він просить її служби (води) і теж пропонує Свою. Він хоче, 

щоб вона зрозуміла Його, але Він спочатку пізнає її конкретну реальність. Ми можемо сприймати 

одкровення Христа про п’ятьох чоловіків жінки як докір, однак про це немає жодних ознак у Писанні від 

Івана. Швидше за все, спостереження Христа це заклик до чесності та відкритості. Самарянка вражена. 

Вона радо приймає розмову з Христом і, подібно до жінок, які прибігли сповістити апостолам про 

воскресіння, вона поспішає до своєї громади та чоловіка і приводить їх до Христа. Вона не тримає в собі 

диво своєї зустрічі з Христом, але ділиться цим дивом з оточуючими. Ось так. 

  Христос, який є Богом, який є Любов'ю, розпочинає відносини взаємної поваги, чесності та довіри з 

кимось, кого Його власна громада вважає «Іншим». Ці людські стосунки це Дух - Жива Вода - який 

об’єднує всіх людей, якщо ми це  дозволяємо. У читанні з Діянь, апостоли несуть послання Христа до 

Антіохії - до чужинців. Як написано, саме тоді їх почали називати християнами. Як і самарянка, через 

приклад Христа, вони не розділяли людей ні на чоловіка чи жінку, ні на язичника чи єврея, ні на раба чи 

вільного чоловіка; перед Богом ми єдині. 

  Що це означає для нас із вами сьогодні? Нам, хрещеним у “живій воді”, нагадують, що ми можемо бути 

схожими на самарянку, адже Христос знає нашу історію, наш внутрішній світ і приймає, і любить. Як 

християни, ми приймаємо цю божественну любов, люблячи інших у відповідь, вітаючи і приймаючи тих, 

кого найбільше відкидає наше суспільство, усуваючи культурні, гендерні, расові бар'єри чи бар'єри 

віросповідання. Як і самарянка, ми включаємо своїх близьких у нашу радість. Наша людяність живиться і 

зцілюється не тільки їжею та питтям, але поживою Духа завдяки пізнанню одне одного в чесних 

стосунках, де ніхто не є відкинутим чи забутим. 

 

Цього тижня в наші парафії: 

понеділок, 31.05.21: 6-а веч  Молебень до Богородиці (YOUTUBE) 

середа, 2.06.21: 10-а рано  Божественна св. Літургія 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ: Раєн Тіл (31-го), Володимир Мудрий (1-го червня), 

Богдан Завадюк (3-го), Аліна Подопригора (5-го).   Многая літа! 

 

Пожертви 16 –го травня: $650.     23-го травня: $1070. 

Щиро дякуємо за вашу щирість! 

 



 

 

CHRIST IS RISEN!                                30.05.2021                                       TRULY HE IS RISEN! 

 Sunday of the Samaritan Woman (tone 4)  

  Today we remember and honour members of the UCWLC 

Acts 11:19-26, 29-30 and John 4:5-42 

Christ . . . enters into a relationship of mutual respect, honesty, and trust  
  

As the COVID pandemic persists, global inequalities continue 

to come into the spotlight. Regardless of the constant threat of 

deadly viral outbreaks, narcissism and greed for power 

proliferate, fueling political polarization, misinformation, and 

conspiracy theories that undermine good will and hard work for 

global health and social justice. Indeed, populism, in hand with 

racism and misogyny, appear to be burgeoning throughout the 

world.  

  While it’s true that people have struggled in this conflict 

between goodness and corruption, between light and dark as it 

were, since recorded history, the way to respond has also been 

open to us and demonstrated by Christ.  

  This Sunday’s readings speak to this day—how you and I are to be in the world. In the story of the 

Samaritan woman, Christ comes to rest at an ancient well said to be from Jacob’s time. Being tired and 

thirsty, Jesus strikes up a conversation with a woman who is there drawing water and asks her for a drink. 

We know such a public encounter is nothing short of scandalous, since not only does He approach a 

Samaritan (taboo for a Jew) but also, she is an unaccompanied woman. Even sharing utensils would be 

prohibited, yet Jesus asks her to let Him drink with her. Naturally her initial response is suspicion, but the 

Gospel condenses a most beautiful breakdown of barriers. Christ wins her trust through establishing 

relationship: He requests her service (water) and offers His own too. He wants her to understand Him, but 

He first recognizes her specific reality. We might think of Christ’s revelation of the woman’s five 

husbands as a rebuke, yet there is no indication of that in John’s account. Rather, it seems Christ’s 

observation is a call to honesty and openness. The Samaritan woman is impressed. She welcomes Christ’s 

conversation and, like the women who ran to tell the apostles of the resurrection, she rushes back to her 

community and husband and brings them to Christ. She does not keep the wonder of her encounter with 

Christ to herself, but shares it with those around her. Here we have it. 

  Christ who is God who is Love enters into a relationship of mutual respect, honesty, and trust with 

another who is considered “Other” by His own community. This human relationship is the Spirit—the 

Living Water—that unites all people if we let it. In the reading from Acts, the apostles bring Christ’s 

message to Antioch—to foreigners. This, it is written, is when they began to be called Christians.  Like 

the Samaritan woman, through Christ’s example, they recognized no male or female, no gentile or Jew, 

no slave or freeman; before God, we are one. 

  What does this mean for you and me today? We, who have been baptized in the “living water” are 

reminded that we can be like the Samaritan woman, our history, our inner selves known by Christ—and 

welcomed—and loved. As Christians, we accept this divine love by loving in response, by welcoming 

those even most rejected by our society, by dismantling barriers of culture, gender, race, or creed. Like 

the Samaritan woman, we include our circles in our joy  

  Our humanity is nourished and healed not only by food and drink, but by the nourishment of Spirit 

through getting to know each other in honest and inclusive relationship. 

 

This week in our parish:   

Monday, May 31, 2021: 6 p.m. Moleben to the Mother of God (YOUTUBE) 

Wednesday, June 2, 2021: 10 a.m. Divine Liturgy  

  11:30 a.m. Bible Study (ZOOM) 

  

Birthday greetings to:  

Ryan Theal (31st), Volodymyr Mudryy (1st June), Bohdan Zavadyuk (3rd),  

and Alina Podoprygora (5th).       

MNOHAYA LITA! 

Donations: May 16:  $650.       May 23:  $1070.         Thank you for your generosity! 

 


