
ХРИСТОС ВОСКРЕС!                       1.05.2022                              ВОІСТИНУ ВОСКРЕС! 

Неділя  Антипасхи—Томина неділя 

Діянь св. апостолів 5:12-20; Івана 20: 19-31 

 

Ми не люди, які мають духовний досвід.  

Ми духовні істоти які мають людський досвід.  
(Teilhard de Chardin) 

 

 Як добре, що в перший день Воскресіння Тома не переховувався разом зі своїми 

апостолами. Через тиждень, повернувшись, він чує, що Ісус насправді живий 

після смерті, тому що Марія, інші жінки, а потім ще інші, що залишилися разом, 

бачили і розмовляли з Ним, навіть їли з Ним. Вони вірили, що Христос воскрес 

із мертвих, бо бачили Його на власні очі. Ця основна група учнів описала свій 

досвід Фомі. Не дивно, що Тома також потребував такого досвіду. “Гей, я теж 

хочу побачити нашого улюбленого друга. Я повірю моїм власним очам”. 

  Ми люди; ми переживаємо життя через наші фізичні тіла. Ми відчуваємо Бога через наші фізичні тіла. Коли 

ми уважно слухаємо те, що записано в Євангелії Воскреслого Христа, ми бачимо чітку закономірність. Учні 

мають реальні, відчутні (матеріальні) взаємодії з Христом, але Він завжди посилає їх за межі Себе до інших. 

Він каже жінкам біля гробниці розповісти іншим. Він каже тим, хто зачинені у кімнаті, вийти і поширити 

новини. Він каже Томі: “Мир. Не хвилюйся; ходи, переконайся сам”. Немає докору — тільки ніжність і 

розуміння. Потреба Томи є природною, і ті, хто почує про його досвід, будуть щасливими та 

благословенними. Тепер вони мають можливість побачити Істину без необхідності підтверджувати смерть 

Христа, торкаючись смертних ран. Вони - це ти і я. 

  Але як ми зустрічаємо Христа? Як ми пізнаємо Бога через нашу людську тілесність? Христос не залишає 

сумніву в тому, що ми зустрічаємо Бога один через одного і через усе створіння. Через Воскреслого 

Христа ми бачимо світ, преображений у святості. Коли ми бачимо світ преображеним, ми відчуваємо Христа. 

Щонеділі, святкуючи перемогу Христа над смертю, ми ділимося євхаристійним хлібом, який підтримує нас 

як Тіло Христове. Христос відчутний через нас — Його послідовників. Читання з Діянь (як і Євангелій) 

говорить нам, що Христос фізично присутній через вас і мене, коли ми живемо в любові, як робив Ісус. 

  Наш український звичай мати спільне Свячене в неділю Томи є чудовим відлунням досвіду Воскреслого 

Христа ранньою Церквою, яке ми чуємо в сьогоднішніх читаннях. Завдяки тому, що ми є разом і ділимося 

гостинністю, стіни наших сумнівів, туги, хворіб і смутку руйнуються, і ми можемо ввійти до миру 

присутності Христа серед нас. Коли ми знову або вперше зустрічаємося з нашими братами і сестрами на 

Божественній Літургії та за кавою, давайте відчуємо Любов і Мир Христа, які несе наша єдність. 

“Бог діє через життя, через людей і через фізичну, відчутну та матеріальну реальність,  

щоби передати [Божу] цілющу присутність у нашому житті”. (R. E. Webber) 

МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ      МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ     МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ 

НАДХОДИТЬ:  
Нині: панахида + Галина Кузик 

вівторок, 3-го травня, 10-а рано Божественна Свята Літургія 

середа, 4-го травня, 10-а рано Молебень до Богородиці 

п’ятниця, 6-го травня Божественна Свята Літургія і панахида +Марія Ґайда (40-ий день) 

понеділок, 9-го квітня, 7:30 веч. біля церковного пам’ятника чування солідарности з Україною 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:  Маруся Трухан-Татарин і Александра Татарин (7-го). Многая літа! 

 

ПОЖЕРТВИ: 22-го квітня: $305.       24-го квітня: $1030.   Єпархіяльні потреби: $10.    Щиро дякуємо! 

 



CHRIST IS RISEN! 01.05.2022 TRULY HE IS RISEN! 
St. Thomas Sunday 

Acts of the Apostles 5:12-20; John 20: 19-31 

 

We are not human beings having a spiritual experience. We 
are spiritual beings having a human experience.  

(Teilhard de Chardin) 

 
  How fortunate that Thomas wasn’t hiding out with his fellow apostles, that 

first day of the Resurrection. A week later, on his return, he hears that Jesus is 

actually alive after dying, because Mary, the other women, and then the others 

staying together, had seen and spoken with Him, even  

eaten with Him. They believed Christ had risen from the dead because they saw Him with their own eyes. That core group 

of disciples described their experience to Thomas. It’s no wonder Thomas needed that experience as well. “Hey—I want 

to see our beloved friend too. I’ll believe my own eyes.”  

  We are human beings; we experience life through our physical bodies. We experience God through our physical bodies. 

When we listen carefully to what has been recorded in the Gospels of the Risen Christ, we see a clear pattern. The 

disciples have real, tangible interactions with Christ, but He always sends them beyond Himself to others. He tells the 

women at the tomb to tell the others. He tells those locked in the room to go out and spread the news. He tells Thomas: 

“Peace. Don’t worry; come see for yourself.” There is no rebuke—only tenderness and understanding.  Thomas’s 

need is natural and those who hear about his experience will be happy and blessed. They now have the opportunity to 

see the Truth without needing to verify Christ’s death by touching the mortal wounds. They are you and me. 

  But how do we encounter Christ? How do we know God through our human physicality? Christ leaves no doubt that we 

meet God through each other and all creation. Through the Risen Christ we see the world transfigured in holiness. When 

we see the world transfigured, we experience Christ. Every Sunday, as we celebrate Christ’s triumph over death, we share 

the Eucharistic bread that sustains us as the Body of Christ. Christ is tangible through us—His followers. The reading 

from Acts (as do the Gospels) tells us that Christ is physically present through you and me, when we live in Love, as Jesus 

did.  

  Our Ukrainian custom of having a community Sviachene on the Sunday of Thomas is a perfect echo of the early 

Church’s experience of the Risen Christ that we hear in today’s readings. Through being together and sharing hospitality, 

the walls of our doubts, yearning, illness, and sorrow are shattered, and we can come into the peace of Christ’s presence 

among us. As we meet our brothers and sisters again, or for the first time, at Divine Liturgy and over coffee, let’s feel the 

Love and Peace of Christ that our togetherness brings. 

 

“God works through life, through people, and through physical, tangible,  

and material reality to communicate [God’s] healing presence in our lives.” (R. E. Webber) 
 

PRAY FOR UKRAINE               PRAY FOR UKRAINE              PRAY FOR UKRAINE     

 

UPCOMING: 
TODAY: panakhyda +Halyna Kuzyk;  

Tuesday, May 3, 10 a.m.: Divine Liturgy 

Wednesday, May 4, 10 a.m.: Moleben to the Mother of God 

 11:30 a.m. Bible Study 

Friday, May 6, 7 p.m.: Divine Liturgy and panakhyda; +Mary Gaida (40th day) 

Monday, May 9th at 7:30 pm CANDLELIGHT VIGIL for Ukraine by the Church monument 

 

Birthday greetings to:  Marusia Truchan-Tataryn and Aleksandra Tataryn (7th)         MNOHAYA LITA! 
 

Donations:   April 22: $305.      April 23: $1,020  Eparchial needs: $10. 

Thank you for your continued support! 

 

 


