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Етапи розважань

Подаємо схематичні підказки щодо кожного кроку
розважання над Словом Божим. Більше читайте тут.

1. Читання
○ Прочитай текст
○ Про що він говорить?

○ Встанови контекст
○ Заглянь у коментарі
○ Знайди фразу-ключ

2. Розважання
○ Яке моє тут і тепер?

○ Що Слово каже мені?
○ Підключи уяву
○ "Пережовуй" текст
○ Слово і моє життя

3. Молитва
○ Що я скажу у відповідь?

○ Визнання і прохання
○ Подяка і прослава
○ Молитва Словом
○ Моя участь у Літургії

4. Споглядання
○ Заклик до навернення
○ Зараз я мовчу
○ Я в Божій присутності
○ Тепер керує Він

2

http://skynia.tilda.ws/meditation_ua


Біблійні читання та розважання

10 жовтня

Неділя 20

Гал 1, 11-19

Лк 7, 11-16

● Читання
● Розважання
● Молитва
● Споглядання

Послання апостола Павла до Галатів  1, 11-19

Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував,

не є за людською мірою; бож я її не прийняв, ані навчився
від людини, лише - через об'явлення Ісуса Христа.

Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я
несамовито гонив Божу Церкву та руйнував її. Я
перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду,

бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та
коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і
покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені Сина
свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно,

ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих,

що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім
знову повернувся в Дамаск. По трьох роках по тому пішов я
у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього п'ятнадцять
день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата
Господнього.
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Євангеліє від Луки 7, 11-16

Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні
й сила народу.

Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили
мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою; і
було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь
зглянувся над нею і сказав до неї: “Не плач.” І приступивши,

доторкнувсь до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус
сказав: “Юначе, кажу тобі, встань!” І мертвий підвівся і
почав говорити. І він віддав його матері.

Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили:

“Великий пророк устав між нами”, і: “Бог навідався до
народу свого.”

Розважання від Скинії

Ісус зустрів на шляху в Наїн мертвого сина бідної вдови.

Сьогодні також часто можна побачити, як хоронять дітей.

Ніхто не може звикнути до такої драми. Кожна смерть
дитини, з будь-якого приводу, стрясає сумлінням усіх.

Молодість має значення повноти життя, можливостей
мріяти, творчої фантазії, запалу будувати – все це
покликання, які треба виконати. Під час похорону дітей чи
молоді відчувається важкість, якої немає на інших
похоронах. Усі огорнуті жалобою, яка межує з відчаєм.

Важко говорити щось у ці хвилини.
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В Наїні зустрічаються два натовпи. Один йде за Ісусом,

котрий шукає людських страждань, щоби зробити їх своїми.

Щоби передати не тільки їхні страждання, але все, що
становить людину, в серце і думки Отця. І є натовп, який
йде за марами. Він здається сумою усіх нещасть, які впали
на цю одну родину: вдова, єдиний в матері своєї і смерть.

Тут біль став прірвою, яка поглинала кожне слово любові.
Ісус, як завжди, відчув, що там, де стали свідками важкої
втрати, відчувають, ніби увесь світ і навіть Небо обернулося
проти них. Тому треба рішуче підтвердити близькість Отця,

що присутній поміж людей, навіть коли здається, що все
проти. І Він вчиняє нечуване. Він виконує вчинки, що
належать Богу, з простотою Божої сили. Зупиняє похоронну
процесію. Наказує хлопцю встати і віддає його матері. Так
людська надія вертається на своє місце і кожен з глибини
цієї юдолі плачу може побачити, що Небо не є проти, воно
відкрите. І не лише раз, але завжди. Адже великий пророк
устав між нами і Бог навідався до народу свого.

Бог і сьогодні йде нашими вулицями. У глибокому
особистому горі, у жахливих трагедіях нашої історії ми не
знаємо причин Любові, але маємо певність, що ніщо цієї
Любові не прожене геть. Небо завжди відкрите. І ми віримо,

що Бог, Отець, піклується про нас. Особливо коли,

довірившись Його Любові, ми маємо без надії сподіватися і
продовжувати вірити.
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11 жовтня

Понеділок

Фил 4, 10-23

Лк 7, 36-50

● Читання
● Розважання
● Молитва
● Споглядання

Послання апостола Павла до Филип'ян 4, 10-23

Браття, я вельми зрадів у Господі, що ваші старання про
мене знову нарешті ожили, - ви про те старалися, та нагоди
вам бракувало. Я кажу це не тому, що терплю злидні, бо я
навчився задовольнятись тим, що маю. Умію бути в
упокоренні, умію бути і в достатку: в усьому й в усіх
обставинах я звик і насичуватися, і голодувати, жити в
достатках і терпіти злидні. Я можу все в тому, хто укріплює
мене.

Однак, ви все ж таки зробили добре, що взяли участь у моїй
скорботи. І ви, филип'яни, знаєте, що на початку
євангельської проповіді, коли я вийшов був з Македонії,
крім одних вас, ніяка Церква не брала участи в даванні і
прийманні, бо й у Солунь ви раз і вдруге вислали були мені
на потреби.

Не те, щоб я шукав дарів, я бо шукаю плоду, що множиться
на вашу користь. Я одержав усе, і маю надто. Мені доволі
всього, відколи я дістав від Епафродита вашу милостиню, -
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пахощі солодкі, жертву приємну, Богові вгодну. За те мій Бог
виповнить усі ваші потреби, за багатством своїм, у славі, у
Христі Ісусі. А Богові й нашому Отцеві слава на віки вічні!
Амінь.

Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають вас брати, які
зо мною. Вітають вас усі святі, а особливо з цісарського
дому. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з
духом вашим! Амінь.

Євангеліє від Луки 7, 36-50

Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І ввійшов Ісус
до фарисея в хату й сів за столом.

Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він
був за столом у хаті фарисея, принесла алябастрову, повну
пахощів, плящинку і ставши, вся у сльозах, коло ніг Ісуса
ззаду, почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям
своєї голови обтирати, та й цілувати ноги й мастити
пахощами.

Побачивши те фарисей, що покликав його, міркував собі,
кажучи: Якби це був пророк, він знав би, хто й яка це жінка,

що доторкається його: це ж грішниця! Тоді Ісус заговорив до
нього: “Симоне, маю тобі щось сказати.” Той відповів:

“Кажи, Учителю”.

“Два довжники були в одного позикодавця; один був винен
п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. А що вони не мали

7



звідки віддати, обидвом він простив. Котрий, отже, з них
більше буде його любити?” Озвався Симон і каже: “Гадаю,

той, якому подарував більше.” Ісус сказав до нього: “Ти
судив добре.”

І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: “Ти бачиш
оцю жінку? Прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги.

Вона ж слізьми обмила мені ноги й витерла своїм волоссям.

Поцілунку ти мені не дав; вона ж, відколи я ввійшов, не
перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти
голови моєї; вона ж миром пахучим намастила мені ноги.

Тому кажу тобі, прощаються її гріхи численні, бо багато
полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить.”

Потім сказав до жінки: “Прощаються тобі гріхи.” І почали ті,
що з ним за столом сиділи, говорити між собою: “Хто це
такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив: “Віра
твоя спасла тебе; іди в мирі.”

Розважання від Скинії

У попередній главі Євангелія від Луки Ісус навчає: Якою бо
мірою ви міряєте, такою й вам відміряють (Лк 6, 38). Тепер
перед нами постає картина сповнення цієї правди. Фарисей
запросив Ісуса — щоб їв з ним і отримав усе, чого чекав;

ввійшов Ісус до фарисея в хату й сів за столом. Він не
чекав від господаря жодних додаткових знаків уваги, таких
як поцілунок, намащення голови оливою чи ще чогось
іншого. Нам також відомо, що Ісус міг дати цьому чоловіку
щось набагато більше, ніж добре товариство під час
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трапези, але поки теж не поспішає із своїми дарунками.

Чого чекала від Ісуса жінка-грішниця? Напевно, в момент
зустрічі вона не відважилась би чогось попросити. Ця жінка
не побоялася ввійти за Ісусом у дім фарисея. Можливо, її
внутрішня боротьба тривала досить довго і знесилила
настільки, що думка інших людей не мала для неї жодного
значення. Жінка знала куди йде, взяла із собою пахощі, щоб
виявити Ісусові свою щирість та повагу. Хто зна, може це
була вдячність за маленький промінчик прощення, який вже
напередодні мусів зазирнути в її душу, щоб тепер
повноцінно привселюдно засяяти. Як добре, що наші
внутрішні переживання залишаються таємницею для
інших! Для нас також залишиться таємницею те, що знали
про жінку її земляки. Знаємо лише те, що Бог її прийняв,

простив і дарував їй мир. Цей мир цінніший за будь-які
багатства світу, він важливіший за людське визнання. Його
може подарувати лише Бог і дарує лише тим, хто хоче його
прийняти.

Мир у серці — це передсмак раю, це відчуття особливої
уваги Бога до нашого життя. Він дає відвагу рости у вірі і не
зважати на людський осуд. Це відновлення гармонії, яку
порушив гріх. Це те найбільше, чого можемо просити у
Бога. Що ми готові зробити, щоб цей мир оселився у наших
серцях?

Ісусе! Коли прийдеш до мене, пригадай мені, чого
насправді маю у тебе просити. Дай відваги приймати твоє
прощення і мир попри осуд інших. Навчи мене любити
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багато і багато просити! Дякую за все, що даєш!
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12 жовтня

Вівторок

Кол 1, 1-2.7-11

Лк 8, 1-3

● Читання
● Розважання
● Молитва
● Споглядання

Послання апостола Павла до Колосян 1, 1-2.7-11

Павло, Божою волею, апостол Христа Ісуса, та брат
Тимотей святим у Колоссах і вірним братам у Христі:
благодать вам і мир від Бога, Отця нашого!

Ви навчилися від Епафра, нашого любого товариша в
службі, який для вас є вірним Христовим слугою. Він і
виявив нам любов вашу духовну.

Тому й ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас
молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання
Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні, щоб
жити вам життям, достойним Господа, і подобатися йому в
усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи
у спізнанні Бога, покріплені всякою силою завдяки його
славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і
довготерпеливість із радістю.
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Євангеліє від Луки 8, 1-3

По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи й
звіщаючи Добру Новину про Царство Боже. З ним були
дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих
духів і недуг: Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім
бісів, Йоанна, жінка Хузи, Іродового урядовця, Сусанна та
багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків.

Розважання від Скинії

Так легко дати словам пролетіти знайомими, такими
звичними фразами повз вуха. Так легко бути на Літургії,
слухати або читати цей уривок, і так нічого й не почути. Що
ж саме казав апостол Павло до колосян, а сьогодні каже до
нас, до мене?

Він молиться про два дари, дві речі. Щоб жити вам
життям, достойним Господа, і подобатися йому в усьому;

та щоб вони були покріплені всякою силою. Про що тут
роздумувати? Це ж очевидно, що треба жити життям,

достойним Господа, яке буде Йому подобатись, та шукати
зміцнення в Його силі. Яка банальність! Отже, ні.

Апостол подає ще ціль. Він не молиться заради якогось
абстрактного збільшення карми колосян, щоб вони стали
ще більш білими і пухнастими. Павло визначає їм мету,

ставить завдання, для осягнення якого вони повинні
отримати ці два дари, які їхній учитель випрошує для них у
Господа. Що це за цілі? Виявляється, бажання жити життям,
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що подобається Богу − це не самоціль і не вершина наших
мрій і бажань. Так само укріплення Божою силою є лише
засобом, проміжним етапом, а не кінцем шляху.

Павло підкреслює, що достойне життя, сумісне з волею
Божою, повинно плодоносити, інакше це життя не може
подобатись Богові: приносячи плід у всякому доброму ділі і
зростаючи у спізнанні Бога. Якщо я часом думаю, що Бог
від мене хоче лишень того, щоб я був чемний, з усіма
вітався і не бешкетував, то я жорстоко помиляюсь. Так, мені
було 6-7 років, коли цього, можливо, було б досить. Але я
маю рости, не затримуватись у розвитку. Я маю приносити
плід у всякому доброму ділі. А це означає, що я не можу все
життя сидіти на гарно заметеному подвір’ї і чемно
посміхатися перехожим. Я маю взяти на себе зобов’язання,

закатати рукави, взятись до роботи, скропити плоди своєї
важкої праці потом, а, можливо, й кров’ю.

Це означає, що я буду помилятись, що я не завжди буду
чемний, що я багато чого зроблю не так, перед тим, як моя
праця почне приносити плід у всякому доброму ділі. Але
лише так я зростатиму у спізнанні Бога.

А ця праця, цей піт, ці помилки і пошуки, покріплені всякою
силою, потрібні не для примноження багатства, власного
доброго імені, задоволення від того, який я добрий, чи
помилкової думки про себе, як про досконалу людину і
християнина. Але щоб осягнути всяку витривалість і
довготерпеливість із радістю.
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13 жовтня

Середа

Кол 1, 18-23

Лк 8, 22-25

● Читання
● Розважання
● Молитва
● Споглядання

Послання апостола Павла до Колосян 1, 18-23

Браття, Він також голова тіла, тобто Церкви. Він - начало,

первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав
першенство, бо сподобалося Богові, щоб уся повнота
перебувала в ньому і щоб через нього примирити з собою
все чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю його
хреста. І вас самих, що колись були Богові чужі й вороги
йому думкою та лихими вчинками, - тепер він примирив на
смертнім його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та
бездоганними перед собою.

Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не
відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану
всьому створінню, що під небом, а якої я, Павло, став
слугою.
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Євангеліє від Луки 8, 22-25

Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав
їм: “Переплиньмо на той бік озера.” І відплили.

Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром
накинулась на озеро, їх почало заливати, і вони були в
небезпеці. І, приступивши, вони збудили його й кажуть:

“Наставниче, наставниче, ми гинемо!” Він устав, погрозив
вітрові й розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала
тиша.

Тоді сказав їм: “Де ваша віра?” Вони ж, налякані й
здивовані, один до одного казали: “Хто це такий, що вітрам і
воді повеліває, і вони слухають його?”

Розважання від Скинії

Ісус увійшов до човна зі своїми учнями; коли відплили,

заснув. Хоча Ісус був Богом, був також людиною.

Утомлювався, відчував голод, спрагу та холод. Багато
ходив містами і селами, не затримувався довго в одному
місці. Навчав. Зціляв хворих та визволяв біснуватих. Години
проводив на самоті у молитві. Хоча діяв у силі і помазанні
Святого Духа, потребував відпочинку. Переживав фізичну
та емоційну втому. Заснув і не пробудився навіть від бурі.
Напевно, ще не відновив своїх сил.

Перепливати озеро човном було звичайним способом
пересування. Серед апостолів були рибалки, тож вони
знали, як керувати човном. Вони були у знайомому місці і
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робили те, що сказав їм робити Господь. Більше того, сам
Ісус був з ними. Що може бути краще для людини, аніж бути
з Богом і виконувати Його волю? Звідки тоді буря? Звідки
небезпека? Чому апостоли перелякалися?

Розбурхані хвилі, які заливали човен, налякали їх настільки,

що вони втратили довіру до Бога, забули, що життя і смерть
є в Божих руках, і жодна волосина не впаде з голови
людини без Божої волі. Погляд на Ісуса, який собі спокійно
спав, не повернув їм миру. Тому вони збудили Ісуса, щоб
сказати, що вже скоро загинуть. А коли Господь втихомирив
бурю і настала тиша, перелякані і здивовані, не могли
зрозуміти, чому вітер і вода слухаються Його. Не мали ще
віри. Не впізнавали в людині, яка втомлюється і потребує
сну, Божого сина. Побачили таке велике чудо і не
прославили Бога, не зраділи, що лишилися живі, а
перелякалися і задумалися. Не мали що відповісти Ісусові
на його питання: Де ваша віра?

Йти за Ісусом не означає уникнути випробувань, страждань
і трагедій. Вони стаються з усіма: з добрими і злими,

віруючими і невіруючими. Просити порятунку та допомоги в
Ісуса також можуть усі. Бог хоче спасіння для своїх дітей,

Він може втихомирити бурю в житті людини, щоб вона
повірила і навернулася.
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14 жовтня

Четвер

Кол 1, 24-29

Лк 9, 7-11

● Читання
● Розважання
● Молитва
● Споглядання

Послання апостола Павла до Колосян 1, 24-29

Браття, тепер я радію стражданнями за вас і доповняю на
моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його
тіла, що ним є Церква; якої я став слугою, згідно з
розпорядженням Божим, даним мені заради вас, щоби
звістувати повнотою між вами слово Боже, оту тайну,

заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для
його святих.

Їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї
тайни між поганами, що є - Христос між вами, надія слави.

Його ми проповідуємо, настановлюючи кожну людину та
повчаючи в усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну
людину у Христі. Власне, для цього я і працюю, змагаючись
його силою, яка діє в мені потужно.
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Євангеліє від Луки 9, 7-11

Ірод четверовласник довідався про все, що діялось, і
збентежився, бо деякі казали, що то Йоан воскрес із
мертвих, інші - що Ілля явився, а ще інші, - що якийсь пророк
із давніх устав з мертвих. Ірод сказав: “Йоанові я стяв
голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую? ” І
намагався побачити його.

Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що
зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста,

що зветься Витсаїда.

Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх
прийняв і говорив їм про Царство Боже та оздоровляв тих,

що потребували того.

Розважання від Скинії

Побачити Ісуса. Це бажання багатьох. Ось тільки мотивація
може бути різна, як і досвід від цієї зустрічі. Ісуса багато хто
хотів побачити. Він каже про те, що Його хотіли бачити
патріархи і пророки, оскільки вони очікували визволення
Ізраїля та приходу Месії. Багато простих людей хотіли
бачити Ісуса, щоб отримати щось від Нього: зцілення,

прощення, слова життя, вирішення своїх проблем, хліба...

Ірод Великий хотів бачити Немовля, щоб усунути загрозу
своїй владі. Пилат також хотів, щоб вирішити політичну
проблему, яка могла негативно відобразитись на його
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кар’єрі. Ірод Антипа, про якого ми читаємо сьогодні,
оскільки його забобонність була широко знана, хотів бачити
Ісуса з остраху перед помстою воскреслого Івана
Хрестителя, а також для того, щоб задовільнити свою
цікавість. Як показують події процесу над Христом, Ірод
вважав Ісуса за когось на кшталт мандрівного мага чи
чаклуна, віщуна долі, фокусника, цілителя. Марія
Магдалина перед порожнім гробом хотіла бачити тіло
Христа, щоб продовжувати свою скорботу, далі оплакувати
Того, хто розбив кайдани смерті. Апостоли дуже довгий
період часу хотіли бачити в Ісусі лідера, сильну руку, Того,

Хто поведе їх та їх народ до слави, відродить занепалу
велич, наділить їх владою. Пригадайте прохання матері
Якова та Івана або їх радість з приводу того, що їм
підкоряються духи.

Лише пізніше, після Воскресіння, вони могли засвідчити: Ми
бачили Господа. Мудреці зі Сходу хотіли бачити Дитя, щоб
Йому поклонитись. А Марія хотіла бачити Плід свого лона,

щоб Його любити. Ці останні постави – це справжні, чисті
мотиви прагнення зустрічі із Богом. В нашому житті ми
неодноразово не здаємо собі справи з того, що наші
прагнення та мотивація до розвитку відносин з Господом
мають бути насправді небуденні, дуже глибокі, інтимні.
Інакше, навіть ті бажання, що на перший погляд виглядають
цілком побожно і релігійно, не будуть в своїй суті
відрізнятись від мотивів Ірода, який намагався побачити
Його.
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15 жовтня

П'ятниця

Кол 2, 1-7

Лк 9, 12-17

● Читання
● Розважання
● Молитва
● Споглядання

Послання апостола Павла до Колосян 2, 1-7

Браття, я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба
за вас і за лаодікеян та за всіх тих, що не бачили мене
особисто, - щоб потішити серця їхні, в любові з'єднані,
збагатити повним розумінням для досконалого спізнання
Божої тайни - Христа, в якому сховані всі скарби мудрости і
знання. А кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас
обманливими доводами; бо хоч я і відсутній тілом, але
духом я з вами, і дивлюся з радістю на порядок у вас та на
твердість вашої віри в Христа.

Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому
перебувайте; вкорінені в ньому, збудовані на ньому і
зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній
наперед з подякою.

Євангеліє від Луки 9, 12-17

День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та
й кажуть: “Відпусти людей: хай ідуть по хуторах та селах,
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що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в
пустому місці.”

А він їм каже: “Дайте ви їм їсти.” Ті відповіли: “У нас усього
п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для
всього народу цього.” Було бо їх яких п'ять тисяч чоловік.

Ісус сказав до своїх учнів: “Розсадіть їх гуртами по
п'ятдесят приблизно.” Вони так зробили й усіх розсадовили.

А він узяв п'ять хлібів і дві риби, і, звівши вгору очі,
поблагословив їх, поламав і давав учням, щоб вони клали
перед народом. Усі їли до наситу й зібрали ті кусні, що у них
зосталися, дванадцять кошів.

Розважання від Скинії

В сьогоднішньому Євангелії йде мова про ще одне чудо
Ісуса − нагодування людей. Проте Він робить це в
безлюдному, пустому місці, коли вже день почав схилятись
до заходу. Так само й в нашому житті: іноді мені здається,

що живеш з Ісусом, але нічого не відбувається. Видається,

що Ісус мовчить і нічого не робить.

Будь терплячим та навчись чекати, зачекай до вечора.

Саме такий момент − це час діяння для Бога. Так, справді, в
цьому тексті Ісус зробив два чуда замість одного, Він не
тільки нагодував людей, розмноживши хліби та рибу, а й
підвів своїх учнів до тієї думки, що вони зізналися в своїй
немочі, в тому, що вони не в силах допомогти людям без
Ісуса, бо в них є лише жалюгідні п’ять хлібів та дві риби.
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Якщо їх скласти, то буде цифра сім. Сім — це знак повноти у
Святому Письмі. Маємо також сім таїнств у Церкві, яка
годує ними своїх вірних й сьогодні. Для Бога також дуже
важливо, щоб в нашій душі було хоча б трохи крихт добра.

Тоді Він зможе їх розмножити й нагодувати інших. У кого є,

тому додасться, а у кого немає − відніметься й те, що має.

Коли Бог хоче через нас щось зробити, Йому потрібно, щоб
в нашому серці для Нього було б за що за закріпитись.

Йому потрібно, що б я мав ці п’ять хлібів та дві риби.

Без визнання з боку апостолів своєї нікчемності не було б
такого чуда. Якщо хочеш побачити чуда в своєму житті − іди
шляхом апостолів − не бійся, визнавай свою безпомічність
та нездатність щось добре вчинити своїми власними
силами, тим більше зробити щось для інших. Визнання
своєї немочі та безпорадності − це шлях до смирення, а
смирення відкриває дорогу Божій дії, Божому втручанню в
наше життя. Бо серцем сокрушеним та смиренним Господь
не погордує (пор. Пс 50, 19).

Смирення − це шлях до святості, який бере свій початок в
моєму визнанні: Господи, я не маю нічого сам по собі, ні на
що не здатний без Тебе, будь-ласка допоможи мені хоча б
мати ці п’ять хлібів та дві риби й змилуйся наді мною,

немічним грішником.
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16 жовтня

Субота

2Кор 3, 12-18

Лк 6, 1-10

● Читання
● Розважання
● Молитва
● Споглядання

Друге послання Апостола Павла до Коринтян 3, 12-18

Браття, тож маючи таку надію, ми повні сміливости, а не як
Мойсей, що на обличчя клав собі покрівець, щоб сини
Ізраїля не дивилися на зникнення того блиску, що щезав;

але їхній розум притупився, бо аж по цей день, коли
читається Старий Завіт, той сам покрівець зостається
невідкритий, Христос бо його усуває.

І аж по сьогодні при читанні Мойсея лежить покрівець на
серці їхнім. «Та коли звертається до Господа, спадає
покрівець.» Господь же - дух, а де Господній дух, там воля.

Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям
віддзеркалюємо Господню славу й переображуємось у його
образ, від слави у славу, згідно з діянням Господнього Духа.

Євангеліє від Луки 6, 1-10

Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами,

учні його зривали колоски й, розтерши їх руками, їли. Деякі з

23



фарисеїв їм сказали: “Чому ви робите те, чого не годиться
робити в суботу?”

Ісус відповів їм: “Хіба ви не читали, що зробив Давид, як
зголоднів, він сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім
Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним,

- хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим
священикам?” Далі сказав їм: “Син Чоловічий - Владика і
суботи.”

Раз якось, другої суботи, ввійшов він у синагогу й почав
навчати. А був там чоловік з сухою правою рукою. От
книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він
оздоровить у суботу, щоб знайти якенебудь оскарження на
нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав
суху руку: “Підведись і стань посередині!” Підвівся той і
став. Тоді Ісус до них промовив: “Питаю вас: Чи годиться в
суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя, чи
погубити?” І поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього:

“Простягни свою руку!” Той зробив так, і його рука стала
здорова.

Розважання від Скинії

Цікаво, чи були голодними фарисеї, які зловили апостолів
“на гарячому”? Взагалі, дивним є те, що вони опинилися у
суботній день поряд з Ісусом та апостолами. Напевно, вони
разом вийшли із синагоги та, як написано нижче, назирали
за Ісусом. Думаю, вони також не проти були б поїсти, але
стримувались через установи Закону.
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Обидві групи святкували Суботу — день відпочинку, день
Господній. Який же з тих двох варіантів був справжнім
святкуванням? Книжники і фарисеї були зосередженні на
тому, щоб підловити Ісуса на якомусь переступі. Вони самі
взяли на себе функцію наглядачів і не мали спокою
(відпочинку). Що роблять в цей час апостоли? Вони
поводяться як діти — зривають колосся, щоб хоч трохи
втамувати свій голод. Напевно, їм добре бути біля Ісуса, бо
вони не поспішають на обід додому. Таку свободу в
поведінці справді можна назвати відпочинком. Їм навіть не
завадили підступні погляди законників...

Ця ситуація є для нас моментом призадуми та іспиту
совісті: Чи Бог для мене є Владикою мого життя і моєї
суботи, дня відпочинку? Чи перебування з Богом дає
моєму життю радість і свободу, чи, навпаки, створює рамки,

які я боюсь переступити? Чи на моїй дорозі до Бога мене
можуть спинити “контролери”, які дбають лише про
зовнішню побожність?

Ісус показує, як слід поводитись, коли на нас дивляться
заздрісним поглядом — просто робити свою справу. Минув
тиждень... І знову субота. Знову поряд з Ісусом апостоли і
фарисеї, що за ним назирають. А ще, тут опинився чоловік
із сухою правою рукою. Напевно, це нелегко мати
паралізовану праву руку! Любов до людини спонукає Ісуса
порушувати правила, створювати “незручні” ситуації, щоб
спонукати людей думати і аналізувати.
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Простягни свою руку! — каже Ісус до того чоловіка. Іншими
словами, Він перевіряє його на здатність бути свобідним від
людського осуду, від тих рамок, які накидали фарисеї. І цей
чоловік правильно реагує — чує голос Божий і виконує
прохання Ісуса, тому стає учасником чуда.

Сьогодні я простягаю до тебе руку, Господи! Навчи мене
бути Твоєю вільною дитиною!
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Що таке Журнал Скинія?

Головна мета Журналу Скинія — допомогти людині
пізнавати Бога через Святе Письмо.

Саме тому значну частину журналу займають щоденні
роздуми над Словом Божим — біблійними читаннями за
літургійним календарем УГКЦ. Ці роздуми є плодом
особистої молитви їх авторів — священиків, монахинь,

мирян, які так само прагнуть жити у ритмі жи

ття УГКЦ, намагаються знайти відповіді на актуальні
питання сьогодення. Окрім того, в Скинії є низка цікавих
статей і розмов на окремо обрану тему.

Переглянути і замовити випуски Журналу Скинія (в
електронному форматі) ви можете на сайті skynia.org

Нагадуємо, що ми пропонуємо розсилки:

● англійською та українською мовами
● за Григоріанським, Юліанським та Ново-юліанським

календарями

Для індивідуальних користувачів

Скинія пропонує варіанти підписки на біблійні літургійні
читання та розважання до них на кожен смак та потребу!

● Мейл-розсилка (лише на неділі та свята)

● Мейл-розсилка (щоденна)
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● Розсилка в Телеграм (щоденна)
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Для парафій та інших груп

● Ви можете роздрукувати або розмістити на вашому
сайті файл PDF з розважаннями від Скинії, щоби
парафіяни чи члени спільноти могли його легко
завантажувати.

● Або ж ми надішлемо вам QR-код і кнопку/банер для
сайту з посиланням на реєстраційну форму
спеціальної мейл-розсилки для ваших парафіян чи
членів спільноти.

Підтримай нашу місію!

Якщо тобі подобається те, що ми робимо, ти можеш
підтримати нашу працю своєю пожертвою. Дякуємо!

Картка Монобанк / Картка Приватбанк / PayPal

Чому це важливо? Ми намагаємося зробити ціну підписки
якомога більш доступною, але це означає, що цих коштів не
вистачає на покриття всіх витрат.

В чому маємо потребу? Оплата праці перекладачів та
членів редакції. Інші витрати (оплата сервісів, поточні
витрати, податки тощо) сплачуємо з прибутків.

Звіт щодо використання пожертв можна буде побачити тут.

skynia.tilda.ws|facebook|twitter|пожертва|skinia.ua@gmail.com
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