
ПАСТИРСЬКІ ВІДВІДИНИ / PASTORAL VISITATION 

Чи Вам відомо про когось хворого/ої в своєму домі чи в лікарні? Можливо хтось бажає, щоб 
священик їх відвідував. Користуйтесь нижчеподаними способами, для замовлення такої обслуги 
від нашого настоятеля: 
If you are aware of anyone ill – at home or in a care facility – or who simply would appreciate a visit 

from our priest, please inform us by one of the methods, below: 

 Безпосередній контакт з настоятелем собору / Contact our Cathedral Dean directly 

 Повідомити офіс адміністрації собору / Contact the cathedral Administration Office 

 Заповнити «Картку Прохання на Відвідування» (при вході до храму) і залишити його з 

дежурними біля свічної лавки / “Visitation Request Card” (in the cathedral entrance) 

submitted to a Greeter 

А vital part of this particular ministry is YOUR ASSISTANCE – please keep us informed! 
THANK YOU! 

ПРИЙОМНІ ГОДИНИ НАСТОЯТЕЛЯ  
OFFICE HOURS OF THE DEAN: 

З ВІВТОРКА по ЧЕТВЕР, з год. 09:00 до 16:00; у П’ЯТНИЦЮ з год. 09:00 до 12:00 
TUESDAY to THURSDAY, from 9:00 A.M. to 4:00 P.M.; FRIDAY from 9:00 A.M. to 12:00 P.M. 
По ПОНЕДІЛКАХ – на випадок екстрених потреб, звертайтесь до адмін-офісу собору 

On MONDAYS – in case of emergency needs, please contact the cathedral Administration Office 

PLEASE NOTE! For appointments outside of regular office hours, contact Fr. Cornell directly. 
УВАГА! Для прийомів у незвичайний час, домовляйтеся безпосередньо з о. Корнилієм. 

“Stop by to pray, to consult, for counsel or even just for coffee & conversation!” 

РОБОЧІ ГОДИНИ ОФІСУ АДМІНІСТРАЦІЇ / ADMINISTRATION OFFICE BUSINESS HOURS 

Facility/Catering Booking, Food Orders, General Inquiries: 
MONDAY – FRIDAY from 10:00 AM – 3:00 PM 

Бронювання залу/банкетної обслуги, замовлення страв, загальні питання: 
з ПОНЕДІЛКА по П’ЯТНИЦЮ, від 10:00 год. до 15:00 год. 

З КОМЕНТАРЯМИ / ПИТАННЯМИ ВІДНОСНО ЛИСТКА ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО: 
ALL COMMENTS / INQUIRIES REGARDING THE BULLETIN MAY BE SENT TO: 

dean@uocc-stjohn.ca 

DEADLINE FOR BULLETIN SUBMISSIONS! 

THURSDAY AT NOON 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ 

КАТЕДРАЛЬНИЙ СОБОР СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ 
UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL OF 

ST. JOHN THE BAPTIST 

10951 – 107 Street, Edmonton, Alberta T5H 2Z5 

Телефон/Telephone: 780-425-9692 Факс/Fax: 780-425-3991 
Телефон офісу настоятеля/Dean’s Office Telephone: 780-421-0889 

Email: info@uocc-stjohn.ca        E-Transfer Donations: giving@uocc-stjohn.ca 

Website: www.uocc-stjohn.ca        Facebook: www.facebook.com/UOCSJB 

КАТЕДРАЛЬНИЙ ЛИСТОК 
THE CATHEDRAL BULLETIN 
04 ГРУДНЯ/DECEMBER 2022 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ – SERVICE SCHEDULE 

Вечірня (Сповідь): 16:30 Утреня: в неділю о 08:30 
Vespers (Confession): 4:30 p.m. Matins: Sundays at 8:30 a.m. 

Божественна Літургія: в неділю і свята о 09:30 
Divine Liturgy: Sundays & Feast Days at 9:30 a.m. 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL RECTOR 

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ІЛАРІОН 
АРХІЄПИСКОП ВІННІПЕЗЬКИЙ Й ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄПАРХІЇ 

МИТРОПОЛИТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ 
(ТИМЧАСОВО УПРАВЛЯЮЧИЙ ЗАХІДНОЮ ЄПАРХІЄЮ) 

HIS EMINENCE ILARION 
ARCHBISHOP OF WINNIPEG & THE CENTRAL EPARCHY 

METROPOLITAN OF THE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF CANADA 
(TEMPORARY ADMINISTRATOR OF THE WESTERN EPARCHY) 

11404 – 112 Avenue, Edmonton, AB T5G 0H6 
Telephone: 780-455-1938(Eparchy Office) 

НАСТОЯТЕЛЬ КАТЕДРИ – CATHEDRAL DEAN 

ПРОТОІЄРЕЙ КОРНИЛІЙ ЗУБРИЦЬКИЙ – ARCHPRIEST CORNELL ZUBRITSKY 
5518 Conestoga Street, Edmonton, AB T5E 6R6 

Telephone: 780-691-0637 (M); 780-421-0289 (W)  E-mail: dean@uocc-stjohn.ca 



25-та НЕДІЛЯ після П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ – Глас 8 (РІЗДВ’ЯНИЙ ПІСТ [«ПИЛИПІВКА»]) 
25th SUNDAY after PENTECOST – Tone 8 (NATIVITY [“PHILIP’S”] FAST) 

ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ 

ENTRANCE OF OUR LADY THE MOST HOLY THEOTOKOS & EVER VIRGIN MARY INTO THE TEMPLE 

ТРОПАР ВОСКРЕСНИЙ/RESURRECTIONAL TROPARION (Глас/Tone 8) 

З висоти зійшов єси, Благоутробний, / погребіння прийняв триденне, / щоб нас визволити від 
пристрастей. // Життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі. 

You descended from on high, O Merciful One. / You accepted the three-day burial / to free us from 
our passions. // Our life and resurrection; O Lord, Glory to You. 

ТРОПАР СВЯТА / TROPARION OF THE FEAST (Глас/Tone 4) 

Сьогодні передзображення Божого благовоління / і спасіння людей проповідання. / У храмі Божому 
Діва ясно з’являється / і про Христа всім предвіщає. / Їй же голосно заспіваймо: / Радуйся, промислу 
// Сотворителя сповнення. 

Today is the foreshadowing of God’s benevolence / and the herald of salvation for the human race. / The 
Virgin appears openly in the Temple of God, / foretelling Christ to all. / Let us then with a great voice, cry 
out to her: / Rejoice, O fulfillment // of the Creator’s dispensation. 

«СЛАВА» - КОНДАК ВОСКРЕСНИЙ/“GLORY” – RESURRECTIONAL KONDAK (Глас/Tone 8) 

Воскресши з гробу, померлих підняв; / Адама воскресив єси, і Єва радується Твоєму 
воскресінню, // і кінці світу святкують Твоє воскресіння з мертвих, Многомилостивий. 
Having risen from the tomb, You raised the dead / and resurrected Adam. / Eve rejoices in Your 
resurrection // and the ends of the earth celebrate Your rising from the dead, O Greatly Merciful One. 

«І НИНІ» - КОНДАК СВЯТА / “NOW & EVER” – KONDAK OF THE FEAST (Глас/Tone 4) 

Пречистий Храм Спасів / — дорогоцінний чертог і Діва — / священна Скарбниця Божої слави, / 
сьогодні вводиться в дім Господній, / благодать із Собою вводячи; що в Дусі Божественнім, / яку 
оспівують ангели Божі: // Вона є Оселя Небесна. 

The All-Pure Temple of the Saviour, / the Precious Bridal Chamber and Virgin, / the Sacred Treasure 
of the Glory of God, / is led today into the House of the Lord, / bringing with her the grace of the 
Divine Spirit. / God’s angels hymn her with chants of praise: // For truly she is the heavenly dwelling. 

Величаємо Тебе, / Пресвятая Діво, / богообрана Отроковице, / і 
прославляємо у храм Господній // входження Твоє. 

We magnify You, / O most holy Virgin, / divinely chosen Maiden, / and we 
honor Your entry // into the temple of the Lord. 

ІНФОРМАЦІЯ ВІДНОСНО СВ. ТАЇНСТВА ПОКАЯННЯ (СПОВІДІ)! Для 
того, щоб мати можливість змістовно, неквапливо та щиро 

посповідатися, просимо звернути увагу на наступну інформацію: 1) 
Сповідатися можна в суботу, після Вечірні. Сповідь в неділю вранці 
має завершитися за 15 хвилин до початку Утрені (на свята у будні – 
перед Божественною Літургією); 2) Сповідь під час тижня можлива 
лише за попередньою домовленістю; 3) Вибір за вами – сміливо 
надягайте маску, якщо бажаєте; Ви також маєте право попросити 

священика носити її! Крім неділь та святочних днів, будь ласка, 
зв’яжіться з о. Корнилієм безпосередньо, щоб записатися на сповідь 

АБО зв’яжіться з адміністративним офісом із вашим запитом 
(повідомлення буде передано о. Корнилію). 

INFORMATION REGARDING TO THE HOLY MYSTERY OF REPENTENCE (CONFESSION)! For the sake of 
having the opportunity for a meaningful, unrushed, and sincere confession, please note the following: 
1) Confessions take place Saturday, following Vespers. Sunday morning confessions must conclude 15 
minutes before the start of Matins (on weekday feasts – before Divine Liturgy); 2) Confession can be 
arranged – by appointment only – during the week; 3) The choice is yours – feel free to wear a mask, 
if preferred; you may also make a request of the priest to wear one, as well! Finally, please contact Fr. 
Cornell directly to make an appointment for Confession OR contact the Administration Office with 
your request (the message will be conveyed to Fr. Cornell). 

ПОМИНАННЯ РІДНИХ ТА ЗНАЙОМИХ! Якщо бажаєте подати імена (за 
здоров’я або за упокоєння) для поминання на Проскомедії або 
особливм проханням під час Літургії, користуйтесь записками, які 
знаходяться при вході до храму АБО на нашій сторінці в Фейсбук! 

COMMEMORATION OF YOUR LOVED ONES & ACQUAINTENCES! Should 
you wish to have names (for health or for peaceful repose) of your family 
and friends commemorated at Proskomedia or by special petition in the Liturgy, please take 
advantage of the Commemoration Lists in the entrance to the cathedral OR use the digital version 
found on our parish Facebook page! 

We offer for sale a small selection of CROSSES & WEDDING ICONS. The 
NEW “ВІРА-FAITH” PRAYER BOOK is also available! If you would like to 
make a purchase, please see the staff in the Administration Office. 

У нас, в офісі Адміністрації, можна купити ХРЕСТИКІВ ТА 
ВІНЧАЛЬНИХ ІКОН, якщо у вас є потреба! Продаємо й НОВОГО 
МОЛИТОВНИКА «ВІРА-FAITH!» 

"Numerous times, I have felt regret for my words, but never for my silence." 

Elder Gregory (Zumis) of Docheiariou (+October, 2018) 



Live choral performances from Zemlia Vocal Trio, Quartetto Con Brio string quartet, Ukrainian Male 
Chorus of Edmonton, and just announced – Holly Sangster Trio. Reserve your tickets today! 

ПРОКИМЕН ВОСКРЕСНИЙ/PROKIMEN of the RESURRECTION (Глас/Tone 8) 

Помоліться і хвалу віддайте Господеві Богу нашому. 
Стих: Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Ім’я Його. 

Pray and give glory to the Lord our God. 
Verse: In Judah God is known; His Name is great in Israel. 

ПРОКИМЕН СВЯТА/PROKIMEN of the FEAST 

Величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі, Спасі Моїм. 

My soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God my Saviour. 



АПОСТОЛ НЕДІЛЬНИЙ/SUNDAY EPISTLE (до Ефесян/Ephesians 4:1-6) 

Браття! 1 Благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього 
покликано вас, 2  зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один 
одного, 3 пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. 4 Одне тіло, один дух, як і були ви 
покликані в одній надії вашого покликання. 5 Один Господь, одна віра, одне хрищення, 6 один 
Бог і Отець усіх, що Він над усіма, і через усіх, і в усіх. 

Brethren! 1 I, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you 
were called, 2 with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, 
3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. 4 There is one body and one Spirit, 
just as you were called in one hope of your calling; 5 one Lord, one faith, one baptism; 6 one God and 
Father of all, who is above all, and through all, and in you all. 

АПОСТОЛ БОГОРОДИЦІ/EPISTLE of the THEOTOKOS (до Євреїв/Hebrews 9:1-7) 

Браття! Мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню. 2 Була бо уряджена 
перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвенні хліби. 3 А за другою 
заслоною скинія, що зветься Святеє Святих. 4 Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, 
усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і розцвіле жезло Ааронове та таблиці 
заповіту. 5 А над ним херувими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити 
докладно тепер не потрібно. 6 При такому ж урядженні до першої скинії входили завжди 
священики, правлячи служби Богові, 7 а до другої раз на рік сам первосвященик, не без крови, яку 
він приносить за себе й за людські провини. 

Brethren! Indeed, even the first covenant had ordinances of divine service and the earthly sanctuary. 
2 For a tabernacle was prepared: the first part, in which was the lampstand, the table, and the 
showbread, which is called the sanctuary; 3 and behind the second veil, the part of the tabernacle 
which is called the Holiest of All, 4 which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid 
on all sides with gold, in which were the golden pot that had the manna, Aaron’s rod that budded, and 
the tablets of the covenant; 5 and above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. 
Of these things we cannot now speak in detail. 6 Now when these things had been thus prepared, the 
priests always went into the first part of the tabernacle, performing the services. 7 But into the second 
part the high priest went alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for 
the people’s sins. 

АЛИЛУАРІЙ ГЛАСУ/ALLELUIA VERSE OF THE TONE 

Прийдіть, заспіваймо Господеві, викликуймо Богові, Спасителю нашому. 
Стих: Ходімо перед лицем Його з хвалою, і в псалмах викликуймо Йому. 

Come let us rejoice in the Lord. Let us shout with joy to God our Saviour. 
Verse: Let us come before His face with thanksgiving, and with psalms let us shout with joy to Him. 

АЛИЛУАРІЙ СВЯТА/ALLELUIA VERSE of the FEAST 

Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє. 
Hearken, O daughter, and see and incline your ear. 

УВАГА! Катедральний хор шукає помічника диригента, який би міг керувати 
хором під час відсутності диригента. Якщо ви зацікавлені, або бажаєте 
отримати більше інформації, будь ласка, зв'яжіться з диригентом, Орестом 
Солтикевичем ([780] 953.6671 або osoltykevych@yahoo.ca). 

ATTENTION! The Cathedral Choir is looking for an assistant conductor to be able 
to lead the choir during any absences of the conductor. If you are interested, or 
would like more information, please contact the conductor, Orest Soltykevych 
([780] 953.6671 or osoltykevych@yahoo.ca). 

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS from the UKRAINIAN WOMEN’S 
ASSOCIATION, ST. JOHN’S CATHEDRAL BRANCH!  

The Annual General Meeting of the Ukrainian Women's Association of Canada, 
St. John's Cathedral Branch will be held on Sunday, 11 December 2022 in the 
Seminar Room of St. John’s Cultural Centre following the Divine Liturgy. 
Member participation is welcomed and encouraged, as it will guide, support 

and acknowledge the work of the current Executive as well as encourage work that the newly 
elected Executive will undertake in 2023. Following the meeting, the Ukrainian Women's 
Association of Canada, St. John's Cathedral Branch is pleased to invite parish members and guests 
to join them at 2:00 p.m. in the Seminar Room of St. John’s Cultural Centre to a reading by Myrna 
Kostash, an award-winning nonfiction writer. She will read from her newest book, Ghosts in a 
Photograph. 

SINCERE THANKS TO OUR ALL OUR VOLUNTEERS! We had a wonderful group, 
yesterday morning, cleaning and decorating our cathedral for the Nativity season 
and baking for our shut-ins. We appreciate your helping hands and smiling faces! 
Thanks to the Ukrainian Women’s Association of Canada-St. John’s Cathedral Branch 
for organizing the morning, and our CYMK-ivtsi who joined us and helped! 

ЩИРЕ СПАСИБІ ВСІМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ! Учора вранці, чудова група 
волонтерів прибрали і прикрасили наш храм, готуючись до Різдвяних свят. Вони й тістечка 
спекли для старших хворих прихожан нашої церковної громади. Глибоко цінуємо добровільну 
працю та позитив наших волонтерів! Подяка відділу Союзу Українок Канади при Катедрі св. 
Івана за організацію заходу та СУМК-івцям, які доєдналися до нашої праці! 

Піст – це не «не їсти їжі». Піст – це про неї не думати. А думати про те, що 
поряд є людина, якій боляче. Її треба знайти і цей біль угамувати. Що поруч 
дитя, яке потребує нашої уваги, нашого тепла. Що поруч із нами люди, і нам 
треба бути людьми. 

Господь приходить у світ із Різдвом, через Любов до нас. Ось і ми повинні 
зустріти Його Різдво з любов'ю. Любов'ю до всіх - і малих, і великих, до всіх людей. 

Архімандрит Софроній (Чуприна) 

mailto:osoltykevych@yahoo.ca
mailto:osoltykevych@yahoo.ca


VOLUNTEERS NEEDED FOR CATERING! We ask for your help during 
events being held at St. John’s Cultural Centre. CONSULT THE POSTED 
LIST OF EVENTS IN THE KITCHEN (OR call the Administration Office!) 

PYROHY WORK BEE SCHEDULE: ALL are 

welcome to join our team to make pyrohy & 

enjoy fellowship, with COFFEE & LUNCH 

PROVIDED! NEW VOLUNTEERS ARE ALWAYS WELCOME TO JOIN THE FUN 

– COME ONCE, COME EVERY WEEK! Please contact the Administration 

Office for details. 

NEXT WORK BEE: TUESDAY, 06 DECEMBER, AT 9:00 AM  

Слово в день Введення в храм Пресвятої Богородиці. 

*Її, що в давнину провістило зібрання пророків ... Марію Богоотроковицю вірно 
похвалимо: бо сьогодні вводиться у Святеє Святих , щоб виховатись для Господа. (Ікос 
на ранній).* 

Ми звершуюємо нині, браття, урочисту пам'ять Введення в храм Пресвятої Богородиці. 
Що означатиме це введення, для чого воно було зроблено і ким? – Святі і праведні 
Богоотці Іоаким і Анна, батьки Пресвятої Діви, будучи довгий час бездітні, молили Бога 
дарувати їм дитя, і, якщо Бог дасть, обіцяли присвятити її Богу для життя і служіння в 
храмі. Бог послухав їхні молитви і дарував їм дочку Маріам. До трьох років дитина жила 
у домі батьків, а на четвертому вони привели її з міста Назарету в місто Єрусалим і ввели 
в храм Соломонів. Тут прийняв Її первосвященик Захарія, який ввів її у Святеє Святих 
храму, куди міг входити один раз в рік тільки один первосвященик. З цього часу 
Пресвята Діва до свого віку жила при храмі разом з іншими, присвяченими на служіння 
Богові дівами, навчаючись читання св. Писання і рукоділлю і маючи вільний вхід у 
Святеє Святих для молитви, якої присвячувала велику частину часу і тут вона 
отримувала часто їжу від Архангела Гавриїла. Отже Пресвята Діва Марія введена була у 
храм для виховання Господу. 

Але й кожен з нас, браття, має обов’язок, понад справи свого покликання, виховуватися 
і дітей своїх виховувати, при мирському вихованні, для Господа. Необхідність цього 
виховання для неба, для Господа є очевидною для всякого з того, що Творець створив 
нас для іншого життя в майбутньому віці, якому не буде кінця, зовсім відмінного від 
теперішнього, тимчасового життя. Успадкуйте уготоване вам царство від створення 
світу **(Мф. 25, 34).** 

Військове мистецтво, торгівля, промисловість, землеробство, земні науки і мистецтва, 
земні діла, – тільки на землі необхідні, і, як все земне, пройдуть, закінчяться, як небо і 
земля перейдуть **(Лк. 21, 33).** Але так як неземна, вічна душа наша занадто багато 
піклується про земне і непостійне після застарілої зіпсованості гріховної, забуваючи про 
постійну, вічну вітчизну небесну, то треба всіляко намагатися, щоб вона не захопилася 
зовсім мирськими турботами, піклуванням, справами і тимчасовою солодкістю гріха і  

НЕДІЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ / SUNDAY GOSPEL (від Луки / Luke 12:16-21) 

Сказав Господь притчу цю: В одного багача гойно нива вродила була. 17 І міркував він про себе 
й казав: Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? 18 І сказав: Оце я зроблю, 
порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій 
достаток. 19 І скажу я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. 
Спочивай, їж та пий, і веселися! 20 Бог же до нього прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою 
зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив? 21

 Так буває і з тим, хто 
збирає для себе, та не багатіє в Бога. 
The Lord spoke this parable: “The ground of a certain rich man yielded plentifully. 17 And he thought 
within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’ 18 So he said, ‘I will 
do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. 
19 And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, 
drink, and be merry.” ’ 20 But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; 
then whose will those things be which you have provided?’ 21 “So is he who lays up treasure for 
himself, and is not rich toward God.” 

НЕДІЛЬНЕ ЄВАНГЕЛІЄ/SUNDAY GOSPEL (від Луки/Luke 10:38-42;11:27-28) 

Одного разу прийшов Ісус до одного села. Одна ж жінка, Марфа їй на ім'я, прийняла Його в дім 
свій. 39 Була ж в неї сестра, що звалась Марія; вона сіла в ногах у Ісуса, та й слухала слова Його. 
40 А Марфа великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже Тобі, 
що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла. 41 Господь же 
промовив у відповідь їй: Марфо, Марфо, турбуєшся й журишся ти про багато чого, 42 а потрібне 
одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї... 11 27 І сталось, як Він це 
говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла й сказала до Нього: Блаженна утроба, що 
носила Тебе, і груди, що Ти ссав! 28 А Він відказав: Так. Блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і 
його береже! 

At that time, He entered a certain village; and a certain woman named Martha welcomed Him into 
her house. 39 And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus’ feet and heard His word. 40 But 
Martha was distracted with much serving, and she approached Him and said, “Lord, do You not care 
that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me.” 41 And Jesus answered and 
said to her, “Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. 42 But one thing is 
needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her.” 11 27 And it 
happened, as He spoke these things, that a certain woman from the crowd raised her voice and said 
to Him, “Blessed is the womb that bore You, and the breasts which nursed You!” 28 But He said, 
“More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it!” 

Stand at the brink of the abyss of despair, and when you see that you cannot bear 
anymore, draw back a little, and have a cup of tea. 

Elder Sophrony of Essex 



 треба привчити його до щирості і до щирої любові до всіх людей і, зокрема, до 
співчутливої любові до бідних і нещасних. Серцем скорботним і смиренним Бог ніколи 
не непогордує **(Пс. 50, 19),** і чисті серцем в майбутньому житті побачать Бога, та й у 
теперішньому житті тільки чисті серцем здатні щиро любити Бога і ближніх. Простота, 
щирість серця любі для Бога. Святі апостоли були вибрані не з премудрих і розумних 
людей віку цього, тому що вони в більшості своїй дуже непрості, а з немовлят, тобто, з 
людей, які за своїми поняттями, простотою і незіпсованістю подібні до немовлят **(Мф. 
11, 25).** Земна мудрість іноді соромиться простоти євангельської; але ця простота і є та 
сама мудрість, якої повинні навчитися всі люди, якщо вони дорожать вічним спасінням. 
Так, з Євангелія і апостольських послань всім нам треба вчитися простоти і щирості, 
чистоти і любові. Якщо, не навернетесь, і не будете як діти, говорить Спаситель, не 
ввійде в Царство Небесне **(Мф. 18, 3).** 

Нарешті, по-третє, треба стяжати любов до чесноти або до святого життя. Багато зла в 
світі, і він весь у злі лежить **(Ін. 5, 19)** з часу першого гріха; тому людям, за природою 
злим і лукавим, схильним до гріха, треба намагатися уникати випадків вчинити гріх і 
шукати випадків зробити добре діло. А зробити добре діло надається шанс кожному, – у 
різному званні. Кожне звання від Бога і сумлінне проходження обов'язків його є вже 
добрим ділом, хоча можна знайти випадок – зробити багато й інших добрих діл. Добрі 
діла необхідні нам для майбутнього життя. У Господа Бога такий закон, що всі люди, – 
як рослини, яким природжена здатність виробляти з себе плоди і тим бути корисними 
живим створінням, – повинні також неодмінно давати від себе плоди добрих справ, в 
іншому випадку і нам загрожує Він бути зрубаними, як в притчі один садівник хотів 
зрубати безплідну смоковницю, або – бути зв'язаними в 
снопи, призначені для спалення. Світ є током Божим. На 
цьому току є пшениця і кукіль, тобто люди доброчесні, 
Богу приємні і людям корисні; та люди порочні, що ні на 
яке добре діло не здатні, Богу противні, а іноді і для людей 
малокорисні або й зовсім безкорисні. Але вірним є слово 
Боже, що тільки пшениця зібрана буде в житницю 
небесну, тобто в Царство Небесне, а кукіль, або негідна 
трава будуть спалені вогнем невгасаючим **(Мф. 3, 12),** 
або вогнем вічних мук. 

Отже, браття, при мирських справах свого покликання, 
будемо виховуватися для неба, так само й дітям своїм, 
при мирському вихованні, будемо давати духовне 
виховання або напрямок. 

Пресвята Богородице! Допомагай нам у цій важливій 
справі і зміцнюй нас постійно в нашому намірі і в наших 
працях виховання для Господа, для вічності. **Амінь.** 

святий праведний Іоан Кронштадський 

не забула про інше життя; потрібно всіляко, за допомогою Божою, направляти її до неба, 
раніше знайомити її з тамтешнім світлом і тамтешніми потребами, утворювати її по 
небесному, змушувати її завчасно дихати, так би мовити, небесним повітрям. Це і буде 
вихованням для неба, для Господа. Щоб небо з плином часу прийняло нас, слід тут – на 
землі кожному покласти в душу свою що не будь рідне для неба, інакше на небі не буде 
для нас місця. Пресвята Діва введена була у храм і залишена там до певного часу саме 
для того, щоб зріднити Її з небом, оскільки храм для цього краще місце. Цар Небесний 
тому і прийняв Її, оселився в Її утробі, оскільки вона була приготована до прийняття 
Його духовним вихованням, тому що природні добрі Її розташування та нахили цілком 
розвинулися і затвердилися тут так, що Вона зріднилася душею з чистими 
небожителями, бувши наперед очищена Духом Святим. На небі може бути тільки 
споріднене з небом. Бо Ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з Тобою лукавий 
**(Пс. 5, 5. 6).** Що ж саме потрібно при духовному вихованні кожного з нас для неба? 

Треба, по-перше, привчити розум звертатися частіше до неба, до Бога, до вічності, яка 
для нас приготована і нас очікує. Так як для людини мирської це не зовсім легка справа, 
особливо, якщо вона живе в постійних турботах про житейське, або в достатку і 
благополуччі; тому що чим звик з любов'ю розум займатися, до того всього легше і 
звертається, то треба для цього частіше відвідувати храм Божий, читати Святе Писання, 
також розмовляти з досвідченими в духовному житті людьми. Свята Церква є краща 
вихователька християнина; великодаровитий Господь поклав у ній всі засоби для нашого 
духовного виховання; від Божественної сили Його даровано нам усе потрібне для життя 
і благочестя **(2 Петр. 1, 3).** 

Але потрібно також і самим думати про часи, що все земне занадто непостійне і 
надзвичайно скоро проходить, залишаючи в серці людини, відданої світу, одну 
порожнечу; що душа наша вічна і про неї необхідно подбати. Нам здається, що тутешнє 
життя досить довге і багато хто думає, що воно дане для насолод і тому ловлять 
задоволення, поспішають повеселитися, поки не пройшов час, залишаючи вічні, небесні 
потреби душі без жодної уваги і піклування. Скільки тут омани! Тутешнє життя здається 
досить тривалим від нашої обмеженості, від нашої сліпоти, від короткозорості; 
досвідчені люди кажуть, що наше земне життя є не більше, як пар, який лише 
з'явившись зникає. Що таке ваше життя? Воно є пара, що з’являється на короткий час, 
а потім зникає **(Як. 4, 14).** І всі люди, які дожили до похилого віку за звичай говорять, 
що все їхнє минуле життя є ніби сон що минув. Якщо ж душа наша вічна, а все земне 
скоро проходить, аніскільки не насичуючи її, то легко зрозуміти кожному, що справжнє 
життя дане не для насолод, які є не більше, як приманка грішного світу, як сильце, в 
який ловці безплотні, люті, ловлять нашу душу, хоча й не можна відкидати насолод 
невинних, яким проте ж є свій час і міра. Це життя дане нам для розкриття наших 
душевних сил у влаштованому узгодженні. 

По-друге, треба стяжати серце чисте, сокрушене і смиренне, просте, м'яке і ніжне, яке 
легко відчувало б отруйність кожного гріха, яке боліло б від усього, що є огидним для 
Найсвятішого Господа і своїм болем витягувало б сльози, що очищають скверни сердечні; 


