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Вітаємо наших відвідувачів 

Ми щиро вітаємо всіх, хто відвідує нас з близька і далеко. Будь ласка, 

подумайте про те, щоб залишитися, щоб на братську зустріч при каві 

після служби. Але навіть якщо вам доведеться бігти, ми дякуємо вам 

за те, що ви помолилися разом із нам сьогодні, і ми бажаємо вам 

благословенного залишку вашого візиту до Сент-Катарінс!  

Пояснення: лише православні християни, котрі належно 

підготовлені постом (не приймати їжі ані пиття від опівночі), 

молитвою і сповіддю та були присутні під час читання Апостола і 

Євангелії, - можуть приступати до прийняття Євхаристії (Св. 

Причастя) 

• Якщо ви хочете отримати електронну версію нашого щотижневого 

парафіяльного бюлетеня, будь ласка, надішліть електронний лист на 

адресу gregorymielnik@gmail.com  
 
 

Welcome to Our Visitors  

We warmly welcome all those who are visiting from near and far. Please 

consider staying for a bite to eat at our coffee hour following the service. 

But even if you have to run, we thank you for worshipping with us today, 

and we wish you a blessed remainder of your visit to St. Catharines!  

Please note: Only those faithful who are Orthodox Christians and have 

properly prepared themselves by fasting (from all food and drink from 

midnight), prayer, and recent confession; and who were present for the 

reading of the Epistle and Gospel, should approach to receive the 

Eucharist. 

 • If you would like to receive an e-version of our weekly parish 

ST. GEORGE UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH 

Rt. Rev. Mitered Archpriest Gregory J. Mielnik— Rector 

8 Augusta Ave., St. Catharines, Ontario L2M 5R2 

Phone: (905) 937-3636         E-mail: gregorymielnik@gmail.com 

www.uocofsaintgeorge.org 

ІКОНА НА ПЕРЕДНЬОЇ ОБКЛАДЕНЦІ 
ICON ON FRONT COVER 

Шоста неділя після Пасхи—Неділя про сліпого 

SIXTH SUNDAY AFTER PASCHA—Sunday of the Man Born Blind 
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Пам’ятайте . . . 
Наша Духовна Родина сходиться кожної неділі! 

Початок Божественної Літургії: 9:30 ранку. 

Шоста неділя після Пасхи 

Неділя про сліпого 

17 травня, 2020 

ПАРАФІЯЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ 

Намагаючись краще служити духовним потребам 

вірних церкви св. Юрія, Парафіяльна Управа та Отець 

доклали зусиль для того, щоб наші служби 

транслювались. Посилання буде розміщено на 

домашній сторінці нашого веб-сайту: 

www.uocofsaintgeorge.org 

Ми просимо вашої терпіння, коли ми починаємо це 

нове прагнення краще служити вам.  

Ми хочемо висловити свою вдячність і подяку 

Іподяконові Якові та Богданові Бренко за їх зусилля 

сприяти тому, щоб парафія мала живу передачу для 

наших вірних під час Богослужінь у цей період, коли 

наш святий храм закритий. Ще раз щира подяка вам! 
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ЖИВІ СТРУМНІ ПОСЛУГИ СЛУЖБ 

 

Неділя 31 травня - 

7  неділя після Пасхи - свв. Отців  1 Вселенського Собору 

 Часи: 9:00 ранку 

 Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

 

.  

 

 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  
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Шоста неділя після Пасхи 

Неділя про сліпонародженого 
 

Закінчується шлях від Воскресіння до Вознесіння. Ось 

вже ми підійшли до останньої, шостої неділі після 

Пасхи. В цей день Церква згадує одне з чудес, що 

здійснив Спаситель під час Свого земного життя – 

зцілення сліпонародженої людини, в образі якого ми 

можемо впізнати і самих себе. 

Проходячи в суботу 

вулицями Єрусалиму, 

Г о с п о д ь  п о б а ч и в 

чоловіка, який був 

сліпим від народження. 

Учні Христові запитали 

Господа про причину 

сліпоти : «Учителю, 

хто згрішив: чи він сам 

чи батьки його, що 

н а р о д и в с я 

с л і п им ? »  ( Ів . 9 : 2) . 

Основою питання були 

старозавітні уявлення 

про те, що всяка 

хвороба, всяке нещастя 

є якоюсь відплатою за 

гріх. Непорушність цієї 

логіки простягалася до 

того, що рабини визнавали можливість особистого гріха ще до 

народження людини. Христос відкидає ці уявлення. 

Відповідаючи на питання учнів, Господь показує замість 

причини мету, з якою цей чоловік народився сліпим. «Не 

згрішив ні він, ні батьки його», хоча, звичайно, вони не 

безгрішні взагалі, «але для того, щоб на ньому явилися діла 

Божі», тобто, щоб через його зцілення відкрилося, що Христос 
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є Світло для світу, що Він прийшов у світ для просвітлення 

людства, яке перебувало в сліпоті духовній. 

Багато чудес про які ми довідуємося з Євангелія, Господь 

здійснював одним Своїм словом, та іноді вдавався при цьому до 

особливих попередніх дій. Так і цього разу : «Сказавши те, 

сплюнув на землю, і з слини грязиво зробив, і помазав 

грязивом очі сліпому. До нього ж промовив: «Іди, вмийся в 

купелі Сілоамській» (Ів.9:6-7). Можливо, що все це потрібно 

було для збудження віри в самого сліпого, щоб дати йому 

зрозуміти, що зараз над ним буде звершене диво. 

Сілоамська купіль була влаштована біля Сілоамського джерела, 

яке витікає з-під священної Сіонської гори, місця особливої 

присутності Божої в Єрусалимі та храмі. Це вважалося джерело 

священним. Умившись у водах Сілоаму, сліпонароджений 

прозрів. Це чудо справило сильне враження на сусідів, які 

знали його, так що деякі навіть сумнівалися, чи це той сліпець, 

якого вони постійно бачили, що просить милостиню. Але 

прозрілий підтвердив, що це він, і розповів, як сталося чудо. 

Вислухавши розповідь колишнього сліпого, його повели до 

фарисеїв, щоб розслідувати все це і дізнатися їхню думку. З 

одного боку, це було чудо, і люди хотіли знати, добра чи зла 

сила зцілила їх знайомого. З іншого, зцілення сталося в суботу - 

священний для юдеїв день тижня, який Закон наказував 

проводити в спокої. Чоловік розповів також і фарисеям, що 

знав сам про своє зцілення. 

У цьому діалозі сліпота означає не фізичну нездатність бачити, 

а сліпоту духовну. «Ті», які  «стали сліпі», - це фарисеї, вчителі 

єврейського народу. Вони були найбільш досвідченими в 

законі, але відмовлялися бачити Істину, яку приніс їм Христос. 

Вони бачили силу Божу, але шукали причини, щоб пояснити 

своє небажання визнати її. Їм каже сліпонароджений: «Це і 

дивно, що ви не знаєте, звідки Він, а Він мені очі 

відкрив!»(Ів.9:30). Адже саме тлумачі Писань першими повинні 

були зрозуміти, що збуваються слова пророків. Але 

вони  прагнули зберегти свою значимість в очах народу і 

передчували, що їх слава потьмяніє перед Тим, Хто сильніший 
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за них. В цьому випадку неосвічений сліпонароджений своєю 

простотою та убогістю відрізняється від фарисеїв. 

Послухавшись Христа, сліпонароджений отримує дар бачити. А 

відчувши на собі створене чудо, визнає в Ісусі Христі Бога, не 

вимагаючи ніяких доказів. Вони йому не потрібні, бо він 

повірив серцем. У нього відкрився духовний зір. 

На прикладі зціленого Ісусом Христом сліпонародженого, 

Свята Церква представляє образ всякого грішника, який є 

сліпий від народження, «Всі бо згрішили й позбавлені слави 

Божої» (Рим.3:23). Даруванням чудесного світла духовним і 

тілесним очам сліпця повчає, що Просвітитель Істинний - один 

Господь, і Його світло є істинним та рятівним. 

Архімандрит Іоанн Крестьянкін з цього приводу зазначає : «Ми 

іноді прозріваємо духовно, але як часто, засліплені гріхом, 

втрачаємо промінь світла - світла Христового - і бредемо по 

життю в  темр яві ,  вважаючи с ебе зрячим и. » 

Світло Христового вчення, світло Його любові просвічує кожну 

людину в світі. І любов - це та проба, за якою перевіряється - 

сліпі ми чи зрячі, хворі чи здорові? 

Отже, подумаємо про це напередодні неділі про 

сліпонародженого. 
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ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ 

На 40-ий день після Воскресіння Христового Православна 

Церква святкує Вознесіння Господнє на небо. Цього року 

свято припадає на 28 травня. 

ВОЗНІССЯ ТИ У СЛАВІ, ХРИСТЕ БОЖЕ 

Істинний учень Христа – це той, хто бачить Його, як бачили 

апостоли, найближчі учні Господа. Так говорив один відомий 

сучасний проповідник. Апостоли були свідками багатьох 

невимовних чудес, котрі звершував Ісус Христос. І навіть серед 

самих апостолів не всі і не завжди були свідками того, «чого око 

не бачило і вухо не чуло, і на розум людині не приходило». Щоб 

сучасній людині бути істинним послідовником Христа, 

потрібно співвідносити себе з апостолами. Але як це можливо 

зробити, якщо погляд наш прикутий до землі, якщо, за словами 

псалмоспівця Давида, «недостойні ми піднести очі наші і 

глянути на височінь небесну, тому що залишили путь правди 

Твоєї і пішли з волі серця нашого». 

Апостоли бачили славне Вознесіння Христове на небо. 



9 

Обітниця, дана їм тоді, поширюється на весь рід 

християнський: «Ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, 

і будете Моїми свідками в Єрусалимі й в усій Іудеї та Самарії, аж 

до останнього краю землі». 

Христос був піднесений на небо Своєї Божественною силою. 

Хмара, що приховала Його від очей апостольських, була не 

засобом перенесення, а почестю Божества, як і слава Бога 

Ізраїлевого у вигляді хмари наповнювала скинію. «І покрила 

хмара скинію зібрання, і слава Господня наповнила скинію». 

Місце Його після Вознесіння – місце «вище всіх небес». 

Ми буваємо дуже сильно прив’язаними до всього земного: нас 

вабить схід і захід сонця, чарує краса лісів, полів, гріє тепло 

рідної домівки, нашої земної батьківщини. Зрештою, ми так 

мало і швидкоплинно користуємося усім цим і багато й часто 

задумуємося, що все це колись залишимо. 

Один досвідчений у духовному житті старець, повчаючи свого 

учня, сказав: «Коли розлучаєшся з другом, що відходить у 

вічність, чи проводжаєш в останню дорогу рідну людину, 

кровного родича – сумує і тривожиться серце, бо всі ці люди 

любов’ю з’єдналися з тобою, і коли смерть розриває цей живий 

зв’язок – тоді болить душа і сльози застилають очі. Помираючи, 

душа людська відділяється від того, що було для неї ближчим за 

будь-якого родича, друга, брата, дружини. Душа відділяється 

від тіла. А тому й болить і тремтить від болю… Ось тому й 

страшно помирати». 

Кожне розставання, кожна розлука сповнена таким же болем і 

печаллю, яка так схожа на сум вічного розставання. Але 

подивімося, яке диво являє зараз євангельська історія: 

апостоли розлучилися зі своїм Божественним Учителем і 

повернулися у Єрусалим радіючи!: Здається, важко уявити собі 

більш сумну подію, аніж цю розлуку на горі Єлеонській, коли 

воскреслий Спаситель, Бог-Любов сходить на небо, а ученики 

Його залишаються на грішній землі. Та все-таки апостоли 

«поклонилися Йому і повернулися у Єрусалим з великою 

радістю». 
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Чому ж апостоли після Вознесіння, розлучившись із Христом, 

повертаються до Єрусалиму без суму? Невже печаль розлуки не 

вплинула на них? 

Вони запам’ятали насамперед обітницю Христову: «Я з вами по 

всі дня до кінця віку». Він, всюдисущий і всенаповнюючий, 

завжди з нами і Своїм Божественним і людським єством: у світі, 

у Церкві, у житті, у наших душах. 

Вознесіння Христове зміцнює нашу віру, яка і полягає в тому, 

щоб вірити в невидиме. Великою заслугою апостолів було те, 

що вони через видиме людство Ісуса Христа увірували в Його 

Божество. Але ще більша заслуга тих, котрі вірують у Нього, не 

бачивши: «Блаженні ті, що не бачили й увірували», – говорить 

апостол любові Іоан Богослов. 

Вознесіння Христове зміцнює нашу надію. Вже той факт, що 

Христос людську природу возніс на небо дарує нам надію, що й 

ми там будемо. Крім цього, Сам Христос говорить: «І коли піду і 

приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до Себе, щоб і ви 

були там, де Я». 

Вознесіння Христове зігріває в нас любов до небесного. Апостол 

Павло говорить: «Шукайте вишнього, де Христос сидить 

праворуч Бога; про високе помишляйте, а не про земне»; тому 

що «де скарб ваш, там буде й серце ваше». А про те, що Дух 

Святий є та сама любов, що спрямовує нас до всього небесного, 

говорить Божественний Учитель Своїм учням: «Краще для вас, 

щоб Я пішов; бо, як Я не піду, Утішитель не прийде до вас; а як 

Я піду, то пошлю Його до вас». 

Ось чому радіють і торжествують апостоли Христові на Єлеоні, 

ось чому у святі Вознесіння Господнього немає ані тіні печалі та 

смутку, притаманних кожному розставанню. Розмовляючи з 

апостолами напередодні Своїх страждань на Голгофі, Спаситель 

сказав надзвичайні слова, що перевершують людський розум: 

«Істинно, істинно кажу вам: ви будете плакати і ридати, а світ 

зрадіє; ви печальні будете, та печаль ваша за радість буде. 

Жінка коли родить, терпить скорботу, бо прийшла година її; 
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коли ж породила дитя, вже не пам’ятає скорботи від радості, 

тому що народилася людина на світ. Так і ви маєте печаль нині; 

але Я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто 

не відбере від вас». 

Як праотець наш Адам був скинутий через гріхопадіння зі 

світлого раю на землю скорботи, кожен із нас вкидається у 

пекло через гріхи, які повторюємо після Причастя Тіла і Крові 

Господніх. Подібно до нашого скорботного прародича, всі ми – 

земля і з ним відійдемо у землю. 

Цей присуд тяжіє над нами з неублаганною чіткістю. Але 

людині властиво прагнути завжди кращого життя, прагнути 

радості, яка возносить і окриляє. Нам не дає спокою думка, яку 

свого часу висловив письменник Володимир Короленко у творі 

«Діти підземелля»: людина створена для щастя, як птах для 

польоту. Кожна людина очікує щастя, мріє про радість польоту, 

і це настільки захоплює, що уві сні, буває, літає, наче птах. Як 

же поєднати, примирити в собі цю приреченість до землі, цю 

незнищенну належність до «пороху земного» із таким 

нестримним бажанням вічного блаженства із палким 

прагненням до досконалості? 

Через Вознесіння Господа людство, що впало, Христом 

піднімається від землі, тління і смерті до нескінченного життя 

на небі. Воскресши силою Свого Божества, Христос через 

Вознесіння наділив обожене і одухотворене людство 

найбільшою честю й славою – сидіння праворуч Отця. 

І не позбавив Він після Вознесіння землю Своєї присутності, а, 

навпаки, став ще ближчим людині, усім, хто вірує в Нього. Нині 

ми сповідуємо, що Господь присутній на землі не лише Своїм 

Божеством, але й у великому пренебесному Таїнстві Євхаристії 

– Чесних Тіла і Крові Господніх. Що подаються для Причастя 

вірних. Славне Вознесіння Спасителя на небо було 

продовженням і звершенням Його прославлення за людство, 

що розпочалося із Воскресіння Христового. Ось здійснюється і 

завершується таїна домобудівництва нашого спасіння через 

Христа у Його перебування плоттю на землі. 
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Вознесіння Ісуса Христа на небо одночасно і для всіх тих, хто 

вірить у Нього, відкриває шлях у небесні оселі, до вічного 

життя. Подібно до того, як Його смерть і світле Воскресіння є 

перемого над гріхом і смертю для всього людства, Христос 

вознісся на небо як первенець мертвих, у Своїй особі показавши 

початок викупленої та відродженої Ним людської природи. Він 

зійшов зі славою до Отця Свого, хрестом Своїм зруйнувавши 

давнє осудження людства перешкоду ворожнечі між людиною 

та Богом. 

Саме для того і прийшов Христос на землю, щоб зробити 

можливим для людини все це, щоб відновити її початкове 

достоїнство, яким вона володіла до гріхопадіння прабатьків 

Адама і Єви. Для того, щоб, зрештою, одвічне прагнення щастя, 

світлої радості, піднесення явити людині цілком досяжним, 

виправдавши цим усі життєві терпіння, скорботи, поневіряння, 

випробування – надавши реальну мету земному подвигу 

людини. 

Цієї мети Христос досягає завдяки домобудівництву нашого 

спасіння: через Своє втілення, хресну жертву, воскресіння і, 

нарешті, вознесіння. Завдяки втіленню єднається людство із 

Божеством, завдяки хресній жертві й воскресінню Спасителя 

зцілюється воно від гріха і смерті, а завдяки вознесінню Господа 

підноситься на небо і прославляється вічною славою. Ось чому 

настільки важливим є Вознесіння Христове у справі спасіння та 

прославлення впалої людської природи. Своїм тілесним 

вознесінням Христос прославляє людину і садовить її праворуч 

Бога-Отця. Цей вираз – «сісти праворуч» – означає повну 

рівність Отця і Сина. Христос, Син Божий, зодягнувся у нашу 

плоть і підніс її до честі перебувати праворуч Бога, тобто 

благодатним чином зробив нас усіх дітьми Божими. 

Це честь, якої ніхто сам по собі не є достойний, але силою і 

волею Божою усі її отримали. Для цього Месія звершив величне 

і невимовне, для цього Він відійшов на небо, залишивши 

учеників не у скорботі розлуки, а в радості скорої зустрічі. 

Господь помер, щоб ми жили, а нам належить стати мертвими 
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для всього пристрасного, грішного, тимчасового, чужого для 

нас, щоб осягнути вічне життя, щоб бути дітьми Божими в 

Царстві Небесному. Адже ж ми – громадяни горнього 

Єрусалима, хоча й забули, що Бог створив нас для життя в раю, 

а земля – місце нашого тимчасового вигнання. 

Як сказав святитель Інокентій (Борисов), архієпископ 

Херсонський: «Скільки завгодно люби землю і тримайся її, але 

ти залишиш її назавжди… Не тут твоє місце…». 

Так, не тут наше місце: не в суєті, не в пристрастях, не у злобі, 

не в догоджанні похоті плотській, – а наше місце – праворуч 

Бога, наше місце – в радості вічного життя, у славі й честі дітей 

Божих, наше місце – на висоті, до якої провадить нас Господь 

завдяки преславному Своєму Вознесінню. 
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ЧИТАННЯ СВ. ПИСМА ПРОДОВЖ ТИЖДНЯ 

МОЛИТВИ ПЕРЕД ЧИТАННЯМ СВЯТОГО ПИСЬМА 
Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче Владико, нетлінне світло Твого 

богопізнання і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські 

проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, 

перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, 

що угодне Тобі, бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, і Тобі 

славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, і пресвятим і благим і 

животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

Після молитви читаємо уривок з Євангелія (згідно з планом читання). 

Опісля робимо коротку застанову, що Слово Боже до мене промовляє. 

ПОНЕДІЛОК, 25 ТРАВНЯ 
Апостол: Діянь 17:1-15  Євангеліє: Іоана 11:47-57 

 
ВІВТОРОК, 26 травня 

Апостол: Діянь 17:19-28  Євангеліє: Іоана 12:19-36 
 
СЕРЕДА, 27 травня 

 Апостол: Діянь 18:22-28  Євангеліє: Іоана 12:36-47 
 

ЧЕТВЕР, 28 травня  
 Апостол: Діянь 1:1-12  Євангеліє: Луки 24:36-53 

 
П’ЯТНИЦЯ, 29 травня 

Апостол: Діянь 19:1-8  Євангеліє: Іоана 14:1-11 
 
СУБОТА, 30 травня 

Апостол: Діянь 20:7-12   Євангеліє: Іоана 14:10-21 
 
НЕДІЛЯ, 31 травня 

Сьома неділя після Пасхи 
Святих Отців Першого Вселенського Собору 

Апостол: Діянь 20:16-18, 28-36   Євангеліє: Іоана 17:1-13 
 
 
 



15 

Remember . . .  
Every Sunday the gathering of our Spiritual Family! 

Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

SIXTH SUNDAY AFTER PASCHA 

Sunday of the Man Born Blind 

May 24, 2020 

PARISH ANNOUNCEMENTS 

Let none of you feel yourself outside the temple. We 
are all part of the Great Easter. Christ is Risen for 
all! We are all, regardless of our location, partakers 
of the triumph. May the joy and prayer fill every 
heart! 

In the effort to better serve the spiritual needs of the 

faithful of St. George’s the Parish Executive and Father 

have endeavoured to have our services live streamed.  The 

link will be posted on the home page of our website. 

www.uocofsaintgeorge.org 

We ask for your patience as we begin this new endeavour 

to better serve you. 

http://www.uocofsaintgeorge.org
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SCHEDULE OF SERVICES 

  

  

 

 

 

LIVE STREAMED SERVICES 

 

Sunday May 31 –  

7  Sunday after Pascha – Holy Fathers of the 1 Ecumenical Council 

 Hours: 9:00 a.m. 

 Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

 

. 
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SIXTH SUNDAY AFTER PASCHA 

Sunday of the Man Born Blind 

 
Today’s Sunday is 

called the Sunday of 

the Blind Man. The 

event described in 

the Evangel of Saint 

J o h n  i s 

confirmation of the 

words said by the 

Saviour, “I am the 

light of the world”. 

But let’s turn to the 

Holy Gospel itself. 

Walking along 

Jerusalem streets 

on Saturday, the 

Lord saw a man 

blind from birth. 

The disciples of 

Christ asked the 

Lord about the 

reason of his 

blindness, “Rabbi, 

who sinned, he or his parents, that he should be born blind?” The 

essence of the question is the Old Testament notion that any 

sickness, any misfortune is the retribution for sins. Indisputable 

truth of this logic is that the rabbins admitted the possibility of 

personal sin even before the birth of a person. Christ rejects this 

notion. Really, sickness is sometimes punishment for sins. But in 

this case all this happened in order to reveal God’s works on this 

Blind Man. The healing of the blind man became another revelation 

of Christ as “the light of the world”. This miracle happened quite 

differently than, for example, the healing of the paralytic at the 
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sheep pool when the Lord raised the sick only by His word. Here the 

healing of the blind man is preceded by the action called to prepare 

the sick man internally, to revive his faith to Christ’s power. The 

Saviour spat on the ground, made clay of the spittle and applied the 

clay to the eyes of the sick man. Then He sent him to wash in the 

pool of Siloam from where he came back seeing. 

The healing on Saturday caused a wave of displeasure among 

adherents of Old Testament religion. Being unable to dispute an 

obvious miracle, the Pharisees began to investigate carefully all 

details of the healing: they called the parents of the blind man to 

make sure that it was the very person who was born blind. They also 

questioned the blind man himself but didn’t learn anything from 

him either. Being in the captivity of their prejudice, they couldn’t see 

the Messiah, the Saviour of the world, in the Healer. 

Christ gives the blind man ability to see not only perceptible light. 

The Lord is “the light of life” for spiritually blind mankind. He gives 

the blind man not only physical but spiritual sight. After the 

Pharisees put out the cured man, the Saviour meets him and asks, 

“Do you believe in the Son of God?” As the cured mad was spiritually 

ready to receive the Messiah, he asks Christ, “And who is He, Lord, 

that I may believe in Him?” Christ answers him, “You have both 

seen Him, and He is the one who is talking with you”. And the cured 

man answered, “Lord, I believe”. 

After this the Saviour explains the people surrounding Him, the 

spiritual sense of the healing. “For judgment I came into this world, 

that those who don’t see may see; and that those who see may 

become blind”. The aim of coming Christ into this world is to 

enlighten people who are in the spiritual darkness by the light of the 

truth. Using the language of the Evangel, Christ is “veritable light”, 

enlightening any person coming into this world. But the Lord is only 

the light for those who open their spiritual eyes, for those who 

believes in him. But the light of Christ makes blind those who don’t 

want to open their hearts to Christ’s good news. So, the coming of 

Christ is the beginning of judgment for them. 

Having heard the Lord’s words some Pharisees who were with Him 
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asked, “We are not blind too, are we?” Christ answered them, “If you 

were blind, you would have no sin; but since you say, “We see, your 

sin remains”. 

The Lord is ready to give spiritual sight for all those who need it, He 

is “the light ineffable”, the light which “shines in darkness, and 

darkness doesn’t envelop it”. To enlighten others can only the one 

who is enlightened himself. The Orthodox Christian must, first of 

all, strive not for outward deeds, religious polemics but for purifying 

his soul in order to make the soul a temple which is worthy to 

contain the glory of God’s grace. Even if any of us achieve it, then 

the words of Saint Seraphim of Sarov will come true: “Win the spirit 

of peace, and thousands will be saved around you”. 

Today, saying good-bye to Easter Sunday, let’s hope that the Lord 

will strengthen the faith in our hearts and open our spiritual eyes, 

gives all of us strength to live with Christian dignity so that we will 

meet the Holy Easter next year. 

INVISIBLE PRIEST  

"We could take a cue from Orthodoxy, whose 

priests stand with their backs to their congrega-

tion, leading a liturgy that is neither clever nor 

impassioned, but simply beautiful, like stone 

smoothed by centuries of rhythmic tides. It's an 

austere ritual, in the sense of - there's nothing 

new here; it's sublime, in the sense of - creating 

a clearer view into Heaven. The priest can be 

any priest. Who he is, what he looks like, how he speaks, and what 

he thinks matter little. He hasn't written the service that he offici-

ates. It isn't about him or his prowess. He's an interchangeable func-

tionary draped in brocaded robes, obscured by incense, and, as 

such, never points to himself, a flawed human, pointing ever and 

only to the Perfection of the Mysterious Divine. That is the role of 

every priest or preacher - invisibility, while making God seen."  
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ASCENSION OF OUR LORD 

God is ascended with jubilee, and the Lord with the sound of a 

trumpet. 

Psalm 46:6 

Sometimes we are all set our sights too low, expecting too little of 

ourselves and others.  When we do so, we sell ourselves short and do 

a disservice not only to ourselves but to everyone around us.  When 

we aim low, we can’t expect to achieve high goals.  The season of the 

Ascension is a powerful antidote to such low expectations, for it 

reveals the great glory and dignity that Jesus Christ has given 

us.  Through His Ascension, we are raised with Him literally to the 

heights of the heavenly Kingdom.  

            Forty days after His resurrection, our Lord ascended into 

heaven.   In Him, humanity and divinity are united in one Person; 

He goes up into heaven as the God-Man.   The Son shares in the 

glory that He had with the Father and the Holy Spirit before the 

creation of the world.  And He brings our humanity into that glory 

with Him.  There is perhaps no more powerful sign of our salvation 

than the Ascension, for it makes clear that our Lord has raised us—

not only from the tomb, not only from hades—but into the eternal 

life of the Holy Trinity.  We truly become participants in God, 

partakers of the divine nature by grace, in our ascended Lord.  

            And we are reminded by the Ascension that Jesus Christ is 

not merely a great teacher or example or even an angel or lesser 
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god.  As the Fathers of the Council of Nicaea proclaimed, He is light 

of light, very God of very God, of one essence with the Father, the 

only begotten Son of God.   For only One who is truly divine and 

eternal can ascend into heaven and bring us into the divine, eternal 

life of the Holy Trinity.  That is why the Council of Nicaea rejected 

the teaching of Arius, who did not think that the Son was fully 

divine.   That is why the Orthodox Church has always disagreed with 

those who deny our Lord’s full divinity or His full humanity.  For 

only One who is truly both God and human can bring humans into 

the life of God.  

            Unfortunately, some have set their sights too low in how they 

view Jesus Christ and themselves.  If we want a Savior who merely 

teaches and models a good life or advances a political agenda, we 

might become a bit more moral by listening to Him.  But human 

teachers and examples cannot conquer death and cannot raise us 

with them into eternal life.  There apparently always have been, and 

continue to be, those who want a Lord in their own image:  a teacher 

of secret spiritual truths to a select few; a social or political activist 

of whatever ideology; or a rabbi or philosopher who speaks with 

wisdom.  Movies, documentaries, and books come out all the time 

with the claim to have discovered a true or secret Jesus who is 

different from the Lord portrayed in Scripture and confessed in the 

Church.   

            But countless martyrs, including Jesus Christ’s disciples, did 

not go to their deaths out of loyalty to a mere human teacher.  They 

looked death in the eye and did not blink because they knew that 

their Lord was God, that He had conquered death and would share 

His victory with them in heaven.  In a matter of days, Christ’s 

disciples went from total despair and defeat at His crucifixion to the 

astounding joy of Pascha and Pentecost.  These were life-changing 

experiences that gave them the strength to sacrifice their own lives 

for the Lord.  Teachers and good examples die and are ultimately 

forgotten; generations of martyrs do not give their lives for 

them.  But the life of the risen and ascended Son of God continues in 

the Church, especially in the witness of the martyrs who share in a 

victory that is not of this world.  
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            Indeed, we all share in the eternal life of Christ through His 

Body, the Church.  The Son prayed to the Father that His followers 

“may be one as We are…that they all may be one, as You, Father are 

in Me, and I in You; that they may also be one in Us, that the world 

may believe that You sent Me.  And the glory which You gave Me I 

have given them, that they may be one just as We are one…”  

            Here is a very high, very exalted view of what it means to be a 

human being in the image and likeness of God.  In Christ’s Body, the 

Church, we are to be one in Him, showing forth the unity of holiness 

and love that are characteristic of the Holy Trinity.  Christ has given 

us His glory, a share in life eternal, the life to which He has ascended 

as the Savior of the world.   And that glory, that eternal life, is not an 

individual undertaking; it is the life of unity in Christ, of His Body, 

of which we are all members by baptism.   

            Unfortunately, we have all fallen short of the life in 

Christ.  The truth is that we often would rather not ascend in Him to 

a life of holiness.   We prefer to do things which are beneath us, 

which are not fitting for those created in the image and likeness of 

God, those who are called to live the life of heaven even 

now.   Instead of dwelling on what is true, noble, just, and pure, we 

too often dwell on what inflames our passions, our self-centered 

desires.  Instead of recognizing that our salvation is a life together in 

the Body of Christ, we try to live as isolated individuals, continuing 

the division from one another that has beset humanity since Adam 

and Eve.  

            It might be possible to follow the guidance of a teacher in 

isolation from others, on our own terms, according to whatever 

private interpretations seem right to us.  But it is impossible to 

embrace the fullness of life in our Risen and Ascended Lord in 

isolation or as though our faith means whatever we want it to 

mean.  We can interpret the words of a merely human teacher 

however we want, but the One Who has conquered death and 

ascended into heaven requires something different.  The point is not 

to make Him in our image, to water Him down into someone Whom 

we can accept and understand on our own terms.  Instead, the point 



23 

is to fall before Him in worship, to accept in humility the great 

blessing of the resurrected, ascended life which He gives us, and to 

live faithfully in the unity of the Church as we grow in Him.  

            Let us celebrate the Ascension, then, by embracing the great 

dignity that is ours in the God-Man Who has gone up to heaven.  Let 

us pay close attention to our thoughts, words, and deeds, and stop 

doing what is beneath us as those whose are called to the glory of the 

Kingdom.  Let us make of our life in the Church an icon of the Holy 

Trinity, a Communion of love and holiness. 

            Yes, we really can live this way because we are not simply 

following the teachings of a human being; instead, we are 

participating even now in the eternal life of the One Who has 

conquered death, the tomb, and hades, and taken our humanity into 

heaven.  If Jesus Christ can do that, we may put no limits on what 

He can do with our lives, our families, our marriages, our 

friendships, our relationships with other people, or anything 

else.  For the Lord has ascended into heaven, and He will take us 

with Him if we will only embrace—with humility and repentance– 

the great glory that He has brought to us as those created in His 

image and likeness. 

            This is not a message for a few select souls, but good news for 

the entire world, for you and for me, no matter how we have fallen 

short of fulfilling God’s purposes in our lives.  We are all called to 

ascend in Jesus Christ to a life of holiness and to the blessedness of 

the Kingdom of Heaven.  The only question is whether we will 

answer that call.   
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TEST YOUR KNOWLEDGE OF THE HOLY SCRIPTURES  

1) We are Christ’s disciples if we:  

A. Keep His commandments.  

B. Love one another.  

C. Take up our crosses and follow 

Him.  

D. All of the above.  

2) The first bird Noah sent forth from 

the ark.  

A. dove  

B. raven  

C. nuthatch  

D. eagle  

3)  Moses received the Ten 

Commandments 50 days after 

Passover.  

A. True  

B. False  

4) What happened 50 days after 

Christ rose from the dead?  

A. Christ ascended into Heaven.  

B. The Christians received the Holy 

Spirit.  

C. St. Matthias replaced the Judas 

among the Twelve.  

D. St. Stephen, the first martyr, was stoned to death.  

5) To “speak in tongues” means to use words no one can 

understand.  

A. True  

B. False  

 

For answers to these questions, please consult your Bible 

or page 25.  
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DON’T BE A FISH OUT OF WATER  

St. John Chrysostom, the superb homilist who 

was called the “Golden-mouthed”, was 

especially concerned for the spiritual and 

moral development of his flock and, as a 

result, he was especially interested in teaching 

them how to pray. As trees cannot live without 

water, so man's soul cannot live without 

prayerful contact with God, he taught. If you 

deprive yourself of prayer, you will become 

like a fish out of water be-cause as water is life 

for a fish, so is prayer for you.  

ANSWERS TO QUESTIONS OF THE HOLY SCRIPTURES  

1. D, all of the above.  

2. B, raven. Genesis 8:7 The raven is an unclean 

bird, Leviticus 11:15 and Deuteronomy 14:14 

The second bird Noah sent forth from the ark 

was a dove which is a clean bird, Deuteronomy 

14:11-20. This prefigured the gift of the Holy 

Spirit (in the form of a dove) which would come 

when the old man, subject to sin, was drowned 

in the waters of Holy Baptism.  

3. A, true. This prefigured the Christians 

receiving the Law of God written on the fleshy tablets of the heart, 

rather than cold and hard stony tablets.  

4. B, the Christians received the Holy Spirit on Pentecost.  

5. B, false. The gift of speaking in tongues meant precisely the 

opposite. The Book of Acts records how the Apostles were able to 

proclaim the wonderful works of God to every person in Jerusalem, 

not in gibberish but to each in their own language.  
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O Master Who loves mankind, illuminate our hearts with the pure light of Your 
divine knowledge and open the eyes of our mind to understand the teachings of 
Your Gospel. Instill in us also the fear of Your blessed commandments, that we 
may overcome all carnal desires, entering upon a spiritual life and understanding 
and acting in all things according to Your holy will. For You are the enlightenment 
of our souls and bodies, O Christ God, and to You we give glory together with Your 
eternal Father and Your all-holy, gracious and life-giving Spirit, now and ever and 
forever. Amen. 

After the prayer, we read the Gospel passage (according to the reading plan). 
Then we meditate upon the Word of God and what it speaks to me. 

WEEKLY SCRIPTURE READINGS 

MONDAY, MAY 25 
Epistle: Acts 17:1-15  Gospel: John 11:47-57 

 
TUESDAY, May 26 

Epistle: Acts 17:19-28  Gospel: John 12:19-36 
 
WEDNESDAY, May 27 

Epistle: Acts 18:22-28  Gospel: John 12:36-47 
  
THURSDAY, May 28 

Epistle: Acts 1:1-12  Gospel: Luke 24:36-53 
 

FRIDAY, May 29 
Epistle: Acts 19:1-8  Gospel: John 14:1-11 

 
SATURDAY, May 30 

Epistle: Acts 20:7-12  Gospel: John 14:10-21 
 
SUNDAY, May 31 

Seventh Sunday after Pascha 
Holy Fathers of the First Ecumenical Council 

Epistle: Acts 20:16-18, 28-36  Gospel: John 17:1-13 
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OUR SPONSORS 
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PLEASE SUPPORT OUR SPONSORS! 
If you wish to advertise for 2020 contact  Natalie 905-892-1266  


