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23 грудня 2020 р. 

Cвт. Йоасафа, єп. Білгородського 

 

"Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї 

слави, що має з'явитися в нас." - Римлянам 8:18 

 

Слава Ісусу Христу! 

 

Дорогі брати та сестри у Христі, 

 

У міру продовження пандемії COVID-19, як було оголошено в понеділок, 21 

грудня 2020 р. Прем’єр-міністром Онтаріо Доґ Фордом, ми вступаємо в 

обов’язкове закрвання по всій провінції мінімум на 28 днів, починаючи з суботи, 

26 грудня 2020 р. 

 

Через ці нові та обмежувальні заходи наш храм знову буде закритий для 

особистого Богослуження. З цього оголошення ми вступаємо в чергову закриття 

в надії отримати контроль над цим вірусом. Ми повинні пам’ятати, що нас 

просять лише обмежити наші рухи та взаємодію з людьми, ніхто не змушував 

нас відмовлятися від своєї віри. Хоча спосіб, яким ми хвалимо Бога, може 

змінитися на короткий час, наша особиста віра не повинна слабшати. 

 

У цю пору року багато з нас зайняті підготовкою своїх будинків для прийому 

гостей, оформленням, підготовкою меню та покупками подарунків. Все це було 

відкладено на краще, щоб зберегти Божий світ і всіх нас. Завдяки цьому новому 

знаходженню тихоти та повільніших темпів ми отримуємо можливість 

замислитися над собою, оселитися в Христі, оновити або побудувати свою віру. 

Можливо, це навіть гарна можливість розпочати і зміцнити щоденне молитовне 

правило та прочитати Акафіст. 
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Ми всі усвідомлюємо, що ніщо не порівняється з поклонінням особисто в 

нашому улюбленому храмі. Ми почнемо ще раз, поки наші двері закриті, щоб 

транслювати наші послуги в прямому ефірі на нашому каналі YouTube. 

Приєднуйтесь до нас у молитві протягом цього сезону Різдва Христового! 

Цей обов’язковий закривання розповсюджується після свята Богоявлення 

нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Благословення вод «Йорданії» все 

одно відбуватиметься. Роздача Святої Води відбуватиметься після закінчення 

закривання. Поряд зі святом Богоявлення будь-хто з вас, хто бажав би отримати 

благословення своїх будинків, все ще може мати можливість після закриття, це 

ще слід визначити. 

 

Оскільки багато хто з вас вже отримав різдвяну пошту від церкви, я покірно 

повинен попросити вас, щоб, хоча ми не збираємося особисто для Богослужіння, 

пам’ятали, що витрати, пов’язані з утриманням фізичної будівлі, не 

зменшуються. Будь ласка, розгляньте можливість поштового відправлення 

вашої пожертви, відкладіть її у поштову скриньку резиденції під час виконання 

важливих доручень або зробіть пожертву через Paypal. 

 

Усі ми з нетерпінням чекали сезону Різдва Христового, об’єднуючись разом у 

молитві у церкві; ніхто з нас не бачив цього закривання навіть тиждень тому. Ми 

всі готуємось і пристосовуємось до цього якнайкраще. Ми повинні слухати науку 

наших медичних працівників, які розповідають нам, що нам потрібно робити, 

щоб бути у безпеці та бути здоровими. 

 

Не падайте духом і, керуючись правдою Різдва Христового у плоті, продовжуйте 

свій шлях через життя з надією. Випробування також важливі в нашому житті - 

вони виховують нас і наближають до Бога і одне до одного. Якщо ми поглянемо 

на них з цієї точки зору, ми, безумовно, збережемо спокій, чомусь навчимося і 

збагатимось духовно. Нехай Бог дасть нам якомога швидше подолати це 

випробування та його наслідки, щоб ми могли вийти з нього сильнішими! 

 

З нами Бог ! 

 

о. Григорій Мельник 


