
Духовне відродження
парафія Святого Йосипа Обручника в м. Немирів

лист до парафіян № 7 (13), червень 2014

Ві дкриймо серця 
на ду х а ра дос ті!

 «Радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: Радуйтеся!» 
(Фил. 4,4)



Зішестя 
Святого Духа  
   
     
 П’ятдесятий день по Вели-
кодню - день зішестя Святого 
Духа на святих апостолів, день 
народження Святої Церкви, яка 
протягом майже двох тисяч ро-
ків рятує, освячує і творить нас 
спадкоємцями Царства Небес-
ного.  

        На сороковий день після Воскресіння Господь вознісся над землею, обіця-
ючи апостолам прислати Утішителя - Святого Духа. Ще за життя Христа апос-
толи дізналися від Нього, що повинні прийняти Духа Святого. Очікування та 
надія породжували молитви. Апостоли збиралися в одному будинку в Єрусали-
мі та просили Бога про послання їм Утішителя і достойне прийняття Його. У 
день П’ятидесятниці раптом зчинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася, 
і переповнила дім, де перебували учні Христові. І Дух Святий, за обітницею 
Спасителя, зійшов на апостолів, у вигляді вогненних язиків, на знак того, що 
Він дав апостолам здатність і силу для проповіді Христового вчення всім на-
родам. Вогонь також символізує силу обпалювати гріхи та очищати, освячувати 
і зігрівати душі. Отримавши дари Святого Духа, апостоли стали пророкувати і 
славити Бога різними мовами, яких раніше не знали. А після проповіді Петра 
дуже багато людей увірували в Ісуса Христа. І понесли сини і дочки Божі благу 
євангельську звістку. Це стало можливим тому, що вогненні язики Святого Духа, 
що горять в цих серцях, міг загасити лише Той, Хто дав їх. 

Боже, даруй мені духа радості, 
щоб я погоджувався з тим, чого не можу змінити. 

Даруй мені відвагу, щоб я міг змінити те, що змінити можу. 
Даруй мені мудрість, щоб я відрізняв перше від другого.



Ник родился без рук и ног. Нетрудно 
представить, сколько испытаний ему 
пришлось пережить и преодолеть 
за свою жизнь. Ребенком он 
даже готов был покончить жизнь 
самоубийством. И все же он не 
сдавался и достиг многого. Ник 
осознал, что Бог создал его таким 
для какой-то особой цели.
И однажды понял свое 
предназначение. «Господь взял мое 
необычное тело и наделил меня 
способностью воодушевлять и 
вдохновлять людей. У Бога есть 
планы на людей, планы, которые 
дают людям надежду и будущее»
Многое вы не в силах остановить. 
Можете либо сдаться, либо 
продолжать бороться за лучшую 
жизнь. Я советую вам понять: 
все происходит по определенной 
причине. Все, что ни делается, всё 
к лучшему. „Может быть, сегодня 
жизнь поворачивается к вам не 
самой красивой своей стороной. 
Вы сомневаетесь в том, что когда-

НА КРЫЛЬЯХ ДУХА СВЯТОГО !!!
Ник Вуйчич

нибудь станет лучше. Говорю вам, 
вы и представить себе не можете, 
какое счастье вас ожидает, если 
вы не сдадитесь! Даже если порой 
вы чувствуете себя одиноким, вы 
должны знать, что вы любимы. 
Поверьте, Бог создал вас во имя 
любви. А значит, вы не одиноки. 
Его любовь к вам бесконечна и 
бескорыстна. Он любит вас не за 
что-то... Он любит вас всегда в 
минуты одиночества и отчаяния, 
напоминайте себе об этом. Помните, 
что одиночество и отчаяние – это 
всего лишь чувства, они не реальны. 
Любовь же Бога настолько реальна, 
что Он, чтобы доказать эту любовь, 
даже создал вас.
Все проходят периоды одиночества,  
отчужденности, нелюбви. 
Всем нам знакомы моменты 
сомнений и страхов. Всем без 
исключения. Это естественно. 
Это часть человеческой жизни. 
Подобные чувства опасны лишь 
для тех, кто позволяет негативным 
мыслям овладевать собой, вместо 
того, чтобы бороться с ними.
Поверьте в то, что вы получили 
прекрасные дары - таланты, знания, 
любовь. Будьте готовы поделиться 
ими с окружающими. И вы начнете 
путь к принятию самого себя, 
даже если ваши дары все еще не 
проявились. Как только вы начнете 
это т путь, окружающие заметят это 
и пойдут вместе с вами”.



парафіяльна подія

ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!

Дух Святий допомагає пізнати та переживати у своєму житті близькість 
із Триєдиним Богом, усвідомити важливість Його дарів,  відкрити цінність 
іншої людини і відчути справжню радість. Одним з плодів третьої Божої 
Особи – Святого Духа - є радість.
Прагнемо  знайти Джерело, з якого будемо черпати радість.
Заохочуємо поділитися радістю у своєму житті зі своїм ближнім (у родині, 
в парафії, на роботі, з родичами та знайомими).
Пропонуємо 7 червня 2014 р. прийняти участь у парафіяльному чуванні на 
передодні П’ятидесятниці. 

«отже кажу вам: просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте, 
а вам відчинять. Просіть про духа святого, оскільки більше отець 
небесний дасть духа тим, що у нього просять» (Лк. 11,9 і 13).

 «а втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, 
будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами» 
(2 Кор. 13,11).

ПЕРЕБІГ ПОДІЇ: 
Неділя :   1  червня 2014

Радість починається тієї миті, 
коли ти перестаєш шукати 

свого власного щастя, для того, 
щоб давати його іншим. 

М. Куаст
 

 «Усі ті, яких водить Дух Божий, вони-сини Божі. 
Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, 

але прийняли дух усиновлення, яким кличемо: «Авва- Отче» (Рим. 8,14-15).


