Ukrainian Orthodox Church of Canada
Українська Православна Церква в Канаді
L'Église orthodoxe ukrainienne du Canada
Home Page | Listing of Articles

Неділя 10-та по
П’ятидесятниці: Місія
нездійсненна?

Tenth Sunday after
Pentecost: Mission
Impossible?

Fr. Ihor Kutash - о. Ігор Куташ
kutash@unicorne.org
Сьогоднішній Апостол (I Коринтян
4:9-16) описує, що це таке бути
Апостолом. Важче покликання
трудно собі уявити: «Ми до цього
часу і голодуємо, і прагнемо, і нагі
ми, і катовані, і тиняємось, і
трудимось, працюючи своїми
руками», пише він. Ось перелік
деяких фізичних випробовувань,
яких вони перенесли. Павло
продовжує описувати наставлення,
яке повинен мати Апостол: «Коли
нас лихословлять, ми
благословляємо; як нас
переслідують, ми терпимо; як

Today's Epistle (I Corinthians 4:916) describes what it means to be an
Apostle. A more arduous calling
would be difficult to imagine: "To the
present hour we hunger and thirst,
we are ill-clad and buffeted and
homeless, and we labour, working
with our own hands", he writes. This
lists some of the physical ordeals
they endured. Paul goes on to
describe the attitude which an
Apostle is called to have: "When
reviled, we bless; when persecuted,
we endure; when slandered, we try
to conciliate". He ends with

лають, ми молимось». І кінчає
словами, які звучать, як нарікання
(та він не нарікає): «Ми стали, як
сміття те для світу, аж досі ми всім,
як ті викидки!»

something that almost sounds like a
complaint (but is not): "We have
become, and are now, as the refuse
of the world, the offscouring of all
things".

Цей опис зовсім не звучить як
переконлива заохота до прийняття
життя Апостола. Але Павло так і
надіється на те, що його читачі (чи
слухачі) саме таке життя приймуть,
бо ж наприкінці сьогоднішнього
читання він каже: «Тож благаю я
вас: будьте наслідувачами мене!»
Але що могло б когось привабити до
такого життя? Отож погляньмо на
декілька можливих відповідей.

This description hardly seems to be
the way to persuade people that they
ought to consider taking up the life
of an Apostle. And yet Paul does in
fact expect his readers (or listeners)
to do just that, for he says at the
end of today's lesson: "I urge you,
then, be imitators of me". But what
could make anyone want to live like
that? Let us look at several
possibilities.

Є люди, яким подобаються виклики
та пригоди. Вилазять на гору
Еверест або ходять по місяцю просто
тому, що це – справи такі важкі та
небезпечні до виконання. Бути
Апостолом - не легша справа. Бути
готовим відповісти на Божий поклик
і уповати на Його провидіння та
поміч у наче б то неможливих
обставинах – це вимагає всю відвагу
та винахідливість, які тільки може в
собі знайти людина. А до того ж –
яке чудове товарситво!

There are some people who love
challenges and adventure. They take
up climbing Mount Everest or walking
on the moon just because these are
such difficult and dangerous things to
do. To be an Apostle is no less a
task. To stand ready to respond to
God's call and rely on His guidance
and help in the face of seemingly
impossible circumstances takes all
the courage and resourcefulness that
a person has. And what splendid
company to be in!

А є такі – мабуть вони в більшості,
яким не надто хочеться займатися
важкими справами, а все ж таки
знаходять користь і гідність у тому,
щоб чинити те, що правильне. Їм
подобається стояти за дійсно
вартісною справою, за вартість, яка
може витримати іспит часу.
Благовістя Христове – добра новина
про Божу любов та провидіння для
нас, та про те, як можна
відгукнутися на цю любов – ось тут
втілені найвищі вартості, яких
колинебдуь знала ця планета.
Багато-хто знайшов у ньому
натхнення, хоч і не став повністю

There are those - probably most
people - who do not particularly like
to do difficult things, yet who do find
it rewarding and fulfilling to be doing
what is right. They like the feeling of
standing up for something truly
worthwhile, for some value which
can stand the test of time. The
Gospel of Christ - the good news
about God's love and provision for
us, and the way to respond to that
love - is the embodiment of the
highest values this planet has ever
seen. Many have been inspired by it
even without fully becoming
followers of Christ. One such

послідовником Христа. Наприклад,
великий гуманіст і свободитель Індії,
Магатма Ґанді. А наскільки більше
можемо ми радіти й пишатися у
наслідуванні Христа в будьяких
обставинах, коли ми належимо до
тих, які вспадкували скарби Його
Благовістя народившись у родині
Християнській.
А ще є ті чудові люди, які готові все
віддати за істину. Павло – один з
них. Що за герої! Яка благословенна
наша земля, що впродовж віків
завжди були такі герої. Може ми не
почуваємось, що ми могли б бути
таким героєм, але як це було б
благородним хоч би нагамагатися
осягнути чогось подібного. Ану
спробуймо! Нам Бог допоможе.

example was the great humanist and
liberator of India, Mahatma Ghandi.
How much more can we take joy and
pride in following the Lord in all
circumstances, if we have in fact
inherited the treasure of His Gospel
teaching by virtue of being born into
a Christian family?
Then there are those wonderful souls
who are willing to give up everything
for the truth. Paul is among this
number. What heroes these people
are! How blessed is our earth that
throughout the ages there have
always been such heroes. We may
not consider ourselves to be capable
of such heroism, but what a great
thing it would be to try for it! Let’s!
God will help.

