
Дорогий во Христі іподиякон Василь! 

Сьогодні 7 серпня 2021 року Божого день, який ти будеш 

пам’ятати все своє життя. Якщо, Бог благословить, через декілька 

хвилин ти будеш введений через Царські врата в святе святих 

православного храму – вівтар, який символізує Царство Небесне.  В 

старозавітному єрусалимському храмі тільки первосвященик входив 

раз в рік з кров’ю очищувальної жертви у вівтар, тому що Царство 

Небесне було закрите після гріхопадіння Адама і Єви для людини. 

Первосвященик був праобразом Христа і ця дія була символом того, 

що прийде час, коли Господь наш через пролиття своєї Крові на 

Хресті  відкриє нам всім Царство  Небесне. Коли помер Господь наш 

Ісус Христос, завіса єрусалимського храму розірвалася на двоє і з 

цього моменту Бог відкрив Царство Небесне для всіх , хто вірить в 

Нього.  

Сьогодні ти входиш у  Царські врата Царства Небесного, щоб 

стати слугою Бога. Святий апостол Павло пише в посланні до євреїв 

«а честі цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний  Богом , як і 

Аарон». ( Євр 5:4).  

Сьогодні день твоєї особистої П’ятидесятниці, Дух Святий , який 

зійшов на апостолів, а апостоли рукоположили єпископів і ця 

благодать Святого Духа через апостольське приємство зберігає свята 

Православна Церква, через мене як наслідника апостолів -  

православного єпископа зійде на тебе під час твоєї дияконської 

хіротонії.  

Не ти вибрав Господа, а він вибрав і покликав тебе на служіння 

Собі. Мільярди людей жили чи живуть на світі, багато покликаних, 

але дуже мало вибраних Ним на служіння Йому коло престолу 

Божого.   



Бог покликав тебе на служіння собі не в Україні , де ти 

народився, а далеко від твоєї батьківщини через океан в  Канаді, бо 

жнива  великі, а женців мало.  Твій випадок нагадує слова Бога 

адресовані  до Авраама, коли покликав його стати отцем вибраного 

народу: « Вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька 

свого до краю, який я тобі покажу» ( Буття 12:1). Господь покликав 

тебе в нову твою вітчизну, ти залишив твоїх батьків, рідних і 

близьких, щоб виконати Його волю. Говорить Господь: « і  кожен, хто 

за ім’я Моє покине дім.. або батька чи матір.. чи землі.. багатократно 

одержить і успадкує життя вічне» (Мт 20:29). Хай Бог щедро 

благословить  твоїх батьків на многії літа , що виховали тебе не тільки 

собі на радість і підтримку, але і Богу на славу.  

«Не більший слуга від пана свого» - говорить Господь ( Ів 13:6). 

На цій на дорозі служіння Богу, ти будеш  чути слова адресовані до 

тебе  як «осанна», але також «розіпни, розіпни його». Але не зважай 

ні на одні і на інші слова, це все суєта людська, важливіше, що 

почуєш ти Страшному Суді від Бога, коли будеш давати  Йому 

відповідь за своє служіння Його Святій Церкві.  

«Божественна Благодать, яка немічне лікує і виснажене 

поповнює», наповнить тебе сьогодні і дасть тобі сили нести хрест 

служіння Богу і Його святій Церкві.   

Ввійди , дорогий іподияконе  Василю, до святого вівтаря  і стань 

побожним  дияконом і служителем таїнств Божих, щоб разом з 

небесними силами, які невидимо служать коло Престолу Божого, 

славити Його. Його бо «хвалять ангели, архангели, престоли, 

господства, начала, власті, сили і многоокі херувими; серафими» під 

час звершення Божественної Літургії. Благословенний той, що  іде в 

ім’я Господнє.  

 


