Jubilee Year of Mercy – May 2016
Discovering ways to live the Year of Mercу
The Holy Spirit, the Comforter
Jesus encourages us to act as He acted, to do as He did. This may appear impossible. However,
to help us with this task, He has given us a unique gift – the Holy Spirit Who abides in all of us.
Leaving this world, Jesus prepares his disciples, and especially us, for difficult times and
challenges. He promised he will not leave us orphans, but will send a Comforter, Who will
support and work for us and with us. Christ assures us that the Holy Spirit will never abandon us,
and will lead us to the truth which the world cannot accept He will remain with us and within us,
will teach us and remind us of Jesus’ words.
In another text, Jesus tells us that the Holy Spirit is the source of truth who reveals to us our
sinfulness and shows us the way to righteousness, and who convinces us that God’s forthcoming
judgment is unavoidable, He lets us see the future and reveals Christ’s glory. The Holy Spirit has
worked among human beings since the beginning of the world, but from the day of Pentecost He
has begun to live and act in all the faithful.
People often forsake the ways of God, and go their own ways leading to perdition of soul and
body. In order to save souls, and lead them on the way to salvation, Christ gave us one more gift
– a gift above all gifts. Ten days after His Ascension, He sent us His Holy Spirit. And this Spirit
of God given to us, He lives in us, and leads all who want to submit to His holy guidance along
the divine path of a Christian life. And you, my beloved, have received this gift, this great,
enlightening, holy gift that in the soul of each individual receives, guides, and hears our prayer.
What an inexhaustible treasure this is, what a wonderful heavenly gift, what happiness it is to be
a Christian! In this Jubilee Year of Mercy let us ask the Holy Spirit to sustain us and inspire us to
perform the works of mercy for the body and for the soul.
Our Prayer for the Season of Pentecost: Heavenly King, Advocate, Spirit of truth, who are
everywhere present and fill all things. Treasury of Blessings and Bestowed of Life, come and
dwell within us; cleanse us of all that defiles us, and, O Good One, save our souls.
Our activities for the Season of Pentecost: The Holy Spirit grants to all, who open them selves
to him, the power to do God’s work. Let us promise that we will be especially mindful of our
neighbors, those less fortunate among us, and be ready to manifest to them God’s love and
mercy! Let us be on guard that our hearts not be a den of thieves, but rather a dwelling place of
the Holy Spirit.

Ювілейний Рік Милосердя – Травень 2016
Шляхи, якими іти протягом Року Милосердя
Cвятий Дух - Утішитель
Ісус заохочує нас діяти так, як Він діяв. Це, здається, нам майже неможливим. Однак, Він
дає нам свій унікальний дар, яким є Святий Дух, щоб допомагати нам у цьому. Залишаючи
цей світ, Ісус приготовляє своїх учнів, зокрема нас, для важких часів та викликів. Він
обіцяв, що не залишить нас сиротами, але зішле Утішителя, який підтримуватиме та
працюватиме для нас і з нами. Христос запевняє нас, у тому що Дух Святий ніколи нас не
залишить та провадитиме нас до правди, яку світ не може прийняти, Він залишиться з
нами і перебуватиме в нас, навчатиме нас та пригадуватиме нам Ісусові слова.
В іншому тексті, Ісус розповідає нам, що Святий Дух є джерелом правди, яка відкриває
нашу гріховність і шлях до праведного життя та є тим, хто переконує нас, що Божого суду
не оминути. Він дозволяє бачити майбутнє та проголошувати Христову славу. Святий Дух
працює cеред людей від початку світу, але від дня П’ятидесятниці, Він починає жити та
творити серед вірних.
Інколи, люди не йдуть Господніми шляхами, але власними стежками, які ведуть до
загибелі душі та тіла. Для спасіння душі, Христос наділив нас даром над усіма дарами.
Десятого дня після свого Вознесіння, Він надіслав нам свого Утішителя, Святого Духа. І
цей Дух Святий, якого ми отримали, живе серед нас та провадить нас на праведну дорогу
християнського життя. І ви, мої дорогі, отримали цей дар Святого Духа, це велике
просвітлення, святий дар у душі, який провадить нас та чує наші молитви. Який
безмежний небесний дар та щастя – бути християнином! У цей Рік Милосердя просімо
святого Духа підтримувати нас та надихати на діла милосердя щодо тіла та душі.
Наша молитва у час П’ятидесятниці
Царю Небесний, Утішителю. Душе Істини, що всюди єси і все наповнюєш, Скарбе Добра і
Життя Подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і, спаси, Благий,
душі наші!
Місійне завдання:
Святий Дух дає кожному, хто Йому відкривається, силу чинити Божі діла. Постановімо
собі, що будемо особливо чуйними до наших ближніх та потребуючих серед нас,
об’являючи їм Божу любов та милосердя! Пильнуймо, щоб наше серце не було печерею
розбійників, але мешканням Святого Духа!

