	
  

Serving One’s Neighbor
In Sacred Scriptures:
James 2: 14-26:
What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that
faith save him? If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of
you says to them, "Go in peace, keep warm, and eat well," but you do not give them the
necessities of the body, what good is it? So also faith of itself, if it does not have works, is dead.
Indeed someone might say, "You have faith and I have works." Demonstrate your faith to me
without works, and I will demonstrate my faith to you from my works. You believe that God is
one. You do well. Even the demons believe that and tremble. Do you want proof, you ignoramus,
that faith without works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he
offered his son Isaac upon the altar? You see that faith was active along with his works, and faith
was completed by the works. Thus the scripture was fulfilled that says, "Abraham believed God,
and it was credited to him as righteousness," and he was called "the friend of God." See how a
person is justified by works and not by faith alone. And in the same way, was not Rahab the
harlot also justified by works when she welcomed the messengers and sent them out by a
different route? For just as a body without a spirit is dead, so also faith without works is dead.
In Writings of the Church Fathers
Anyone who truly loves their neighbor will not fail to serve him as the most humble servant. (St.
John Chrysostom)
Perform your service openly (honestly, uprightly), as though you were serving Christ Himself.
(St. Basil the Great)
One gives alms in order that his fields will be blessed. Another gives alms in order that his ships
be safe. Yet another give alms on account of his children, that God will save, and protect them.
God does not reject anyone, but gives to everyone what they wish, if that does not harm their
soul. But all of these have received their reward, and God does not owe them anything, since
they did not ask anything of Him for the welfare of their souls. They desired nothing for their
spiritual welfare. God grants you your reward, according to the way you act. (St. Abba
Dorotheus)
Anyone who wishes to do something, but is unable, is however before God, who sees our heart,
is as one who has already done it. (St. Mark the ascetic)
Blessed is the one who does good for many, at the time of judgment, for he will find many to
defend him. (St. Nilus of Siani)
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PERSONAL EXAMINATION OF CONSCIENCE
Do I support, and personally take part in the charitable activities of the Church?
How do I react when a person in need comes to my door at home, or when I encounter
such a person on the street?
In so far as I am called to be an icon of Christ, the Prince of Peace and love, the Physician
of souls and bodies, do I give others the opportunity to meet Him through my behavior?
Do I encourage the other members of my family, especially my children (if I have any),
through by my example, and my speech, to perform acts of charity?
Do I observe the periods of fasting throughout the liturgical year, and make a special
effort to help those in need?
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Служіння Ближньому
У Святому Писанні:
Як. 2, 14–26:
Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти
віра? Коли брат або сестра будуть нагі й позбавлені засобів щоденного прожитку, і
хтонебудь з вас до них скаже: «Йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь», і не дасть їм
потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само й віра, коли діл не має, мертва сама в
собі. Та хтонебудь скаже: «Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я
тобі покажу моїми ділами мою віру». Ти віруєш, що Бог один? – Добре робиш. І біси
вірують, та тремтять. Хочеш знати, безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить
плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на
жертовник Ісаака, свого сина? Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра
удосконалилася ділами. Так здійснилося Писання, яке каже: «Авраам повірив Богові, і це
зараховано йому за праведність», і він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що
чоловік оправдується ділами, не тільки вірою. Так само й Рахав, блудниця, чи ж не ділами
оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом? Як тіло без душі
мертве, так само й віра без діл мертва.
У творах Святих Отців:
Хто любить, як належиться, ближнього, той не відмовиться служити йому покірніше за
всякого раба. (Св. Йоан Золотоустий)
Діла свого служіння виконуй благовидно й ретельно, наче б служив самому Христові. (Св.
Василій Великий)
Один подає милостиню задля того, щоб благословилося його поле. Інший подає
милостиню задля того, щоб врятувався його корабель. Ще інший подає її за дітей своїх, і
Бог рятує і зберігає його дітей. Бог не відкидає нікого, але кожному подає те, чого він
бажає, якщо це не шкодить його душі. Але всі ці вже отримали винагороду свою, і Бог
нічого не винен їм, тому що вони нічого корисного не шукали своїй душі у Нього, і мета,
яка була у них, не мала жодного відношення до їх духовної користі. Бог віддав тобі плату,
за яку ти робив. (Св. авва Доротей)
Хто бажає зробити що-небудь, але не може, є перед Серцевідцем Богом тим, хто все ж
зробив це. (Св. Марко Подвижник)
Блаженний, хто багатьом чинить добро, на суді він знайде багато захисників. (Св. Ніл
Синайський)
Особистий іспит сумління
1. Чи я беру безпосередню участь у харитативній діяльності та підтримую таку діяльність
у Церкві?
2. Як я реагую, коли людина в потребі з’являється перед дверима мого дому або коли я
зустрічаю таку людину на вулиці?
3. Оскільки я покликаний бути іконою Христа, Князя миру і любові, Лікаря душі і тіла, чи
своєю поведінкою я даю іншим нагоду зустрітися з Ним?
4. Чи я заохочую словами і живим прикладом членів своєї сім’ї, а особливо своїх дітей
(якщо вони є) до харитативної діяльності?
5. Чи я дотримуюся постів літургійного року, чинячи добро ближньому?
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