TO BE A DISCIPLE OF CHRIST
Word of God: So Paul took the men, and on the next day after purifying himself together with them
entered the temple to give notice of the day when the purification would be completed and the offering
made for each of them. When the seven days were nearly completed, the Jews from the province of Asia
noticed him in the temple, stirred up the whole crowd, and laid hands on him ... The whole city was in
turmoil with people rushing together. They seized Paul and dragged him out of the temple, and
immediately the gates were closed. While they were trying to kill him, a report reached the cohort
commander that all Jerusalem was rioting. He immediately took soldiers and centurions and charged
down on them. When they saw the commander and the soldiers they stopped beating Paul.
Full text: Acts 21:26-32
Reflection: To be a Christian is to be a disciple of Christ. Jesus wants his disciples to be close to Him
(see Mk 3:13-14), to learn from Him (see Mk 11:13-14). Are we conscious of this great honor: to be
disciples of the Risen Lord in this world, to share with others the joy of faith and the values of the Gospel?
If we understand this, then do we find sufficient time each day to abide with the Lord; do we, as disciples,
learn by listening to the Word of God. Perhaps we trust and listen to the deceitful words of the present
world? Rather, let us hold to the Word of God, for it is eternal and grants us fullness of life.
Quote for the Day: Having received the call from Christ: “Go, therefore, and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit” (Mt 28:19), the disciples
traveled throughout the world announcing the Good News of the Gospel.
Metropoltian Andrey Sheptytsky
Meaning of Discipleship: Have I ever thought about what it means to be a disciple of our Lord? Do I try
to follow Jesus Christ as one of his disciples, or am I simply like the crowd of this world? (see Mk 10:46).
Prayer: O, Source of wisdom and grace. Open my sinful lips and teach me the manner in which and for
what needs I should pray. For You know the great multitude of my sins, but their enormity can be
vanquished by Your loving-kindness … Guide my life along your ways, for You govern all creation by
a word with the ineffable power of Your wisdom; show me the way in which I should walk, O tranquil
Haven of those who are turbulently perplexed. Grant the Spirit of Your wisdom to my deliberations,
giving the Spirit of understanding to my ignorance. With the Spirit of Your fear, overshadow my deeds
and renew a steadfast spirit within me.
Kneeling Prayers on Pentecost Sunday evening
Missionary Task: Read Mk 1:21-35 and try to see yourself as a disciple, who spends an entire day with
his Teacher. Afterwards, spend the next day in the spirit of one who follows Christ.

БУТИ ХРИСТОВИМ УЧНЕМ
Боже Слово: Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистивсь з ними, ввійшов у храм
й об’явив реченець, за якого, по сповненні днів очищення, за кожного з них мала бути принесена
офіра. Як же тих сім день добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували
ввесь натовп і наклали на нього руки… Тоді заворушилось усе місто, зчинилося збіговисько
народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму й негайно зачинили двері. А як вони
хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що ввесь Єрусалим заметушився. Він зараз
же з вояками та сотниками бігом на них накинувся; як же ті побачили тисяцького та вояків,
перестали Павла бити.
Ді. 21, 26-32, повністю
Роздуми: Бути християнином – означає бути Христовим учнем. А своїх учнів Ісус кличе
передусім до того, щоб були біля Нього (пор. Мр. 3, 13 – 14), навчилися від Нього (пор. Мт. 11,
29). Чи свідомі ми цієї великої гідності бути в цьому світі учнем воскреслого Господа, ділитися
радістю віри й цінностями Євангелія. Якщо ми це збагнули, то чи знаходимо щодня певний час,
щоб перебувати з Господом, чи вчимося, як учні, слухати Слово Боже? А може, ми більше
слухаємо і довіряємо облудним словам світу цього? Тримаймося радше Слова Божого, бо воно
вічне і дає повноту життя.
Цитата дня – свідчення: Отримавши від Христа доручення: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі
народи: хрестячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа» (Мт. 28, 19), - учні розійшлися по всьому
світу, звіщаючи Євангеліє благодаті.
Митрополит Андрей Шептицький
Значення власного учнівства: Чи я колись замислювався над тим, що покликаний бути Христовим
учнем? Іду за Ісусом як Його учень чи як один з натовпу цього світу? (пор. Мр. 10, 46).
Молитва: О, Джерело премудрості і благодаті! Відчини наші грішні уста й навчи нас, як і за що
слід молитися. Хоч ти знаєш незліченне число наших гріхів, але твоє добросердя перемагає їхній
безмір… Покеруй нашим життям, бо ти словом керуєш усе створіння, своєю невимовною
мудрістю і силою, тиха пристане для тих, які плавають у бурях. Покажи нам шлях, яким нам іти.
Нашим думкам зішли духа премудрості; духа розуму дай нашому нерозумові; духом остраху
огорни наші вчинки і духа правого обнови в нутрі нашому.
Коліноприклонні молитви
Місійне завдання: Прочитати уривок зі Святого Письма (Мр. 1, 21-35) і уявити себе учнем, який
перебуває поруч зі своїм Учителем. Відтак провести весь наступний день у дусі того, хто йде за
Христом.

