READINESS TO WITNESS – SERVE
Word of God: Since they spent several days there, Festus referred Paul’s case to the king, saying, “There
is a man here left in custody by Felix. When I was in Jerusalem the chief priests and the elders of the
Jews brought charges against him and demanded his condemnation. I answered them that it was not
Roman practice to hand over an accused person before he has faced his accusers and had the opportunity
to defend himself against their charge. ... His accusers stood around him, but did not charge him with any
of the crimes I suspected. Instead they had some issues with him about their own religion and about a
certain Jesus who had died but who Paul claimed was alive.”
Full text: Acts 25:13-19
Reflection: When believing Christians give witness to their faith through word and example, even a nonbelieving or indifferent individual can understand and remember the essence of the Good News that Jesus
Christ is our Savior, that He is risen, lives, and is and present among us – in other words, that “God is
with us”. This is confirmed in the words of Festus, who understood that the main point of contention was
about “Jesus who had died but who Paul claimed was alive.” Therefore, whenever the question arises,
has Jesus died and is no more, or is He risen and lives forever, Jesus was or Jesus is, our firm answer
must ring out confidently: Jesus is alive, alive not simply in people’s memory, but truly alive. He is risen.
He is our Lord, the One who never abandons His people.
Quote for the Day: Learn to work with a spirit of sacrifice. For surely there will come a time when it will
be necessary to give up everything, and become martyrs for our sacred faith, and perhaps to offer one’s
life in sacrifice for the good of the Church and Nation.
Metropolitan Andrey Sheptytsky
Meaning of Personal Witness: In the present world how can I bear witness in word (effectively, according
to the circumstances) and through my example of a Christian life (according to the precepts of the
Gospel)?
Prayer: Apostles, prophets, martyrs, bishops, venerable and righteous ones, having finished the fight
well and having kept the faith, you now have free approach to the Savior. For our sake, we beseech you,
entreat Him in His goodness to save our souls.
Troparion of Saturday
Missionary Task: Discover if in our family, parish, among our friends, parishioners, and people I
personally know, there are any who witnessed to Jesus Christ with their life, having undergone
persecution in the underground. How does their example speak to me today, how does it inspire me?

ГОТОВНІСТЬ СВІДЧИТИ – СЛУЖИТИ
Боже Слово: А що вони пробули там чимало днів, Фест виклав цареві справу Павла: «Є тут, сказав він, - один чоловік. Якого Фелікс лишив в’язнем. На нього, як я був в Єрусалимі,
первосвященики й старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що
римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед
собою і можливости оборонятися від обвинувачення… Обвинуватці, що виступили проти нього,
нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки
про їхнє власне суєвір’я та про якогось Ісуса померлого, а Павло казав, що він живе».
Ді. 25, 13-19, повністю
Роздуми: Свідчення словом чи власним прикладом зумовлює те, що навіть невіруючі чи байдужі
зможуть вловити і запам’ятати суть проголошеної Доброї Новини: що Ісус Христос – це наш
Спаситель, що Він воскрес, живе і присутній посеред нас, тобто що «з нами Бог». Підтвердженням
цього є приклад Феста, який усвідомив суть суперечки: про «Ісуса померлого», про якого «Павло
казав, що він живе». Тому щоразу, коли виникають запитання, чи Ісус помер і Його не стало, чи
Він воскрес і живе повіки, чи Він був, чи є, - наша рішуча відповідь повинна звучати: Ісус Христос
живий, живий не просто в пам’яті людей, а реально живий, Він воскрес, Він є нашим Господом,
який не покидає свого народу.
Цитата дня – свідчення: Учіться жертвенної праці. Бо певно прийде хвиля, коли треба буде для
святої справи все віддати та стати мучениками за святу віру, а може й життя в жертву принести
для спасіння та добра Церкви й Нації.
Митрополит Андрей Шептицький
Значення власного свідчення: Як я можу в сучасному світі дати свідчення словом (змістовно,
відповідно до обставин) і прикладом власного християнського життя (керуючись євангельськими
цінностями)?
Молитва: Апостоли, пророки, мученики, святителі, преподобні і праведні, що добре звершили
подвиг і віру зберегли! Маючи сміливість до Спаса, за нас Його, як благого, моліть, щоб спаслися
душі наші.
Тропар суботи
Місійне завдання: Дізнатися, чи є в моїй родині, парафії, серед земляків ті, хто засвідчив Ісуса
Христа своїм життям, зазнав переслідувань у часи підпілля. Як їх приклад промовляє до мене –
до чого мене спонукає?

