РІК 58.

28 ЛИПНЯ 2013
НЕДІЛЯ 5-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА І СВ. ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА

Ч. 29/1952.
Гл. 4.

Вітаємо учасників сьогоднішніх Святих Літургій - шановних парафіян та милих наших
гостей. В наших молитвах не забуваймо на тих, які з причин старості, немочі чи інших
не в силі сьогодні бути з нами.Молімось і за тих, які нехтують сьогоднішнім
Богослуженням.
ВІДЗНАЧЕННЯ 25-ЛІТТЯ СВЯЩЕНСТВА НАШОГО ВЛАДИКИ КИР ДАВИДА відбудеться у неділю 8
вересня в церкві св. Василія. Свята Літургія о 2:00 годині пополудні, а прийняття в залі св.
Василія о 3:30 пополудні. Інформації на тел: 780-424-5496.
УКРАЇНСЬКЕ МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ПОВІДОМЛЯЄ:

- Доповідь професора Мстислава Юрченка, музиколога з Києва, про композитора Максима
Березовського 14 серпня о 7:00 годині вечора в Інституту св. Івана, 11024-82 Ав.
- Концерт семінару українських хорових дириґентів в неділю 18 серпня о 3:00 пололудні в
Muttart Hall, Alberta College 10050 MacDonald Drive. Вступ: добровільна датка.
ОПОВІДИ.
Наміряють вступити в подружний стан:
Ґреґорі Андрій Даниїл, син Івана Маршала і Ліліяни Анни Чупіль, належить до ГрекоКатолицької Церкви, замешканий в Едмонтоні та Бабій Марія, доня Михайла і Оксани
Кланічка, належить до Української Греко-Католицької Церкви, замешкана в Едмонтоні.
Оповідь 1-а.
*******************************************************
ВОСЬМА ЗАПОВІДЬ - ШАНУЙ ДОБРЕ ІМ’Я БЛИЖНЬОГО

Честь, слава, добре ім’я, - велике добро. Свою честь треба боронити. Людина без доброго
імени, безчесна, без довір’я. Честь і славу принижується обмовою, кливетою, брехнею, а
ще гірше обчорненням. Тому ця заповідь забороняє фальшиво свідчити. Забороняє також
всяку брехню на суді. Брехня на суді ставиться на рівні вбивства. А обмова, - говорення про
хиби й немочі ближніх - велика кривда. Обчорнення рівняється крадіжі, вона не може бути
розрішена, якщо клеветник не відкличе, не вибілить невинного. Тим дуже рабується добре
ім’я честь, тож кривду треба направити. Велике збезчещення, або обчорнення, а й всякі
безпідставні підозріння гріх проти імени особи. То що профанація Божого маєстату, те саме
знечещення людського імени обмовами. Не допусти, - каже мудрець, - “... щоб тебе
називали підшептувачем і язиком своїм не наклеплюй, бо на злодія сором спадає, і на
двоязичного - осуд тяжкий“ (Сир.5,14).
***************************************************
ДЕВ’ЯТА Й ДЕСЯТА ЗАПОВІДЬ - НЕ ПОЖАДАЙ - А РАДІЙ ДОБРОМ

Не пожадай - головна заборона 9-ої заповіді. Під словом пожадання розуміється всякі
внутрішні гріхи. Пожадати - це зазіхати на чуже добро. Бажати того до чого не маємо права.
Як чужа жінка, або якась власність, якої не можна законно набути. Коли хтось не може
мати чи купити певну річ, тоді у людині зроджується пожадання її мати, захопити, або її
собі привласнити. По суті в цими заповідями окремо забороняється зазівати, бажати того
що є чуже і чого не можемо правильно набути. Та заздрість - почуття викликане якоюсь

перевагою, вищістю, добробутом іншого, заздрість, нахабність, загребущість. Заздрість,
нахабність, загребущість та всяка матеріалістична зажерливість рівняється
ідолопоклонству.
Сьогодні таке ідолопоклонство дуже поширене. Це ті матеріалісти затовстілого серця, які
шукають тільки наживи і то коштом несправедливості, узаконюють найбільші злочини, які
висисають, як та п’явка кров народів. Це те модерне ідолопоклонство, ота ненаситність.
Тим-то заборону пожадати добра ближнього ділять на дві заповіді. Дев’ята заповідь
забороняє пожадати жінку ближнього, вона бо має свого власного чоловіка й правильно не
може стати жінкою іншому. Це те “чужолоство в серці“ - так і доповняє 6-ту заповідь.
А десята вичисляє іншу чужу власність і забороняє гріхи внутрішні, оту “похіть очей“ і
ненаситність захланістю. В такому насвітленні забороняє “красти очима“ і доповняє 7-му
заповідь. І каже дослівно так: “Не пожадай жінки твого ближнього. Не зазіхай на дім
твого ближнього, ні на поле його, ні на раба, ні на рабиню його, ні на вола, ні на осла
його, ні на будь-що, що належить до твого ближнього“ (Втор.5,21).
До цієї заповіді треба також підвести гріх заздрості. Оскільки бажати собі чуже добро означає любити те, чого не мається. А заздрість це смуток з приводу чужого добра. Людина
заздрісна пожирає очима чуже добро. Вона сумує, що другому щастить. Завидувати комусь
Божого благословення й щастя це гріх проти 9-ої і 10-ої заповіді.
Заздрість гріх великий. Через заздрість диявола прийшов гріх на землю, а за гріхом
смерть. Це бо вияв злобного серця. Невдячність...... Джерело ненависті, гріх Каїна й всіх
душогубців. Бо й Христа розп’яли з заздрості. Вона й найбільша перепона в апостольській
праці. Розбиває єдність, ширить чвари в Церкві.
Заздрість серце здушене й кров не кружляє. Така людина хворує. Коли хтось хворує на цю
хворобу треба ліку; а він такий: бути вдоволиним з того, що маєш, плекати щирість і бути
вдячним; а головно плекати любов, як каже Апостол: “Любов - довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить“ (1Кор. 13,4). Втішатися добром. Радіти добром ближнього.
Благословити всіх. І бути вдячним. /“Сила Хрищення“/
**************************************
ХТО УТРИМУЄ СВІТ? (Із серії: “У бабусі на колінах“)
Одного разу бабусю запитали, що змінилось би у світі, якби Бога не було. Вона на хвильку
замислилась, і навела порівнання з акваріумом. Здається, що акваріум повинен би бути
досконалою екологічною системою: риба споживає рослини і дихає киснем, що
виділяється рослинами. Слимаки утримують в чистоті стінки акваріума і живляться
водоростями. Отже, маємо самовистачальний цикл, котрий не вимагає жодного втручання
ззовні. Але, бабуся каже: “Мій акваріум не є досконалий“. Бо неоднаразово вона
втручалася в його життєвий процес для відновлення балансу - інакше загинула б риба.
Порівнюючи акваріум зі своїм розумінням Бога, вона сказала: “Ми також часто не
помічаємо, як багато Бог робить кожного дня для того, щоб утримувати наш світ
таким, яким він є“.

