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НЕДІЛЯ 17-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 37/1960.
Гл. 8.

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.
ВЕЧІРНЯ у суботу 26 жовтня від 6:00-ої години вечора.
ЗАКЛИК НАШОГО ВЛАДИКИ НА СВЯТОЧНИЙ БЕНКЕТ з метою

підтримки єпархіяльних фондів,
відбудеться у вівторок 10 грудня в готелі Шато Луї (Conference Centre). Квитки по 150.оо
дол. від особи можна купити в єпархіяльній канцелярії тел. 780-424-5496, або
chancery@edmontoneparchy.com. Також прохають, по спроможності, дещо подарувати на
аукціон до Ореста Івенишиного 780-438-2728 або evene@telus.net.
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ про апостольську діяльність св. апостола Павла: “Павло з Тарсу до
Світу“ продовжуматиметься у неділю 3 листопада.
НОВІ АДРЕСИ Й НОВІ ЧИСЛА ТЕЛЕФОНУ. Якщо в Вас є нова адреса або нове число телефону,
просимо про це повідомити парафіяльний уряд. Можна це зробити виписавши нову адресу
й нове число телефону на анкеті, що є на першій сторінці нашого Бюлетену та передати це
братчикам в кошичок або особисто парохові, або, також, по телефоні 780-477-7339. Хто б
бажав зареєструватися до парафії, можна це зробити тим самим способом.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 300.оо дол. Андрій Кунда; 250.оо дол. Роман і
Дарка Луцові з нагоди похорону мами бл. п. Олени; 50.оо дол. Де Бенет Арнолд. На
Патріярший собор: 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(21): + Ірина Стефанишин - Гері і Фей Ткачуки
Вівторок(22): в намірі дародавця - Лілея;
Середа(23): + Григорій, Павліна, Григорій, Текля, Софія, Еміліян, Петро, Євгенія, Йосиф Іван і Осипа Телєги
Четвер(24): в намірі дародавця - Ловел Ґордон;
П’ятниця(25): в намірі дародавця - Джін Крос; Субота(26): в намірі дародавця - Елейн
******************************

У скляній посудині жили дві червоні рибки. Ліниво пересуваючись
попри скляні стінки, вони мали досить часу, аби собі пофілософувати. І якось одна рибка
спитала іншу: - Чи ти віриш у Бога? - Звичайно! - А звідки ти про Нього знаєш? - Хто ж тоді
щодня міняє воду в акваріюмі?
Немов спокійна ріка, плине у нас життя, і це чудо. Але ми звикли до чудес. Кожен день
є новим даром, чистою сторінкою, на якій можемо щось записати, Бог щоденно міняє
нам воду. Коли ми перестаємо у Нього вірити, Бог не закривається від нас у своїй
божественності; це ми умираємо у той день, коли наше життя робиться закритим
на світло, що безнастанно променить і щоденно оновляє чуда, які перевищують будьякий розум. /Бруно Фереро: “365 Коротких Історій для душі“/
ХТО ПРО НАС ПАМ’ЯТАЄ.

ЖИТТЯ З ВІРИ

Хто щиро зустрінеться з Христом, відчує його чоловіколюб’я, напевно поставить питання,
як було євреї мовили до Христа: “Що робити нам, щоб діла Божі чинити?“ (Ів. 6,28). На що
Ісус відповів: “Діло Боже - вірувати в того, кого він послав“ (Ів.6,29). Тим-то головне діло той плід прийнятого Хрещення - це жива віра в посланого Христа Спасителя світу. А “віра зі
слухання“ (Рим.10,17), - каже св. Апостол Павло. Віра це надприродне пізнання - “доказ
речей невидимих“ (Євр.11,1). Треба вірити в щось, або комусь. Треба насамперед знати
правди віри. Багато маємо правд об’явлених у св. Письмі: про Бога, про походження
людини, про її мету, але одна є головна правда віри в Біблії - Життя Вічне!.... З огляду на
цю головну правду об’явлено всі інші.
Віра не означає пасивне прийняття слів Божого Об’явлення за правду. Віра, - це
динамика, віра має охоплювати всю людину, спонукувати волю, вимагати гідної поведінки;
визнавання віри вимагає діл і життя з віри. Вірою людина входить і пізнає світ
надприродний, проникає, сприймає правду, її собі засвоює. Віра спонукує бажання,
ангажує всі духовні сили людини. Вірити в Христа означає увійти в Його особу, його
прийняти, з ним поєднатися, пристати до Христа. Віра вимагає діл, і поведінки гідної віри.
“Віра без діль мертва“, (Як.2,26) - каже св. Апостол Яків. “Без віри не можливо подобатися
Богові“ (Євр.11,6). Хто вірує в Христа Спасителя, той себе Йому поручає. Віра самовідання й
прийняття правди. Хто, наприклад, вірує у Втілення Христа, той водночас себе віддає
Христу Богові й приймає Його воскресіння, - сам воскрешає і живе для Бога. Вірити в
Церкву Христову, означає увійти в ню, її прийняти, - стати Церквою, бути корисним членом
Церкви, і жити в поєднанні з усіма членами.
Віра, що спасає, це віра насамперед в Особу Христа, Спаса, в науку Євангелії, Апостолів та
в навчання Вселенської Церкви.
Хто увірував у Христа, був охрещений, того треба навчати науки Євангелії, яка скаже, як
навернена людина має жити по-християнськи та як практикувати й збільшувати віру.
Віра, як дар освітлює розум, схиляє волю до добра та спонукує серце до діяльної любови.
“Серцем вірується на оправдання“ (Рим.10,10), - каже св. Апостол Павло. Тож треба собі
завжди пригадувати, що то значить вірити, та як жити вірою.
Наша Церква в катехизмі подає Шість Правд Християнської віри. Перші чотири правді
нам пояснюють хто є наш Бог; а дві останні кажуть - хто є людина та яке її цілеспрямовання
та яка мета людини.
Шість Правд - це правило віри для всіх християн. Хто хоче спастися мусить визнати всі ці
правди. Хто б заперечив якусь правду віри, не може себе вповні називати християнином, а
єретиком. Ці правди обширніше подані також у Символі Віри, що його уложили святі Отці
на перших Вселенських Соборах.
/“Сила Хрещення“/
*********************************

“Яка користь, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти

віра?... Віра, коли діл не має, мертва сама в собі.... Чоловік оправдується ділами, не
тільки вірою.... Як тіло без душі мертве, так само й віра без діл мертва“ (Яків, 2).

