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НЕДІЛЯ 26-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА І ЗАЧАТТЯ СВ. АННИ, КОЛИ ЗАЧАЛА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЮ Гл. 1.

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.
СВЯТВЕЧІРНЮ ПРОСФОРКУ можна вже сьогодні забрати, щоб мати на Свят-Вечір.
ПАРАФІЯЛЬНІ КОНВЕРТКИ на 2014 рік розложині в підвалі храму. Проситься шановних
парафіян забрати своє число конверток. Щиро дякуємо.
РІЗДВЯНА СПОВІДЬ у суботу 4 січня від години 6:30 вечора. Свята Літургія о 7:00-ій годині
вечора.
ВЕЧІРНЯ у суботу 28 грудня від 6:00 години вечора.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 5,000.оо дол. Борис і Ігор Рудики; 1,000.оо дол.
Іван і Іванка Лазути; 325.оо дол. Ірина Тарнавська; 300.оо дол. Анна Пищ; 200.оо дол.
Степан Пованда за упокій душі дружини бл. п. Анни; 100.оо дол. Ольга Шийка. На квіти:
50.оо дол. Ольга Шийка. На Патріярший собор: 100.оо дол. Ольга Шийка. На сиротинці:
100.оо дол. Іван і Іванка Лазути. Жертводавцям щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(23): + Марія Гринда (40 днів) - Діти
Вівторок(24): + Степан Лукіянець і родина - Легатова
Середа(25) за здоров’я Олега, Степана і Анни - Володимир Маринін
Четвер(26): + Катерина, Іван і Йосафат - Степанія Воркун
П’ятниця(27): + Василь, Михайло, Ганна, Іван і Ярослав - Наталя Тищук
Субота(28): + Юліян і Ірина Павликовські - Легатова
*******************************
ХТО Є БОГ?

Надприроднє Боже об’явлення представляє нам Бога як: а) істоту чисто духовну, б) як
істоту одну єдину, в) як істоту саму від себе, г) як істоту безконечно досконалу.
Отже, одним словом відповісти на питання - хто є Бог - людська мова не вміє. Мусить
його описати багатьма словами. Так описує Бога і наприроднє об’явлення людськими
словами і поняттями, щоб ми те могли зрозуміти.
Все, що існує називаємо істотою. Але Бог не є такою істотою, яку можемо сприймати
нашими змислами. Бог не має тіла, як люди. Бог духом без тіла. Все, що довкола себе
бачимо змислиприймаємо, все те я створене, є з матерії. Бог не є матерією, є найчистіший
Дух. Тому не можемо його бачити тілесними очима. Бог є чистий дух, тому його не бачимо.
Матеріяльними очима лише те можемо бачити, що саме є матеріяльне.
Отже, Бог не є старець з бородою - як його є в звичаї малювати. То є лише малярське
зображення. Бог є дух. І коли Святе Письмо приписує Богові руки, очі вуха (Пс.33,16), тощо,
робить це в переносному змислі. Хоче так нам, людям, наглядно показати, що Бог все
бачить, все чує, що є всемогутній, дбайливий тощо. Бог є чистий дух, а це значить, що в
ньому нема нічого матеріяльного.

Святе Письмо Старого Завіту називає людину тілом на відрізнання від Бога, який є чистим
духом. Хоч у Старому Завіті Бог є описаний дуже людським способом і дуже наглядно, бо
Св. Письмо йому приписує людські частини, руки, ноги, очі, мислі... але при тім пише, що
Бог не є тіло, як чоловік (Іс.31,3), але є безмірний (3 Цар.8,27), є незмінний (Мал.3,6) і
невидимий (Ісх.33,20).
Бог є цілком невидимий. Як тоді пояснити ті місця Св. Письма, де Бог людям з’явився так,
що Його бачили, чули Його слова тощо? Бога у власній подобі ніхто не бачив, а також не
може бачити. То були лише символи (познаки), якими Бог свою присутність сповіщав. В
появах, де Бог говорив, їв - він не робив ті чини, але спричинив учинки на творіннях як
голосом в слусі, вогнем в очах або посередництвом ангела, який у видимий подобі з’явився
і особу Бога представляв.
Новий Завіт вчить те саме, що Старий Завіт, а крім того називає Бога Духом: “Бог - Дух, ті,
що йому поклоняються, повинні у дусі й правді поклонятися“ (Ів.4,24). “Ніхто й ніколи
Бога не бачив. Єдинородний Син, що в Отцевому лоні, - той об’явив“ (Ів.1,18). А Ісус
говорить: “Дух тіла і костей не має“ (Лк.24,39). Це випливає і з Божої невидимости,
безмірности, незміности: “Блаженний і єдиний Володар, Цар царів і Владика владик,
єдиний, що безсмертя має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив,
ані бачити не може“ (1 Тим.6,15-16).
Отже, Бог є Дух, і тому його не можемо бачити тілесними очима. Бог є безконечний, тому
істота конечна, якою є людина, природньо його бачити не може. Говоримо “природньо“,
бо надприродньо будуть його бачити спасені в небі “лицем в лице“.
Оріґен, великий вчений першохристиянських часів, називає духовість Божу основною
правдою християнської науки. Бог є чистий Дух, а не “тілесний дух“, не є обмежений, не
має вигляд, ані форму, є над простором, над світами і часом, є чимісь незрозумілим для
нашого розуму. Ми подібні до Бога не нашим тілом, але безсмертною душею.
Нашим розумом ми не в силах пізнати Бога. Щоб ми собі трохи помогли, ми, люди,
звичайно говоримо про Божі очі, вуха, уста, та маємо й образи Бога, нашого Небесного
Отця. Тим усім лише хочемо собі представити, уявити різні Божі прикмети, а не те, що Бог
має тіло. Бог є найчистіший дух. Святий Іван Золотоустий про це так говорить: “Те, що не є
створене, не може статись видимим істоті створеній“. /о.С.Пап: “Наша віра“/
********************************
РУКА

Одного хлопчика мама послала до магазину дещо купити. Він дуже ретельно виконував
своє доручення. Щоб якось винагородити маленького покупця за таку старанність,
продавець зняв з полиці велику пачку цукерок, відкрив її і простагнув хлопчикові: - “Візьми
собі цукерок, хлопче!“ - Той узяв одну. - “Бери цілу жменю!“ - розщедрився продавець. “Так?...Тоді ліпше ви візьміть цілу жменю!“ - “Чому?“ спитався продавець. - “Бо ваша рука
більша від моєї“.
Коли щось просимо у молитві, не відмірюймо прохань своїм маловірством.
Пам’ятаймо, що Божа долоня набагато більша від нашої.

