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3 СЕРПНЯ 2014
НЕДІЛЯ 8-а ПО ЗІСЛАННІ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 38/1998.
Гл. 7.

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.
організується в містечку Камроз від 14-17 серпня.
Памфлети з інформаціями є при вході храму.
ЗБІРКА ФОНДІВ НА “ДІМ НАДІЇ“ В ЛЬВОВІ. ЛУКЖ нашої єпархії організує збірку фондів 9 жовтня в
залі св. Василія на “Дім Надії“, в якому мають перебувати дівчата, які не мали б іншого
приміщення. Вступ 50.оо дол. від особи. Це тільки загальні інформації, а більш інформацій
буде подано в вересні.
КОНЦЕРТ ДУХОВНИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ відбудеться у суботу 23 серпня о 8-ій годині
вечора у катедрі св. Йосафата. Виступає хор з Калґарі “Luminous voices". Вступ вільний.
ВІДЗНАЧЕННЯ РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТИ УКРАЇНИ відбудеться у неділю 24 серпня о 3-ій годині
пополудні в Домі Української Молоді.
ЖЕРТВИ.
На загальні церковні потреби: 300.оо дол. Ольга Шафран з нагоди похорону
батька і дідуся бл. п. Івана; 200.оо дол. Володимир Урбан за подяку Господеві з нагоди 90річчя батька Дмитра та уродин сина Михайла; по 100.оо дол. д-р Богдан Медвідський на
будівельний фонд і Михайло і Катерина Міхалики замість квітів на могилу за упокій душі
бл.п. Івана Шафрана. На квіти: 50.оо дол. Михайло і Катерина Міхалики. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(4): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(5): за щасливу подорож дітей - Олена і Осип Лепкі
Середа(6): в намірі дародавця - Ашлей; Четвер(7): в намірі дародавця - Лайл
П’ятниця(8): в намірі дародавця - Джін Крос
Субота(9): + о. Павло і Марія Чегути, Остап і Софія Климковичі - Легатова
*****************************
ЗІБРАННЯ СТАРШОЇ МОЛОДІ (“ЄДНІСТЬ 2014“)

АНГЕЛ

Авраам був дуже старий. Одного вечора, коли заходило сонце, сидів перед наметом, радів
прохолодою і раптом удалині в тремтінні повітря побачив Ангела, котрий наближався до нього.
Авраам вже недобачав, але відразу здогадався, що Ангел, котрий ішов до нього, був Ангелом
Смерти.
- Господь з тобою, Аврааме, - мовив Ангел.
Авраам похмуро спитав його: - Ангели Смерти, чи можливо, аби приятель бажав смерти
приятелеві?
Ангел усміхнувся: - А чи можливо, щоб той, хто любить, не хотів би з’єднатися з тим, кого любить?
Авраам на це відповів: - Ангели Смерти, забери мене з собою!
Коли я народився, люди були щасливими та усміхалися. Лише я плакав. Коли я помер, люди
були сумними і плакали. Лише я був щасливим та усміхався!
/Бруно Фереро: “365 коротких історій для душі“/

ВІДРОДЖЕННЯ ДІЙСНЕ

У християнській релігії слово “відродження“ виражає реальну дійсність. Означає воно правдиве
народження, початок дійсного духовного життя. “Що народжується від тіла - тіло; а що
народжується з Духа - дух“ (Ів.3,6). Тим-то є воно дійсним народженням; єк те природне тілеслематеріяльне, так само зародок духовного життя є Слово, або Дух Божий. Те народження
здійснюється вірою через Хрещення. І те життя треба пильно плекати.
Вже у Старому завіті згадується про нове народження. Народ ізраїльтянський був тим
“первородним“ Божим між народами світу. Бог собі його породив, коли вивів його з Єгипту. А
життя в пустині уважалося, як період першого й найкращого дитинства.
У Євангеліях Христос порівнює Слово Боже до пшеничного насіння, яке всіяне в серце чисте,
сходить як той зародок духовного життя. А щоб увійти в Царство Боже й в ньому тривати, потрібно
всім повернутися до періоду дитинства й “... бути як діти“ (Мт.18,3). А в своїй Євангелії св. Іван
каже, що насправді треба всім знову народитися “ згори, з води, із Духа“ (Ів.3,3,5).
Яке насіння, така й природа народженого. Тож насіння надприродного, духовного життя - Слово,
або Святий Дух. Апостол Яків каже: “Бог забажав нас породити словом правди, щоб ми були
немов первістками його створінь“ (Як.1,18). Але, щоб те слово правди могло нас відродити, треба
його прийняти в серце чисте та його запопадливо вирощувати. “Відроджені наново не з тлінного
насіння, а з нетлінного: словом Божим, живим і вічним, яке повік перебуває“ (1Пт.1,23). Те
народжене духовне життя, має рости, його треба кормити: “Жадайте, неначе новонароджені
дитятка, молока чистого, духовного, щоб ним рости вам на насіння, якщо ви скуштували, який
Господь добрий. Приступіть до нього....будуйтеся в духовній дім...“ 1Пт.2,2...).
Євагелист Іван ясно каже, що те насіння - сам Бог (1 Ів.3,9). І що те насіння - Христос, Слово Боже;
але, щоб воно прозябло, його треба прийняти вірою (1Ів.1,1,12).
Хрещенням народжені з Бога і з Духа - справжні діти Божі. Навчає апостол Павло: “Усі бо ті, що їх
водить Дух Божій, вони - сини Божі. Вони прийняли дух усиновлення; тож і маємо сміливість
кликати до Бога й назвати його Отцем! Сам бо цей Дух свідчить, разом із нашим духом, що ми діти Божі; а коли діти то й спадкоємці ж Божі - співспадкоємці Христа“ (Рм.8,14-17). “А що ви
сини, послав Бог у ваші серця Духа Сина свого, який взиває „Авва, Отче„“ (Гл.4,6).
Тож оте, “нове народження“ не є якась мнима митафора, але дійсна реальність. Так відроджена Словом і Духом - людина стається новою істотою, якої моральна певедінка має також зміниться:
вона не сміє грішити проти братолюб’я. А дати себе керувати і оволодівати Святим Духом.
Так відроджені люди, мавши дійсно в собі зародок Божого, нетлінного, життя; повинні втішатися
таким відзначенням і жити достойно свого покликання.
В тому відродженні “...з’явилась нам доброта й любов до людей Спаса нашого Бога. Він спас нас
із свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа“ (Тит 3,5). Знаючи це
мусимо посильно, згідно з таким вивищенням поводитись, як пристоїть дітям Божим вибраним і
святим. Треба, отже, щоб ми оту святість і духовне життя, яке прийняли від Бога, своїм життям
виправдали та звершили. Як це мудро врозумляє св. Павло: “Ви не тілесні, але духовні, якщо Дух
Божий живе у вас... Тим-то, брати, ми боржники не тілу, щоб за тілом жити; бо коли живете за
тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити“ (Рм.8,9-13). Тож,
знавши яке-то велике вивищення людини через “купіль“ відродження, ми повинні вірно стерегти
той скарб та упевнено здійснювати таке велике спасіння, щоденно поступаючи в духовнім рості
шляхом любови. І так переживати таїнство Хрещення.

