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23 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА

Ч. 43/2012.
Гл. 6.

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.
У П’ЯТНИЦЮ 21 ЛИСТОПАДА СВЯТО СОБОРУ АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ВСІХ БЕЗТІЛЕСНИХ СИЛ.

Богослуження: 9:00 година ранку Утреня, а Святі Літургії 10:00 ранку і 7:00 вечора.
ВЕЧІРНЯ у суботу 22 листопада о 6-ій годині вечора.
ВІДЗНАЧЕННЯ РІЧНИЦІ ГОЛОДОМОРУ відбудеться у суботу 22 листопада о 12:30 у міській
ратуші. Співає наш хор, а також співатимуть і учні нашої Рідної школи.
БІБЛІЙНІ НАУКИ. Бажаючих брати участь в біблійних науках проситься записатися на анкеті,
що є в притворі храму. Зустрічі починаються початком грудня і відбуватимуться вечорами.
Охочих прохаємо назначити якого дня було б для Вас найвигідніше.
АДРЕСИ Й ЧИСЛА ТЕЛЕФОНІВ ПАРАФІЯН. Якщо в когось з парафіян є нова адреса або нове число
телефону, прохаємо про це повідомити парафіяльний уряд на тел. 780-477-7339, або
поповнити анкету, що є на першій сторінці нашого Бюлетену, передати братчикам в
кошичок, або прямо священикові. Якщо ми не маємо Вашої адреси, а ви бажали б
зареєструватися до парафії й так отримувати наші листи з нагоди Різдва й Великодня, мати
парафіяльну конвертку, проситься зробити так само.
ЄПИСКОПСЬКИЙ БЕНКЕТ НА ПІДТРИМКУ ЄПАРХІЯЛЬНИХ ФОНДІВ відбудеться у середу вечорра 3
грудня в готелі Шато Луї. Квитки по 160.оо дол. від особи можна купити в єпархіяльній
канцелярії тел. 780-424-5496, або через chancery@edmontoneparchy.com. Там також можна
довідатися ще про додаткові інформації.
ЗАМОВЛЯТИ ВАРЕНИКИ. Хто б бажав собі запевнити вареники (з бараболею чи капустою) на
Різдво, господині з кухні повідомляють, що треба замовляти заздалегідь. Замовляти в пані
Марії Гонтарик тел. 780-479-2547.
МАТИ НА УВАЗІ. Різдвяна сповідь в нашій парафії у суботу вечора 3 січня 2015 року.
ЖЕРТВИ на загальні церковні потреби: 100.оо дол. Парася Іванець. Щиро дякуємо.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(17): Свята Літургія не відправиться.
Вівторок(18): + Василь Дячук - Іван і Осипа Телєги; Середа(19): + Іван Макар і родина
Четвер(20): + Василь і Віра Кунди - Легатова
П’ятниця(21): Свято Архистратига Михаїла. Утреня 9:00 ранку, а Святі Літургії 10:00 ранку
і 7:00 вечора.
Субота(22): + Катерина, Павло, Ярослав і родина - Скоробагатко
******************************
З ПОВЧАНЬ СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО: “Диявол

- наш невблаганний ворог. Він веде з нами
непримирну боротьбу. Ми не старaємося стільки про наше спасіння, скільки він
старається про нашу погубу. Диявол багато нам обіцює, але не з тим, щоб дати, а
щоб від нас душу узяти“.

ЗЛІ АНГЕЛИ - ЗЛІ ДУХИ

Всі ангели були сотворені добрими і були обдаровані благодаттю освячуючою, що значить, що
були підвищені до надприроднього стану, покликані до того, щоб отримали небесне блаженство,
яке полягає в баченні Бога. З чих причин вони були виставлені на пробу. В чому пожлягала та
проба, Св. Письмо не говорить. Лише знаємо, що більша частина ангелів пробу витримала і
заслужила собі вічне блаженство, так що “ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого
Небесного Отця“ (Мт.18,10). А ті, що в пробі не вистояли, не лише не дістали світло слави, але своїм
тяжким гріхом втратили благодать освячуючу і були вкинені в вічну загибель: “Бог не пощадив
ангелів, які були згрішили, а кинув у пекло й передав їх до темної безодні“ (2 Петр.2,4). Це т.зв.
злі ангели або злі духи. Багато ангелів згрішило й було Богом на віки відкинено - це правда віри.
Яке відношення злих духів до людей? Коли Бог їх покарав, вони загорілись проти Бога ненавистю.
Вони заздрать і людям, що дістануться до неба, і тому стараються відвернути людей від Бога.
Роблять людям настороги, щоб їх привели до гріха і так до вічної загибелі. Уже перший гріх в раї
настав зведенням сатани. Він також звів Юду, щоб зрадив Христа. Св. Письмо Старого і Нового
Завіту в багатьох випадках згадує діяння злих духів на людей. Апостол Петро уважно перестерігає
вірних: “Будьте тверезі і чувайте! Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий,
шукаючи, кого б пожерти“ (1Петр.5,8). Звичайний спосіб, як злі духи стараються нам пошкодити на
душі, - це спокуса на гріх. Тут нас злий дух зводить брехнею і уявами фальшивих дібр. З Св. Письма
бачимо, що злий дух спокушував Ісуса Христа (Мт.4,1-10), апостолів (Лк.22,31), апостол Павло пише,
що сатана засліпив мислі невіруючих (2Кор.4,4), ловить грішників у сіті (2Кор.2,11), сіє кукіль між
пшеницею (Мт.13,25), робить перешкоди, щоб ми не прийняли слово Боже (Мр.4,15). Далі може
спокушувати нашу уяву і змисли різними речами, особами, картинами, представлюванням
фальшивих дібр. Апостоли нас перестерігають, щоб ми засадничо спротивились зводам й спокусам
злого духа. “Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам
диявольським“,- вчить апостол Павло (Еф.6,11).
Не забуваймо: злий дух не є ані всемогутній, ані всевідучий. Хто вірно тримається Ісуса Христа, не
має чого боятись. Що маємо робити, коли маємо спокуси? Спокушуваний Ісус Христос відпові
злому духові: “Геть сатано!“ (Мт.4,10). В спокусі скажімо ті самі слова, робімо знак хреста,
починаймо молитися і побачимо, що злий дух відійде.
Вплив злого духа не можна ні заперечити, але не можна ні збільшувати. І злий дух є лише
сотворіння. Ісус Христос знищив силу диявола над людьми: “На це з’явився Син Божий, щоб
знищити діла диявола“ (1 Ів.3,8), - так, що пролив свою кров і нас відкупив, а рівночасно заснував
Церкву, щоб вірних берегла і охороняла від впливу злого духа та очищувала від гріхів. Ми
благодаттю Божою визволені з рабства диявола і стали ми дітьми Божими та спадкоємцями
Царства Небесного.
Проти впливів злого духа Церква від прадавна вживає “закликань“, наприклад, при посвяченні
води, щоб від тих, що будуть вживати свячену воду чи питтям, чи покропленням, відійшли всі
впливи злих духів. Добре, коли в кожній християнській хаті є свячена вода.
Св. Атанасій говорить, що перші християни самим знаком хреста виганяли, замовчували і
перемагали злого духа. Хрест, свячена вода і життя без гріха - це також і наша сила проти злих
духів.

