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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 21 жовтня о 6-ій годині вечора.
НАША ПАРАФІЯЛьНА БІБЛІОТЕКА, з книжками на релігійні

теми, міститься в підвалу храму й

відкрита неділями по обох Святих Літургіях.
НАДАВАННЯ ГЕТьМАНСьКИХ ВІДЗНАК відбудеться у суботу 21 жовтня в Домі Української Молоді.
Коктейль 5:30, а вечеря 6:30 вечора. Квитки по 100.оо дол. від особи, а молодь до 30 років
50.оо дол. від особи. Три пані нашої парафії одержать відзнаку: Стефанія Солтикевич, Люба
Атаманюк і Марія Гонтарик. Вітаємо наших парафіянок з наданням Гетьманської Відзнаки.
ЗУСТРІЧ ПАРАФІЯЛьНОЇ МОЛОДІ. Стараємось організувати зустріч нашої парафіяльної молоді
15+ років у неділю 29 жовтня о 5-й годині вечора. В цій справі числимо на сильну підтримку
батьків. Хто охочий помогти в цій справі, або має поради чи сугестії, нехай звернеться до
Оксани Мащак на тел. 780-719-2272, або на: O.M. jesicca@hotmail.com. Будемо вдячні.
СВЯТІ ЛІТУРГІЇ. Понеділок(16): Свята Літургія не відправиться
Вівторок(17): в намірі дародавця - Роземарі Ножак
Середа(18): за здоров’я д-ра Зенона Когута - д-р Богдан Медвідський
Четвер(19): в намірі дародавця - Джін Крос; П’ятниця(20): в намірі дародавця
Субота(21): + Яків і Катерина Ґовди - Легатова
*********************************
ЗАКОН МОЙСЕЯ

Не всі люди уважні на голос совісті, а навіть часто затовкують той природний закон,
огрублюють. Тому прийшов закон Мойсея. Закон Заповідей. Каже св. Тома: «Коли закон
природний притемнився частими гріхами, тоді Бог через Мойсея проголосив закон
заповідей». Це той другий закон позитивний, записаний на камінних таблицях. Це 10 слів,
які заказують й приказують те саме що й голос совісті. Вони стали нормою життя, колись
для обраного народу, а тепер – життям для християн.
Так-то невидимий Бог дав людям свій Закон, в ньому маємо вираз Його доброї волі.
Колись для давніх євреїв Закон був висловом самого Бога. Хто дотримувався Закону, мав
Бога за собою й визнавав, що любить Бога й так дотримувався вимог Заповіту, був
побожний.
Кам’яні таблиці, на яких Мойсей записав Закон Божий, дуже старанно приховувалися в
спеціяльній скрині, так званій, Кивот Завіту. Це була найбільша священна річ – куди євреї
йшли, брали з собою той Кивот Завіту. Він нагадував їм не лиш волю Божу, а головно присутність Божу у народі. Коли Соломон збудував святиню в Єрусалимі, тоді Кивот
перетримувався у Святая Святих, аж до Навуходоносора. Коли вавилоняни руйнували

Єрусалим, тоді Пророк Єремія забрав й сховав десь у тайнім сховку й його мають ще
віднайти й буде він доказом достовірності Біблійних вчень наприкінці віків.
Старий Завіт – Під горою Синай був заключений Завіт із обраним народом. Завіт означає
– контракт, угода, домовлення – зобов’язуюче із двох сторін. Завіт – те саме що й шлюб.
Двоє молодят покохаються, хочуть жити разом – одне одному уприємнювати життя, тож
дають собі слово, - заручаються, присягають собі взаємно любов, чесність і вірність
досмертну. І так все життя – одне одному належить. Так само Бог уклав завіт з ізраілем,
якого собі обрав. Договір робиться між двома особами, які розуміють і добровільно
сприймають обопільні зобов’язання бути вірними і точно дотримуватися домовлення. Таке
домовлення в Біблії називається також Союз або Заповіт. Він має дуже глибоке релігійне
значення. Завіт, як договір Бога з людиною, не є якийсь договір накинений людям. Він
зроблений свобідно. Бог себе об’явив народові під горою Синай і запропонував союз із
людиною такими словами: «Я – Господь, Бог твій, а ви будете моїм народом, одиноким,
вибраним, улюблиним». Так то Бог себе об’являє й дає себе народові, обіцяє вірно його
стерегти, ним провадити до великого завдання в світі; а від народу вимагає вірності й
послуху та дотримання Його заповідей. «Коли щиро будете слухати мого голосу й
дотримуватися мого завіту, будете моєю особистою власністю між усіма народами. Ви
будете в мене царством священиків, народом святим» - цебто Божим (Вих.19,5).
Таблиці Закону були наочним символом того Завіту. Це Декалоґ – 10 Заповідей, які мали
нормувати відношення людей до Бога і між собою, оте самозобов’язання вірності щодо
Бога і ближного. Десять приписів – норм життя й поведінки. Народ часто порушував Завіт
гріхом ідолопоклонства. Тож коли народ або представник народу – цар спроневірявся,
відступав від Бога, грішив ідолопоклонством, грішив проти вірності, ламав завіт, тоді
наступали всякі покарання, аби опам’ятати віроломних людей і знов навернути до вірності.
Всякі гріхи Бог прощав, але гріхи ідолопоклонства, проти вірності не мали прощення у
Старому Завіті, головно, коли це був цар або якийсь відповідальний перед Богом за народ
– провідник. Завжди, коли люди не дотримувалися Завіту, грішили – попадали в недолю
ворогів, війни, голод, пошесть та й терпіли всякі злидні. Тоді Бог посилав пророків, які
закликали до покути і навернення.
Зверхній знак дотримання вірності Завіту було точне дотримування заповідей. Це те особисте
зобов’язання, що його потвердили люди, коли заключали Завіт з Богом, кажучи: «Усе те, що нам
сказав Господь – виконаємо і знов все зробимо, що нам сказав Господь і слухатимемося. Взяв тоді
Мойсей миску крови із звірят, та покропив людей, і зказав: Це моя кров союзу, що уклав Господь
із вами» (Вих. 24). А кров взята із пожертвованих тварин мала означати незхитну, досмертну вірність
завіту. А хто б порушував завіт – йому смерть. Так само «у крові» уклав Ісус свій Новий Завіт. І таке
саме його зобов’язання досмертної вірності. Ісус на Тайній Вечері, встановляючи Пресвяту
Євхаристію, на передодні своїх страстей, сказав: «Це Новий Завіт у моїй крові, - що за вас
проливається» (Лк.22,30). Так тепер в Новому Завіті – ми є новим Божим народом, зобов’зані до
нових вимог Християнського Завіту; ми увійшли в Завіт з Христом і Богом у Тройці – Тайною
Хрищення. Отож зобов’язані не менше, як були давні євреї дотримуватися й нового християнського
закону.
/«Сила Хрищення»/

