
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                                    5.12.2021                                       СЛАВА НА ВІКИ!  

24-а неділя по Зісланні Святого Духа (7-ий глас) 

Єфесян 2:14-22;  Лука 8: 41-56 

У якого Бога ми віримо? 
 

  Ми розпочали “Пилипівку”. Те, що раніше було часом посту, перетворилося на 

час глибоких роздумів про втілення Бога. Втілення є джерелом і духом Laudatus 

Si і нашої спільної подорожі цілісного екологічного навернення. Бог серед нас “у 

тілі” говорить нам про святість усього створіння, включаючи нас самих. Хоча 

Лука говорить про переконання у вірі, ми повинні пам’ятати, яка ця моя віра 

насправді є. Бог, втілений у Христі, не є стереотипом, який ми, можливо, 

прийняли навіть із нашої катехизації. Христос прийшов не як могутній 

правитель, суддя і той, хто контролює життя. Чи можемо ми прийняти Бога, 

якого Христос висвітлює? Кожного року в цей час ми знову зіштовхуємося з 

викликом справді вірити, що Бог є ЛЮБОВ. Навернення, якого ми прагнемо, 

полягає в тому, щоб жити за цією істиною. 

Бенедиктинець сестра Joan Chittister допомагає пояснити наш виклик: 

  “Отже, за час довгого існування людської історії, віра в Бога не розділяє нас. Це той Бог, у якого ми 

вибираємо вірити, ось що в кінцевому результаті має значення. Деякі вірять у Бога гніву і вкінці через це 

гніваються на інших. Деякі вірять у Бога, який є байдужим до світу, і, опиняючись на самоті, як і всі ми в 

той чи інший час, засихають і вмирають всередині від байдужості, яку відчувають у навколишньому світі. 

Деякі вірять у Бога, котрий змушує світлофори вмикати зелене світло і таким чином стають дітьми 

чарівного збігу обставин. . . . Деякі вірять у Бога законів і руйнуються духом і психікою, коли самі 

порушують їх або стають ще суворішими, вимагаючи від інших стандартів, яких вони самі не можуть 

дотримуватися. Вони сприймають Бога як маніпулятора всесвіту, а не як його благословення - Творця. . . . 

  Я знала усіх цих Богів у своєму житті. Всі вони мене підвели. Я боялася 

Бога і засуджувала інших. Я використовувала Бога, щоби Він провів мене 

через життя, і, як наслідок, не змогла зробити кроків, щоб самому змінити 

життя. Я була сліпою до Бога всередині себе, і тому, вважаючи, що Бог 

далеко, не змогла зробити Бога присутнім для інших. Я дозволила, щоби 

(розуміння) Бога мені передали через образи Бога, які є чужими самій ідеї 

Бога: Бог-лялькар, Бог-володар, Бог-переслідувач (гнобитель) висміюють 

саме визначення Бога. Після цілого життя пошуків Бога, я прийшла до 

висновку, що таке божество є образом нас самих, що таке божество не є 

настільки великим богом, щоб у нього вірити. Насправді, це Бог, віру в  

якого ми обираємо для себе, визначає для нас решту нашого життя. У нашому розумінні природи Бога 

лежить зерно духовного життя. Створені на образ Божий, ми ростемо за образом Бога, якого ми створюємо 

для себе. . . .” 

Chittister запрошує нас до молитовної внутрішньої роботи, необхідної для відкриття Бога, в якого ми 

дійсно віримо, заради зустрічі з правдивим і живим Богом: 

  Поки я не віднайду Бога, в якого вірю, я ніколи нічого не зрозумію про своє життя. Якщо мій Бог є 

суворим суддею, я буду жити в невгамовній провині. Якщо мій Бог — Свята Неістотність (Ніщо), тоді я 

буду жити життям всеосяжної самотності. Якщо мій Бог докоряє і знущається, я проживу своє життя “на 

шпильці усміхненого велетня”. Якщо мій Бог є життям і надією, я буду жити своїм життям у повноті і 

достатку назавжди. 

Joan Chittister, In Search of Belief (Liguori Publications: 1999), 20–21, 22. У щоденних роздумах R Rohr (30 11 21). 

 

Цього тижня: 

НИНІ: панахида + Йосиф Слюсарчик (1-а річниця)  

вівторок. 7-го грудня: 10-а  рано - Божественна свята Літургія 

середа, 8-го грудня: 10-а рано  - Молебень до Богородиці 

  11:30 студія св. Письма (по-англ) 

Запрошуємо на безкоштовну мастер-клас з виготовлення Різдвяного “павука”: НИНІ після відправи. 

Щира подяка п-і О.  Грищенко за ініціативу та перепровадження клас! 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    

Маркіян Коцан (9-го) а в Кеймбридж: Катерина Розад (5-го) і Гелен Лукач (9-го)   

Многая літа! 

 

 

https://email.cac.org/t/d-l-aiiitlt-tlkrdytuuu-y/


ПОЖЕРТВИ:       28-го листопада: $475.00       Щиро дякуємо за вашу 

щирість 



GLORY TO JESUS CHRIST!                       5.12.2021                                  GLORY FOREVER! 

23rd  Sunday after Pentecost (tone 6) 

today begins St. Philip’s fast (Advent) 

Ephesians 2:4-10; Luke26:19-39 

What Kind of God Do We Believe In? 

   We’ve begun the period of “Pylypivka”. What used to be a time of fasting has 

evolved into one of deep reflection on the incarnation of God. The incarnation is the 

source and spirit of Laudato Si and our communal journey of integral ecological 

conversion. God among us “in the flesh” tells us of the sanctity of all creation—

including ourselves. While Luke speaks of the conviction of belief, we must 

remember what that belief actually is. God embodied in Christ is not the stereotype 

we may have accepted even from our catechism. Christ did not come as mighty 

ruler, judge, and controller of lives. Can we accept the God that Christ illuminates? 

Each year at this time we encounter anew the challenge of truly believing that God is 

LOVE. The conversion we seek lies in living this truth. 

The Benedictine Sister Joan Chittister helps to explain our challenge:  

  “In the long light of human history, then, it is not belief in God that sets us apart. It is the kind of God in which 

we choose to believe that in the end makes all the difference. Some believe in a God of wrath and become 

wrathful with others as a result. Some believe in a God who is indifferent to the world and, when they find 

themselves alone, as all of us do at some time or another, shrivel up and die inside from the indifference they feel 

in the world around them. Some believe in a God who makes traffic lights turn green and so become the children 

of magical coincidence . . . . Some believe in a God of laws and crumble in spirit and psyche when they 

themselves break them or else become even more stern in demanding from others standards they themselves 

cannot keep. They conceive of God as the manipulator of the universe, rather than its blessing-Maker. . . . 

  I have known all of those Gods in my own life. They have all failed me. I have 

feared God and been judgmental of others. I have used God to get me through 

life and, as a result, failed to take steps to change life myself. I have been blind to 

the God within me and so, thinking of God as far away, have failed to make God 

present to others. I have allowed God to be mediated to me through images of 

God foreign to the very idea of God: God the puppeteer, God the potentate, God 

the persecutor make a mockery of the very definition of God. I have come to the 

conclusion, after a lifetime of looking for God, that such a divinity is a graven 

image of ourselves, that such a deity is not a god big enough to believe in. 

Indeed, it is the God in whom we choose to believe that determines the rest of  

life for us. In our conception of the nature of God lies the kernel of the spiritual life. Made in the image of God, 

we grow in the image of the God we make for ourselves. . . .” 

 

Chittister invites us to the prayerful inner work necessary to discover the God we really believe in, for the sake of 

encountering the true and living God: 

 

  “Until I discover the God in which I believe, I will never understand another thing about my own life. If my God 

is harsh judge, I will live in unquenchable guilt. If my God is Holy Nothingness, I will live a life of cosmic 

loneliness. If my God is taunt and bully, I will live my life impaled on the pin of a grinning giant. If my God is 

life and hope, I will live my life in fullness overflowing forever.”  

Joan Chittister, In Search of Belief (Liguori Publications: 1999), 20–21, 22. In R Rohr’s daily reflections (30 11 21). 

 

TODAY: YOU ARE INVITED to attend a free MASTER CLASS on making a Christmas “spider”: 

             A special thank you to Olga Gryshchenko for her initiative and for conducting the classes. 
 

 

 

 

This week in our parish: 

Today: Panakhyda +Joseph Slusarczyk (1st yr. anniversary) 

Tuesday, Dec. 7: 10 a.m. Divine Liturgy  

Wednesday, Dec. 8: 10 a.m.  Moleben to the Mother of God 

 11:30 a.m. Bible Study (ZOOM) 

 

Birthday greetings to:       

Markian Kocan (9th) and in Cambridge: Kateryna Rozad (5th) and Helen Lukach (9th)         

 MNOHAYA LITA! 

 

 

https://email.cac.org/t/d-l-aiiitlt-tlkrdytuuu-y/


    

Donations:            Nov. 28: Regular: $475.00.    Thank you for your continued support! 


