
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ!                       14.08.2022                            СЛАВА НА ВІКИ! 
9-а неділя після П’ятидесятниці (гл 8) 

1 Кор 3:9-17 і 1 Кор 1:18-24; Матея 14:22-34 i Івана19:6-11,13-20, 25-28, 30-35.  

 
 “Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися” 

 Я отримав низку чудових запитань про хрещення, які 
мені часто ставили. Я відповім на них у кількох 
бюлетенях. Почнемо з деяких основ. Перш за все, нам 
потрібно пояснити, що багато з того, що запитують про 
хрещення, насправді стосується не нашої віри, а 
скоріше того, як ми почали практикувати нашу віру, і, 
як я вже згадував, це означає, що практика часто є під 
впливом культурних (не релігійних) норм. 

1. Отже, що наша віра говорить про хрещення? Під час хрещення ми співаємо “Ви, що в Христа 
хрестилися, у Христа зодягнулися”. Ось основа нашої віри хрещення. Через хрещення ми 
з’єднуємося з Христом. Але ця єдність приходить поетапно відкидання життя без віри, визнання 
того, що Бог любить нас, як виявилося у смерті та воскресінні Ісуса Христа (хрещення водою), що 
через це визнання ми отримуєм дар Святого Духа (миропомазання), щоб ми стали членами Церкви 
— Тіла Христового — і могли прийняти Євхаристію, яка є основним знаком нашої єдності з Отцем 
через Сина і в Святому Дусі. 
 
2. Але як все це відбувається? Діянням Бога через Церкву, Тіло Христове. Тут ми звернемося до 
історії та історичної практики. З ранньої Церкви ми знаємо, що хрещення в ім’я Отця, і Сина, і 
Святого Духа було встановлено як дія, за допомогою якої дорослі та діти позначалися як члени 
Церкви і, що найважливіше, як учасники смерті та воскресіння Христа. Ми всі спасенні, з’єднані з 
Богом через смерть і воскресіння (у цьому значення і важливість Пасхи). У 
ранньохристиянській громаді ті, хто хрестився, входили оголеними в “купіл” і тричі занурювалися у 
воду (на знак воскресіння Христа на третій день), поки єпископ або пресвітер проголошував їх 
хрещеними в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Отже, спочатку всіх хрестили зануренням. Після 
виходу з басейну вони були помазані миром (миропомазання), а потім могли увійти до кімнати 
(церкви), де пізніше могли брати участь у Євхаристійному святкуванні. 
 
Тому відповідь на перше питання про “найкращий час” для хрещення є культурно-особистим і 
не приписаним жодними церковними правилами. Звичайно, як люди Віри, ми хочемо поділитися 
радістю та любов’ю нашої християнської спільноти з нашими дітьми, відразу як тільки зможемо (чи 
то на 1-й день, чи на 2-й рік). Коли ми беремо участь у Євхаристії, чому ми би відмовляли нашій 
улюбленій дитині в цьому знакові Божої любові? Найважливіше, що ми можемо впевнитися, що 
ми розуміємо значення наших обрядів і таїнств, щоб ми завжди могли показувати нашим дітям, що 
Бог їх дуже любить. 
 

Будь ласка, надсилайте свої запитання! Що ВИ хочете знати про НАШУ Віру?  
 

 

 



МОЛІМСЯ                             МОЛІМСЯ ЗА УКРАЇНУ                   МОЛІМСЯ   
 
 

НИНІ панахида +Степан Риневич 
понеділок,  15-го серпня: 1-3 поп., проект вишиття 
вівторок, 16-го серпня: 10-а рано Божественна Свята Літургія 
      7-а веч: Розмовляймо по-англійському 
ceреда, 18-го серпня: 6:30-8:30 веч., проект вишиття 
 репетиція хору: 6:30-7:30 
 репетиція хору молоді: 7:30-8:30 
п’ятниця, 19-го серпня: Преображення ГНІХ 
                 6-а веч Божественна Свята Літургія 
cубота, 20-го серпня: 9-12 рано прибирання кухні на великі залі 

     5:30 нагода до сповіді 
      6-а веч Вечірні із литією 
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК відзначуємо в неділю 21-го серпня: 
      10-а рано Божественна Свята Літургія і освячення овочів/фруктів 
      Після літургії запрошуємо всіх на празничний обід у великі залі. 
      Чи ви записали яку страву принесете на “pot luck”? 
 

 
 

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ:    
Андрій Поліщук (14-го), Ірина Сорока (15-го), Фред Шанс (16-го), і Моника Марко (17-го).

 Многая літа! 
 

ПОЖЕРТВИ:   7-го серпня: $802.      Щиро дякуємо! 
 

Приєднайтеся до танцювального гуртка РОЗМАЙ! 
Після вимушеної перерви двох років знову починає діяти гурток. 
Якщо у вас діти/внуки котрих би цікавили народні танці прошу зголосіться  
виповнюючи онлайн анкету:  https://forms.gle/3LDaX7jRyLnBJNEm8   
Прошу зголосити ваше зацікавлення до 15-го серпня. 
 
 
 

!НАДХОДЯТЬ! 
Храмовий празник відзначуємо 21-го серпня;  

Потребуємо вашу поміч щоби прибирати кухню на великі залі, 
прошу прийти допомогти в  

суботу,  20-го серпня від 9-ої до 12-ої рано 
 

а в неділю запрошуємо всіх після Літургії на празничний обід у 
великі залі (“pot luck”—прошу записуватися) 

 

“Discover Ukraine in the Heart of Waterloo Region” 24-го вересня,   
відкриваємо українську культуру нашим сусідам! 

 


