RESPONSIBILITY FOR THE GIFT OF FAITH
Word of God: Paul was aware that some were Sadducees and some Pharisees, so he called out before the
Sanhedrin, “My brothers, I am a Pharisee, the son of Pharisees; [I] am on trial for hope in the resurrection
of the dead.” When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and Sadducees, and the group
became divided. For the Sadducees say that there is no resurrection or angels or spirits, while the
Pharisees acknowledge all three. A great uproar occurred, and some scribes belonging to the Pharisee
party stood up and sharply argued, “We find nothing wrong with this man. Suppose a spirit or an angel
has spoken to him?” … The following night the Lord stood by him and said, “Take courage. For just as
you have borne witness to my cause in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome.”
Full text: Acts 23:1-11
Reflection: It is only natural to ask: how can one attain the gift of faith? Art arises from inspiration,
philosophy from thought, technology from calculation and experi-mentation, while “faith comes from
what is heard, and what is heard comes through the word of Christ” (see Rom 10:17). Jesus Himself is
the Word. Hearing is the first sense through which we receive the faith, but it is only the beginning. The
Word of God travels from the ear to the heart, and here within the heart, a miracle of faith takes place –
the spiritual encounter of God with a human person. If a person’s free will accepts the Word, then by
God’s grace even the hardest of human hearts can be transformed and converted. The Word emerges
from a converted heart, and is transformed into the joyful expression of faith that Jesus Christ is Lord.
Quote for the Day: A living faith in a short time becomes for the Christian, who possesses it, more
precious than gold or silver. This faith is so sweet, and brings such comfort and joy; so much so, that a
disciple of Christ is ready to give up one’s life so as not to lose his faith.
Metropolitan Andrey Sheptytsky
Meaning of the Gift of Faith: Am I aware of and able to explain that which I believe? Do I know the
truths of my faith? Do I try to deepen my knowledge of the Christian faith?
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Prayer: The blessed preachers of Christ received the torch of the Holy Spirit; they spoke with divine
inspiration, using few words, but rich in meaning. They proclaimed with boldness the doctrines of the
Gospel and the traditions of righteousness. Clearly, they have been illumined with truth from on high;
they have made firm the foundation of the faith as a strong mountain.
Sunday of the Fathers of the Nicene Council
Missionary Task: Each day I will affirm my faith through action, through study of the foundations of
faith, through prayer, and works of mercy. I will be ready to explain and defend the faith, if someone
disrespects or attacks the Church.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДАР ВІРИ
Боже Слово: Павло ж знаючи, що одна частина (ради) складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв,
кликнув у синедріоні: «Мужі брати! Я фарисей, син фарисеїв. За надію у воскресіння мертвих
мене судять!» Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися
збори; бо садукеї кажуть, що нема воскресіння ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге.
І зчинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: «Ми не
знаходимо нічого злого в цьому чоловіці; а що, як до нього говорив дух або ангел?»… А наступної
ночі Господь став перед ним і мовив: «Бадьорися! Як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так
свідчитимеш і в Римі».
Ді. 23, 1-11, повністю
Роздуми: Замислюючись над даром віри, людина ставить собі запитання: як осягнути цей дар?
Мистецтво зроджується з натхнення, філософія - з мислення, техніка – з обчислень та
експериментів, а віра зроджується від слухання Божого Слова! (пор. Рим. 10, 17). Цим Словом,
джерелом віри є сам Ісус Христос! Слух є чуттям, яке першим у людському організмі сприймає
віру, але це щойно початок. Шлях почутого Слова Божого проходить від вух до серця, і тут
відбувається завжди нове чудо віри – таємна зустріч Бога з людиною. Якщо свобідна воля людини
приймає Слово, тоді за допомогою Божої благодаті може змінитися і навернутися навіть
найтвердіше людське серце. З наверненого серця те Слово виходить назовні і перетворюється на
радісне визнання віри, що Христос – Господь.
Цитата дня – свідчення: Жива віра в короткому часі стає для християнина, що її держиться,
ціннішою ніж золото та срібло. Вона стає такою солодкою і стільки дає розради та щастя, що
учень Христовий життя готов віддати, щоб не стратити її!
Митрополит Андрей Шептицький
Значення дару віри: Чи я усвідомлюю і вмію пояснити те, у що вірю? Чи знаю катехизмові правди
віри? Чи працюю над поглибленням своєї віри?
Молитва: Як Христові проповідники та блаженні начальники євангельських повчань і побожних
передань, обдаровані повнотою світла від Святого Духа, з великою мудрістю проголосили
богонатхненно, короткими словами надприродне богослов’я. вони-то, з неба прийнявши явне
одкровення правд, у них просвітившись, виклали Богом сповіщену віру.
Неділя святих отців І Нікейського Собору
Місійне завдання: Щоденно потверджувати свою віру ділами: навчанням основ віри, молитвою
та милосердям. Бути готовим пояснити і захистити віру, якщо хтось її зневажає або нападає на
Церкву.

