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December 3, 2017

TwenTy-SixTy Sunday afTer PenTecoST
The holy ProPheT ZePhaniah

Tone 1
Schedule of ServiceS for december 4 – december 10

wedneSday, december 6 – our holy faTher nicholaS, archbiShoP of myra in lycia, wonderworker
  9:00 am – divine liTurgy
SaTurday, december 9 – concePTion by ST. ann of The moST holy moTher of god
  9:00 am – divine liTurgy
	 	 6:30	PM	 –	Great	Vespers	(satifies	Sunday	obligation)	NOTE: Time Change  
Sunday, december 10 – TwenTy-SevenTh Sunday afTer PenTecoST; The holy marTyrS menaS, hermogen 

and eugraPhuS of alexandria
	 9:30	AM	 –	Divine	Liturgy	 	 For	All	Parishioners

ن

Mark Your Calendars
On December 17 St. Nicholas will visit 
our parish. Please come and greet him 
and enjoy the Christmas bake-sale and 
bazaar.

The	second	collection	on	December	10	will	be	
for	 “Andrew’s	 Pence”	 for	 missionary	 activity	
in	 our	 Ukrainian	 Catholic	 Church.	 	 	 Bishop	
Benedict	reminds	us	of	this	opportunity	to	share	
our	abundance	with	those	in	great	need	in	our	
Church.

The Liturgy is not about you and 
me. It is not where we celebrate 
our own identity or achievements 
or exalt or promote our own 
culture and local religious 
customs. The Liturgy is first and 
foremost about God and what 
He has done for us.

– Cardinal Robert Sarah
Time Change for Vespers

Beginning next Saturday, Great Vespers 
for Sundays and Holy Days will be 
celebrated at 6:30 PM.

December Birthdays:
Sofia	Bankston	 –	 12/13
John	Heltsley,	Jr.	 –	 12/13
Stefania	Moore	 –	 12/15
Lesia	Loznycky	 –	 12/17
Julia	Lozovyj	 –	 12/22
Maria	Sysyn	 –	 12/24

Многая і благая літа!
Many blessed years!



ن
 Dуховна свобода чи земне багатство

Дорогі брати і сестри!

Мало який із євангельських уривків 
викликав стільки спроб його по-своєму 
витлумачити, викликав стільки дискусій і 
політичних спекуляцій, як прочитана щойно 
розповідь про зустріч Спасителя з багатим 
юнаком. Радикальні політики, ліві ідеологи та 
й представники популярної ще 40 сорок тому 
в Південній Америці «теології визволення» 
намагалися зобразити Самого Спасителя 
“революціонером”, ворогом приватної 
власности, мало що не попередником 
радикальних революційних течій ХХ століття.

Щоб виявити правду, варто не тільки 
уважно перечитати цей уривок (мовою 
церковного уставу – зачало) Євангелія від 
Луки, а й пригадати, як переповідали той 
самий епізод інші євангелисти. Апостол 
Матей, розповідь якого читалася зо три 
місяці тому, згадує про юність багатія, котрий 
прийшов за порадою до Ісуса, а євангелист 
Марко – про те, що його щирість і праведність 
його життя прихилили до нього серце Самого 
Христа: «Ісус, глянувши на нього, полюбив 
його» (Мк. 10:21).

Очевидно, євангелист Лука просто не хотів 
повторювати те, що і без нього було відомо 
й, можливо, вже було записане іншими 
євангелистами. Але в усіх трьох версіях 
розповіді про зустріч із багатим юнаком 
проводиться одна думка: Ісус не засуджує 
співрозмовника за його багатство, навпаки, 
Господь співчуває йому через складність 
життєвого вибору, перед яким став багатий 
юнак. І не через почуті слова юнака, а тому 
що Син Божий може зазирнути у серце 
кожної людини, Господь повірив: цей юнак 
справді жив чесно, побожно, старався 
дотримуватися всіх заповідей, які знав. 
Саме як “винагороду” за це, як визнання 
його здобутків, відкриває йому Христос 
перспективу духовного зростання й таємницю 
шляху до вічного життя: «Продай усе, що 
маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на 
небі; тоді приходь і йди слідом за Мною» (Лк. 
18:22). 

Отже, Євангеліє сьогодні ставить нас перед 
складним вибором: духовна свобода чи земне 
багатство. Як часто сьогодні ми ототожнюємо 

ці два поняття! Масова культура нав’язує 
нам підступну думку про те, що лише багата 
людина може бути по-справжньому вільною. 
Дехто й справді вирішує зосередитися на 
здобутті власности, наївно розраховуючи, що 
фінансова й майнова незалежність зробить 
його вільним від принизливих клопотів про 
щоденний хліб. Аж раптом бізнес-проєкти 
стають пасткою, в якій чи не назавжди 
замикає себе людина.

Мабуть, ніхто з нас не зважиться 
назвати себе багатим. Але ж кожен, навіть 
з наймолодших, вже встиг випробувати 
непрості стосунки людини із її власністю. 
Коли нам трапилося придбати навіть 
найскромнішу побутову апаратуру, 
комп’ютер, одяг, а тим більше - квартиру, 
чи підприємство, чи ділянку землі, ми мали 
нагоду переконатися, наскільки кожне 
нове придбання узалежнює нас від себе. 
Пригадайте своїх дітей чи онуків: як вони 
бавилися днями з новою іграшкою, як не 
хотіли йти без неї до ліжка, а пізніше не 
могли відкласти аудіоплеєр, мобільний 
телефон або фотоапарат. Людина, дістаючи 
якусь річ у власність, пов’язує себе з 
нею; набуваючи багатство, непомітно 
перетворюється на заручника або й раба 
цього багатства.

У самому майні немає жодного гріха; 
гріх виникає у наших стосунках із ним. 
Заможній людині важче зберегти особисту 
свободу, ніж злидареві, важче захиститися 
від повсякденних турбот про свою власність, 
які тяжіють над її душею. Набагато важче 
їй кинути все й піти за Христом. Сам же 
Господь Ісус Христос відкриває перед багатим 
юнаком особливий шлях служіння Йому, 
котрий згодом назвуть монашим служінням, 
християнською аскезою. Це привілей, честь, 
надана юнакові, бо він уже пройшов період 
підготовки до цього шляху у своєму житті, 
мав досвід вдосконалення на шляху біблійної 
праведности.

Євангельський юнак відходить зніченим 
і розгубленим. Він не встиг ще зробити своїх 
висновків із Христових слів. Але завдяки цій 
розмові ми дістаємо життєву перспективу, що 
називається євангельськими радами. Христос 
кількома словами визначає шлях, який 



стане альтернативою шляху накопичення, 
шляху багатства. Не зречення родини і 
не особливий монаший подвиг ставиться 
за головну мету для юнака, а через 
нього – і для всіх тих, хто прийме подвиг 
монашества, – а визволення від земних 
прив’язаностей, унезалежнення від майна, 
суспільного статусу, впливу на довколишній 
світ, від спокус влади, пошани серед людей 
тощо. 

Довгий шлях пройде Церква за 
майже дві тисячі років своєї історії. Цей 
шлях багато разів підтверджуватиме 
важливість збереження безкомпромісности 
радикального вибору монашого подвигу. 
Щоразу, коли здійснюватиметься спроба 
компромісу зі світом, починатиметься 
занепад богопосвяченого життя. Раптом 
спільноти аскетів збагачуватимуться, 
обростатимуть землями, майном, 
будуватимуть розкішні палаци. І тоді знов і 
знов віднова монашества починатиметься із 
боротьби із цією залежністю. 

Так було в шостому столітті, коли 
прп. Венедикт Нурсійський рішуче 
відмовляється від підступного життя 
в забезпеченій монашій спільноті й 
усамітнюється в горах для суворого 
християнського подвигу. Його приклад, 
досвід його учнів розростеться за кілька 
сторіч у могутній рух, котрий стане основою 
нової європейської цивілізації. Тим-то 
небесного покровителя нашої єпархіяльної 
бібліотеки іменуватимуть «батьком нової 
Європи».

Так було в дев’ятому сторіччі на 
візантійському Сході, де прп. Афанасій 
Афонський – аристократ, багата людина! – 
раптом зрікається земних утіх і віддаляється 
від світу, оселяючись на Афоні. І хоча ще 
раніше Свята Гора Афон вже була добре 
відома християнським праведникам, лише з 
приходом на неї прп. Афанасія починається 
перетворення Афону на духовну столицю 
всього східного християнства.

Наші перші монахи, преподобні Антоній 
і Феодосій Печерські, теж не були бідними 
людьми. Про Феодосія ми знаємо, що він 
походив із боярської родини. Мати мріяла 
про його кар’єру, прагнула прилаштувати 
його при княжому дворі, домагалася, щоб 

він брав участь у придворних учтах, носив 
модне вбрання. А Феодосій залишає родину, 
матір, майно, зрікається спадщини й тікає 
до Києва, аби там жити на самоті. 

Монаше життя було відоме в Києві 
й до преподобних Антонія і Феодосія 
Печерських. Напевно, це були монастирі, 
засновані багатими меценатами. Та 
коли Антоній повернувся з Афону, він, 
походивши по київських монастирях, 
не знайшов жодного, що відповідав би 
його покликанню. Тоді він оселяється в 
абсолютній бідності, на самоті, в убогій 
печері, щоб там відчути себе найбагатшим 
у світі. Згодом до нього приєднається прп. 
Феодосій. І саме їхня монаша спільнота 
стала найважливішим центром формування 
і розвитку не тільки українського 
чернецтва, але й церковної єрархії (за 
півтораста років звідти вийшло понад 
п’ятдесят єпископів), і нашої писемної, 
музичної культури, архітектури, іконопису. 

За посередництвом багатого юнака, 
Христос звертається до всіх нас, питаючи: 
а чи ми здатні піти слідом за Ним? Йдеться 
не про те, чи ми здатні на такий суворий 
аскетичний подвиг, який здійснили 
преподобні Венедикт, Афанасій Афонський, 
Антоній і Феодосій Печерські. Кожному 
з нас, людей, які входять у суспільство 
споживання, не бувши готовими до цього, 
Христос нагадує застереження «Як тяжко 
тим, що мають багатства, увійти в Царство 
Боже!». Увійти можливо, але важко, бо це 
вимагає дуже відповідального ставлення до 
свого місця в світі, до накопиченого майна, 
коштів, будинків, землі. 

Свобода у Христі – це свобода пізнання 
тимчасовости, марнотности всього, що 
є у світі. Ця тимчасовість не повинна 
вселяти в душу людини розпач. Ніби туман 
розсувається перед нашими очима, коли ми 
відкриваємо примарність земних насолод, 
їхню неспівмірність із вічним щастям 
перебування з Богом у непроминущому 
Небесному Царстві. І наше зітхання за 
втраченими земними примарами тане 
перед Христовою величною обітницею: 
«Будеш мати скарб на небі». Амінь.

Архиєпископ Ігор (Ісіченко)



God’s Un-AmericAn View of the Poor And why it mAtters
November 30, 2017 · Fr. Stephen Freeman

America	has	an	odd	view	of	the	poor.	It	is	
a	view	that	reveals	much	about	the	underlying	
theological	assumptions	that	create	and	support	
our	culture.	I	will	quickly	quell	any	protests	
about	the	mixing	of	theology	and	politics	by	
saying,	everything,	even	politics	is	rooted	in	
theology.	More	about	that	later	on…

In	general	terms,	when	Americans	encounter	
the	poor,	our	first	thoughts	go	to	the	individual	
and	his/her	story.	What	happened	to	them?	What	
decisions	did	they	make?	Why	are	they	stuck	
in	this	situation?	Our	stories	of	success	do	the	
same	thing.	We	see	the	rich	and	focus	on	their	
individual	accounts	of	luck,	entrepreneurship,	
and	brilliance.	It	is	an	analysis	and	a	cultural	
reflex	that	is	of	a	piece	with	Adam	Smith’s	
musings	about	economics	and	commerce.	
Classically,	it	is	called	Capitalism.

We	have	a	hard	time	in	American	culture	
managing	a	critique	of	Capitalism.	The	word	
acquired	almost	deified	valuation	during	the	
Cold	War.	In	the	American	mind,	Communism	
was	bad	and	Capitalism	was	good,	and	there	was	
little	nuance	in	the	sentiment.	Adam	Smith	did	
not	write	in	a	vacuum.	He	was	a	major	figure	in	
the	Scottish	Enlightenment	(1700’s),	perhaps	the	
most	rigorous	and	thorough	application	of	reason	
and	individualism	the	world	has	ever	known.	
One	author	has	described	it	as	the	movement	that	
gave	birth	to	modernity.1

Reason	and	individualism,	though	rarely	
identified	as	such	in	contemporary	parlance,	are	
at	the	very	heart	of	American	consciousness.	
When	we	see	the	poor,	our	individualism	
draws	our	attention	to	each	single	instance.	
Our	rationality	asks	questions	regarding	that	
individual’s	choices,	virtues	and	failings.	
Occasionally	that	same	individualism	and	
rationality	turn	their	attention	to	God	and	wonder	
why	He	allows	such	problems	to	exist.

Adam	Smith’s	contribution	to	economic	
theory	was	rooted	in	“rational	self-interest.”	It	
was	put	forward	that	if	markets	are	free,	rational	
self-interest	will	be	the	engine	of	success	and	
prosperity.	It	is	an	idea	that	is	so	current	that	it	

1	 see	 Arthur	 Herman’s	 How the Scots Invented the 
Modern World.

stalks	the	hallways	of	government	to	this	day.	It	
operates	as	a	general	assumption	–	something	
that	need	not	be	defended	because	it	appears	to	
be	self-evident	truth.

It	is	not	God’s	truth.
The	closest	thing	to	an	economic	theory	in	the	

Scriptures	is	embodied	in	the	laws	of	the	Sabbath	
Years.	Every	seven	years,	Israel	was	required	to	
allow	the	ground	to	lie	fallow,	to	give	it	a	rest.	
There	was	then	a	cycle	of	seven	Sabbath	years	
(49	years)	at	the	end	of	which	(the	50th),	all	debts	
were	canceled,	slaves	were	freed,	and	land	was	
returned	to	its	original	owners.

This	radical	reset	of	the	economy	has	a	
particular	insight	into	the	role	of	structures	in	
the	life	of	a	people.	The	laws	regarding	the	
poor	(the	requirement	to	allow	the	poor	to	
“glean”	the	fields)	makes	no	distinction	about	
the	circumstances	of	their	poverty.	It	doesn’t	
matter	how	you	became	poor,	there	are	structures	
established	for	your	protection.	The	Jubilee	
is	something	of	a	structural	protection	against	
rational	self-interest.	There	is	no	doubt	that	
people	will	act	in	their	own	self-interest.	It	is	
inherent	in	sin.	Left	unchecked,	that	self-interest	
always	yields	the	same	results:	a	decreasing	
minority	accrues	the	wealth	while	others	are	
deprived.	Self-interest	is	inimical	to	equality	and	
rarely	produces	justice.

God	is	not	a	Communist.	However,	He	reveals	
to	us	the	role	played	by	the	structures	of	our	
world.	There	is	no	level	playing	field.	There	is	
such	a	thing	as	privilege	and	it	is	written	into	the	
structures	of	every	society.	Without	intervention,	
those	structures	become	engines	of	an	inequality	
that	crushes	the	weakest,	the	least	talented,	the	
unlucky,	and	the	feckless.	So,	God	intervened.

The	economic	ideas	of	our	culture	are	deeply	
theological.	In	popular	American	Christianity,	
salvation	is	seen	as	a	matter	of	rational	self-
interest.	It	is	more	accurate	to	say	that	rational	
self-interest	was	a	theological	concept	before	
it	became	a	part	of	Adam	Smith’s	economics.	
The	role	of	decision-making	and	the	will,	in	
their	almost	limitless	conception,	are	endemic	
to	American	religion.	In	the	“hour	of	decision,”	



God	is	a	choice.		This	over-emphasis	on	a	
rationalized	concept	of	the	will	distorts	the	whole	
of	the	American	gospel.	I	think	it’s	why	we	are	so	
fascinated	with	hell.

For	example,	the	arguments	surrounding	hell	
and	its	eternal	necessity,	are	deeply	grounded	
(in	modern	times)	within	our	need	to	safeguard	
rational	self-interest	at	all	costs.	Without	such	a	
looming	consequence,	who	would	ever	rationally	
choose	good	over	evil?	Or	so	we	think.	This	is	a	
terrible	distortion	of	the	will.	We	certainly	have	a	
will,	and	it	has	some	measure	of	“freedom.”	But	
the	playing	field	of	the	human	soul	is	not	level.	
The	ancestral	nature	of	our	existence	(no	one	starts	
from	scratch)	has	tilted	the	field	of	the	human	soul	
from	the	beginning.	We	are	not	“totally	depraved”	
as	some	would	say,	but	we	are	all	a	bit	depraved.

The	Orthodox	account	of	human	sin	is	not	
grounded	in	the	will.	It	is	grounded	in	mortality.	
Adam	and	Eve	are	not	punished	by	being	
consigned	to	a	world	of	rational	self-interest.	
They	simply	enter	mortality.	It	is	death	that	
is	our	problem.2	The	“sins”	we	commit,	even	
through	the	poor	use	of	our	will,	are	ultimately	
a	consequence	of	living	in	a	world	where	“death	
reigns”	(Rom.	5:17).	The	Orthodox	proclamation	
is	that	Christ	defeats	death:	the	playing	field	is	
tilted	in	the	other	direction.

Christ’s	descent	into	Hades	and	His	
resurrection	from	the	dead	are	God’s	cosmic	
Jubilee.	Indeed,	Christ	links	His	entire	ministry	
with	a	cosmic	Jubilee:

And	He	was	handed	the	book	of	the	prophet	
Isaiah.	And	when	He	had	opened	the	book,	He	
found	the	place	where	it	was	written:
“The	Spirit	of	the	LORD	is	upon	Me,
Because	He	has	anointed	Me
To	preach	the	gospel	to	the	poor;
He	has	sent	Me	to	heal	the	brokenhearted,
To	proclaim	liberty	to	the	captives
And	recovery	of	sight	to	the	blind,
To	set	at	liberty	those	who	are	oppressed;
To	proclaim	the	acceptable	year	of	the	Lord.”
Then	He	closed	the	book,	and	gave	it	back	to	the	

2	 The	Late	Byzantine	Scholar,	Fr.	John	Meyendorff,	has	
written:	“There	is	indeed	a	consensus	in	Greek	patristic	and	
Byzantine	 traditions	 in	 identifying	 the	 inheritance	 of	 the	
Fall	 as	 an	 inheritance	 essentially	 of	 mortality	 rather	 than	
of	 sinfulness,	 sinfulness	 being	 merely	 a	 consequence	 of	
mortality.”	Byzantine Theology	(1983)	p.	145

attendant	and	sat	down.	And	the	eyes	of	all	who	
were	in	the	synagogue	were	fixed	on	Him.	And	
He	began	to	say	to	them,	“Today	this	Scripture	is	
fulfilled	in	your	hearing.”	(Lk.	4:17-21)
The	“Acceptable	Year	of	the	Lord”	is	the	

cosmic	Jubilee.
In	His	descent	into	Hades,	Christ	“loosed	

the	bonds	of	the	captives.”	The	narrative	of	
Pascha	generally	makes	no	mention	of	rational	
self-interest.	Scandalously	for	many,	it	says	
nothing	about	the	role	of	the	will	in	those	who	
are	delivered.	This	indiscriminate	generosity	is	
deeply	troubling	for	many	and	almost	always	
finds	some	response	that	re-establishes	the	
primacy	of	the	will.	We	agree	that	the	bonds	of	
the	captives	are	loosed,	but	they	really	have	to	
want	their	bonds	to	be	loosed.

As	a	culture,	our	myth	of	rational	self-
interest	has	made	us	leery	of	any	scheme	that	
attributes	suffering	to	the	structures	of	society.	
Such	narratives	carry	a	tint	of	Marxism	for	
most	and	threaten	to	undermine	our	cherished	
individualism.	Imagine,	if	you	will,	a	proclamation	
that	all	college	debts	were	to	be	forgiven.	The	
response,	I	suspect,	would	be	to	complain	that	
some	of	the	debts	were	acquired	foolishly	and	
without	concern	for	consequence.	Those	who	are	
foolish	or	stupid	must	be	made	to	pay.	Imagine	a	
fifty-year	cycle	in	which	the	accrued	wealth	of	all	
was	re-distributed.	The	cards	are	re-shuffled	and	
the	game	of	Monopoly	can	begin	again.

I	hear	the	protests	already.	But	I	am	not	
writing	to	make	economic	suggestions.	That	
would	be	a	useless	exercise.	However,	I	do	write	
to	suggest	that	our	theology	has	been	co-opted	
by	a	false	narrative	that	skews	our	thinking	about	
the	whole	of	our	faith.	Rational	self-interest	
(even	when	married	to	hell	and	heaven)	is	not	a	
proper	basis	for	Christian	thought.	The	narrative	
that	is	our	inheritance	in	Christ	is	found	in	
Pascha.	It	was	found	in	Passover	before	that.	
What	decisions	would	a	culture	make	about	
its	problems	if	its	thoughts	were	governed	by	
Christ’s	Pascha?	How	would	it	view	the	poor?	
What	would	it	do	with	the	structures	that	tilt	the	
field	and	lock	the	door?

Dear	America,	What	would	Jesus	do?	No,	
What	did	He	do?

– Fr. Stephen Freeman



Often	 we	 complain	 that	 we	 cannot	 deal	 with	
these	 or	 other	 temptations,	 difficulties,	 trials.	
However	these	convictions	are	thrust	upon	us	by	
none	other	then	the	devil,	because	in	God,	with	
God,	there	is	nothing	that	we	cannot	overcome.	
There	is	nothing	that	we	cannot	deal	with,	and	
the	devil	is	very	attentive	that	we	should	forget	
about	 this.	 He	 always	 shows	 us	 many	 things	
in	 a	 distorted	 light,	 and	 even	 if	 there	 is	 some	
truth	 in	 his	 treatment,	 but	 in	 general	 –	 it	 is	 a	
lie.	The	devil	presents	temptations	as	if	they	are	
stronger	than	we.	
Therefore,	 notwithstanding	 that	 the	 situation	
may	be	 really	complicated,	 for	us	 there	 is	but	
one	 truth:	 no	matter	 what	 the	 difficulties	 and	
trials,	 inside,	 we	 always	 have	 the	 strength	 to	
overcome	 them.	 No	 temptation	 can	 tear	 us	
from	 the	 hands	 of	 the	 Father.	 The	 Lord	 will	
always	hold	us	in	the	palm	of	his	hand,	lest	we	
ourselves	 break	 loose	 from	 those	 hands	 and	
submit	to	the	devil’s	temptations

–	Bishop	benedicT (Aleksiychuk)

We are a fully orthodox Church with orthodox 
theology, liturgies, spirituality, and canonical 
Tradition, which strives to live this orthodoxy 
in the spirit of first-Millennium Christianity – 
that is, communion with Rome. The Christian 
East and West are not only called to achieve 
some sort of abstract closeness, but are called 
by our Savior to live in one union within 
Christ’s Body. We are called to live in union 
with one another, not in conquest of one 
another.

– His Beatitude SviatoSlav (Shevchuk)

Ми є вповні православною Церквою із 
православним богослов’ям, літургікою, 
духовністю та канонічною традицією, яка 
прагне проявити це православ’я в дусі 
християнства першого тисячоліття - у 
сопричасті з Римом. Християнський Схід і 
Захід не тільки зобов’язані шукати якогось 
абстрактного зближення, а й покликані 
нашим Спасителем жити в єдності 
єдиного Тіла Христового. Покликані жити 
в єдності, а не в підкоренні один одному

– Блаженніший СвятоСлав (Шевчук)

Please	 consider	 adding	 “donate	 blood”	 to	 your	
“to-do”	list	–	you'll	save	3	lives!	Today	the	demand	
for	blood	is	increasing	while	blood	donation	levels	
are	 decreasing.	The	GIFT	OF	LIFE	 is	 a	 present	
that	 cannot	 be	 bought	 and	wrapped.	An	 hour	 of	
your	time	can	give	someone	a	LIFETIME.
Did You Know??
•	 A	 donation	 is	 one	 unit.	 The	 average	 person	

has	10-12	units.
•	 The	 body	 begins	 replenishing	 the	 lost	 fluid	

and	red	cells	at	once	after	donating.
•	 Blood	has	a	 shelf	 life	of	42	days	and	donors	

can	give	only	every	56	days.	As	a	result,	there	
is	a	critical	lapse	between	the	time	when	blood	
expires	and	donors	can	donate	again.

Offerings to the Church:
• Your offerings: 1) help the Church fulfill 

her work; 2) help you grow in Christ. 
Offerings are a matter of faith not just 
finances.

• The Lord says: “Where your 
treasure is, there your heart will be 
also” (Matthew 6:21,) teaching us:  
1) that what we spend our money one 
indicates what is important to us, and 
2) offering our money to the Lord and 
the poor can help us change our hearts.
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