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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя Сліпородженого, 21-го Травня, 2017 р. Св. ап. і єв. Йоана

9:00 год. ранку – (Боже благословення для Омеляна, Андрія та
Петра Стишин, зам. Наталія Попович) – анг. мовою.
10:15 год. ранку – За Парафіян - укр. мовою.

Глас 5 : Апостол: Діяння Апостолів 16:16–34. / Євангеліє: Івана 9:1–38.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за попередньою
домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими католиками.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається відбути
передподружні науки.
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у суботу з 1:30 –
3:00 год; (9-13 р.) 3:00 – 4:30 год; (14-18 р.) 4:30 – 6:00 год. Вчителі – п.
Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної першої
п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких просимо заздалегідь
повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку необхідності, звертатися у
будь-який час.

Богослова. Прп. Арсенія Великого.

9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку –  Йосип, (Річниця), зам. Марта Скрипочка
– укр. мовою.
12:00 год. обіда – Святі Тайни Втаємничення (Хрещення,
Миропомазання та Пресв. Євхаристії) для
Новонародженого Данила Данисенко.
8:00 год. вечора – Акафист до Прич. Діви Марії

( Молебень чи Акафист служиться о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця травня)

Понеділок, 22-го Травня, 2017. Св. прор. Ісаї. Св. мч. Христофора.
Перенесення мощів св. Миколая Чудотворця з Мир до міста Барі.

9:00 год. ранку -  Адам Ґалей, зам. Родина Стишин

Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го Червня
2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
(10:00 – 2:00 год).
Методія, учителів слов’янських. Св. свщмч. Мокія.
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Юрія, Ольги,
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
зам. Галина Гнип (2) християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (4 – го червня 2017 р в 12:00 обіда) в
7:00 год. вечора – (Служба Божа за Свято Вознесіння)
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині
- Боже благословення для Володимира, Ірини, Татіяни та Яни
дня для дітей-батьків. Також пригадую всім, що 4-го Червня буде Перше
Сидяга, зам. Родина
Урочисте Св. Причастя. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на укр. мові
Храму Господнього.
Четвер , 25-го Травня, 2017. ВОЗНЕСЕННЯ ГОСПОДНЄ.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
Свв. отців Епіфанія, єп. Кипрського, і Германа, патр. Царгородського.
12:00 год кожної п’ятниці.
Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
Увага: Це є обов’язкове свято.
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
9:00 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
П`ятниця, 26-го Травня, 2017 р. Св. мчц. Гликерії.
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
7:00 год. вечора –  Ігор (Річниця), зам. Борис Ходин
самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
Субота, 27-го Травня, 2017 р. Св. мч. Ісидора.
Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
6:00 год. вечора – Вечірня
Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
7:00 год. вечора –  Ярослав Попович (Річниця),
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
зам. Надія Попович

Вівторок, 23-го Травня, 2017. Св. ап. Симона Зилота.
9:00 год. ранку – Боже благословення для Славоміра та Галини
Саміло (Річниця Подружжя), зам. Родина Саміло
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на анг. мові.
Середа, 24-го Травня, 2017. Віддання Пасхи. Свв. рівноапп. Кирила й

Неділя свв. отців I-го Вселенського Собору, 28-го Травня,
2017 р. Прп. Пахомія Великого.

Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
в.
п.
Сергію
Шелестов,
який
за
останніх
декілька місяців
Недільна Пожертва, 14 травня, 2017 р. День матері – 90 дол.
прилучається
добровільно
виконувати
необхідну
працю для потреб
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
нашого
храму.
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
г. п. Андрійові Фостаковському, який знайшов час і добровільно
Свічки: $300, Тетрапод: $6, Вареники: $102, Обід: $345, Страхівка: $65, Підтримка
прийшов і допоміг виконати необхідну працю на діточому
парохії: $60, Різне: $15, Свята: $5, Добровільна пожертва: $30,
парафіяльному майданчику.
Місячна пожертва на іпотеку - $795.00,
ґ. Панству Кубарич, які неодноразово заощадили кошти витрат для
Недільна пожертва – $1,117.00
/ Разом - $3,020.00
парафії і цього року ревно та чутлево обходять біля церкви за
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за нашими квітами, а особливо кущами троянд, які так гарно нас
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 14–го травня 2017 р.
любують. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
жертводавців і винагородить сторицею.
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо
звертатися до священика.
----------------------------------------------------------------------------------------

Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці травні 2017 р. наші
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
“На Многая і Благая літа!”
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Новини нашої парафії:
1. В наступну Неділю 28 травня ми плануємо поїхати на закінчення
Маївки до East Moriches (exit 61 Sunrise Hwy) і відслужити там
Молебень до Матері Божої о 2- й год після обіда. Просимо всіх до
участі у спільній молитвi.
2. Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб о. Микола
відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших родин,
просимо телефонувати до парафіяльного дому до 4 червня, 2017р.
включно.
3. Ми маємо на продаж вареники з картоплею, з капустою та з
сиром, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб
нашої Церкви.
4. Запам`ятайте:
а. Збірка в місяці травні: Прибирання церкви: Наступна
добровільна збірка відбудеться 21-го травня 2017 р.Б.
б. У Вівторок 23 - го Травня 2017 р. жінки з нашої парафії
продовжують виготовлення вареників з картоплею та капустою для
фестивалю, починаючи з 6:00-ої год. вечора. Запрошуємо ласкаво
всіх парохіян до співпраці.
в. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у
понеділок, 22 травня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного
Парафіяльного фестивалю.
г. Український танцювальний колектив Горлиця при нашій
парафії організовує 11-го Червня 2017р 1-ий Український
Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша інформація
прилучина до нашого вісникa.
5. Висловлюємо нашу щиру подяку:
а. Сестринству Апостольства Молитви, а особливо п. Сенді Мотекю,
п. Елейн Елук, п. Ґлорії Толопка та панству Фромел та п. Ігорові
Варивода в організації розпродажу квітів у Суботу та Неділю з
нагоди Дня Матері. Чистий прибуток становив 500.00 дол., який
сестринство пожертвували для потреб нашої Церкви.
б. всім жінкам з Сестринства Св. Вервиці, а особливо п. Олі Костюк,
п. Вірі Шило та п. Сергію Шелестов, які минулої неділі приготували
смачний обід з нагоди Дня Матері, дякуємо за їхню ревну працю для
нашого храму. Чистий прибуток з Свята становив 305 дол., який
було пожертвувано для потреб виплати місячної іпотеки.

6. До вашої уваги:
А. Фестиваль при нашій парохії 11 – го червня 2017р.
Б. Наша Українська школа планує подорож до Мистик, штат
Конектікут 24 та 25 червня. Більша інформація прилучина до
вісника.

До вашої уваги: Ді. 16, 16–34. «Павло та Сила опівночі молилися і співали
Богу» Апостолам не було легко, коли почали проповідувати. Їх одразу

переслідували, вони терпіли, не раз арештовували їх. Знаємо, що майже всі
апостоли загинули мученицькою смертю. Однак вони ставились до переслідувань і
арештів як до частини процесу проголошення Доброї новини. Оскільки Ісус Христос
сказав, що переслідували Його і переслідуватимуть Його послідовників. Апостоли
тішились, що можуть йти тією самою дорогою, що йшов Христос. Тому коли Павло і
Сила були у в’язниці, вони не зважали на те, де вони, і далі славили і благословляли
Бога. У нашому житті мало б відбуватися так само: жодні події не мали б нас
віддаляти від Бога, перешкоджати славити Його. Часто від нас не залежить, що з
нами діється, що діється навколо нас. Але в кожній життєвій ситуації ми можемо бути
з Богом, можемо молитися і славословити Бога. А Господь знає, як вирішити цю

ситуацію. Бачимо, і тут Господь знайшов вихід: стався землетрус, всі двері
повідчинялись і кайдани поспадали. Якщо ми молимось, то і в нашій ситуації
Бог обов’язково зробить все, щоб захистити нас!
Йо. 9, 1-38. «Переходивши, Ісус побачив чоловіка, зроду сліпого». Це
Євангеліє майже в цілій главі оповідає нам про зцілення сліпородженого. Може,
не звертаємо уваги на те, що хлопець мав цю проблему, ваду від першого дня
свого життя, бо таким народився. І Господь дає зцілення, яке було тяжко
сприйняти євреям, що бачили це. Чому так? Адже й нам у житті не просто
відчитати ті чи інші знаки, чуда, які постійно відбуваються довкола нас, які,
може, не раз є і нелогічними. Погляньмо, скільки різних знамень Бог дає в
нашому житті, що цілковито по-людськи здавались би неможливими!
Коли уважно приглянемося до нашого життя, то побачимо їх. Він стукає, навіть
коли ми не вслухаємося. І як цьому сліпородженому Бог дає прозріння, так і нам
хоче показати те, чого ми часто не бачимо, що нам є ніби закрите до часу.
Уміймо почути Господа, який надходить, аби зробити нас зрячими,
зробити чергове чудо в нашому житті, і вміймо Йому за це бути вдячними.
Владика Венедикт (Алексійчук).

Запамятаймо:
А. Читаючи твори Отців, пізнаємо як поширювалося знання Євангелія, як

проповідали ті знамениті й великої святості мужі, що їх називаємо Отцями
Церкви... Писання святих Отців - це неоціненна скарбниця для кожного
душпастиря (митр. Андрей Шептицький, Декрети і правила Архиєпархіального
собору, 1941).
Б. Станьмо подібними до Христа, бо він став подібний до нас. Зробімся богами
задля Нього, бо Він став людиною задля нас. Він прийняв гірше, щоб нам дати
ліпше. Він став убогим, щоб ми збагатилися Його убозтвом. Він прийняв вигляд
раба, щоб ми стали вільні. Він зійшов униз, щоб ми вознеслися. Він був
спокушуваний, щоб ми перемогли. Він перетерпів неславу, щоб нас прославити.
Умер, щоб нас спасти. Вознісся, щоб притягнути до себе тих, що лежали у
гріховному упадку (св. Григорій Богослов, Слово І).
В. Принесім же дари Тому, хто за нас постраждав і воскрес... Принесім себе самих
- дар найцінніший перед Богом і Йому найбільш милий. Віддаймо Образові створене
по образу! Пізнаймо своє достоїнство! Пошануймо Первообраз. Зрозуміймо силу
таїнства цього свята, і те, за кого Христос помер. Станьмо подібними до
Христа, бо Христос став подібним до нас. Зробімся богами задля Нього, бо Він
став людиною задля нас. Він прийняв гірше, щоб нам дати ліпше. Він став убогим,
щоб ми збагатилися Його вбозтвом. Він прийняв вигляд слуги, щоб дістати для
пас свободу. Він зійшов, щоб нам піднестися. Він був спокушуваний, щоб ми
перемогли. Він перетерпів неславу, щоб нас прославити, помер, щоб нас спасти
(св. Григорій Богослов, Слово на Пасху, І).

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини

До вашої уваги:
1. Українська Католицька Парафія Св. Трійці в Статен Ісланд
організовує 4-го Червня 2017р 6-ий Український Фестиваль
при Парафії. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
інформація прилучена до вісника.
2. Дорогі Парафіяни: ВІДПУСТ В МОНАСТИРІ СВЯТОГО
ЙОСАФАТА отців Чину Св. Василія Великого Святкуйте
разом з нами 400-ліття заснування Василіанського Чину Св.
Йосафата прийнявши участь у відпусті 18 червня 2017 року
в монастирі за адресою: 1 East Beach Drive, Glen Cove, NY
11542, on Long Island. З нагоди Ювілею Апостольська
Столиця надала Повний відпуст учасникам
святкування.
НЕ ЙДІТЬ ДО ЦЕРКВИ, ЯКЩО ОЧІКУЄТЕ ЦЬОГО…
Не шукайте у Церкві святих
Якщо ви прийшли у Церкву шукати святих, то помилилися
адресою. Якщо ви прийшли шукати Бога, то потрапили в
якнайбільш відповідне місце. Як постійно нагадує Папа
Франциск, Церква — це лікарня, де лікуються від гріхів.
Кажуть, священики — це лікарі душ; однак, вони „лише
медперсонал“ і теж потребують зцілення. Єдиний лікар — Ісус
Христос. Очевидно, пацієнти, які вже пройшли обстеження і
тривалий час лікуються, можуть порадити новачкові, які ліки
дієвіші, що варто вживати, які процедури швидше повернуть
здоров’я. Аналогічно з духовним життям. Досвідчені віряни
можуть дати корисну пораду: які молитви молитися, як це
робити, — та вони не спасуть. Загалом беручи, процес
воцерковлення, входження у монастир чи у якусь спільноту,
має три класичних періоди. На першому ви в ейфорії, бо
врешті знайшли спільноту святих людей, які люблять один
одного і близькі до Бога. Та за якийсь час приходить
розчарування. Мовляв, куди я потрапив, це також грішники,
тут немає любові, тут сваряться і є проблеми. Часто через це
чимало людей відходить від Церкви (аналогічно до
розлучення після медового місяця), бо не справдилися їхні
хибні очікування, що вони знайшли ідеальну Церкву.
Та, якщо вдалося пережили це, то ґрунтовніше сприймають
значення всього: я на своєму місці, грішник, серед таких самих
грішників (навіть гірший за них), які шукають Бога і
намагаються слідувати за Ним, нехай невдало і з падіннями. І
неправда, що у спільноті/парафії немає любові. Вона є, і її ім’я
— Ісус Христос. Просто не всі ще здатні відкритися на неї…
Не очікуйте, що у Церкві всі будуть вас любити
Часто до Церкви люди приходять за афектами, розумінням,
любов’ю. Очевидно, що це отримують. Знайдуть чимало
братів і сестер, які підтримають, допоможуть, скажуть добре
слово чи дадуть пораду.
Та християнин покликаний не до того, щоб його любили всі
інші, а навпаки: самому навчитися любити за принципом
Христа — „любити своїх ворогів“. Чесно кажучи, я довго думав,
чому це я маю навертатися, змінювати своє життя, коли моя
мати, сестра чи брат залишаються людьми, які постійно
повторюють старі помилки. Поки не зрозумів, що Господь не
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дає їм благодаті навернення, аби я сам міг навернутися,
прийняти їх такими, як вони є, якими їх любить Бог. Дуже часто
Всевишній робить кам’яне серце в одних людей, щоби спасти
інших.
Та будьте впевнені: хоч би який гріх ви скоїли — Церква
завжди прийме вас, в особі священика чи у спільноті,
допоможе вирватися з пут диявола і приведе до Ісуса. У неї
немає іншого виходу. Так заповів її Засновник.
Не будуйте свою віру та життя на ідолах
Ідолом є будь-що чи будь-хто, хто заступає нам місце Бога, на
кому ми будуємо життя. Це може бути робота, гроші, мати,
дружина/чоловік, діти. А може і священик чи людина, яка
привела нас до Бога. В своїй уяві ми ідеалізуємо її, вважаємо
взірцем віри, святості. І коли виявляється, що вона така сама
людина, зі своїми гріхами і труднощами, то наша віра ризикує
завалитися. Просто формувати своє життя на комусь, окрім
Бога, це те ж саме, що будувати на піску.
Іноді Бог допускає, щоби хтось згрішив у нас на виду, аби ми
не шукали афектів в інших, а прагнули втіхи від Бога. «Бо
кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до
світла, щоб не виявились діла його. А хто правду чинить — іде
до світла, щоб виявилися діла його, сподіяні бо вони в Бозі»
(Йн 3, 20-21). І якщо навіть є і гріхи, ми віддаємо їх Богові, щоб
їх омила Його кров. Бо грішник — не той, хто чинить гріх, а хто
його любить.
Церква існує не для вашого комфорту
«Мені тут добре» — можна часто почути від парафіян. Постає
питання: ви шукаєте Бога чи власного комфорту? Коли учні на
горі Табор побачили переображеного Господа, то сказали:
«Наставнику, добре нам тут бути! Зробимо три намети: один
тобі, один Мойсеєві й один Іллі». Євангеліє відзначає: «Він не
знав, що говорить» (Лк 9, 33). Та Ісус велить спуститися, щоб
піти на іншу вершину — на Голгофу.
Життя християнина проходить між цих двох гір: горою
Переображення і горою Страждання. А між ними є ще пустеля,
повсякденне життя, Кана з її весіллям… Відносини з Богом
подібні до синусоїди. Одного разу тобі так добре, що здається
— літаєш у Небі, а потім взагалі не відчуваєш Бога, ніби Він
тебе покинув. Та з часом «кожна долина заповниться, кожна
гора й пагорб знизяться! Провалля стануть рівниною, а прикрі
кручі — низиною!» (Іс. 40, 3).
Бути з Христом — це стояти на передовій у духовній боротьбі
за спасіння світу. А тим більше — «хто не несе хреста свого, і
не йде слідом за Мною — не може бути моїм учнем» (Лк 14,
27). Христос прийшов на цей світ не для того, щоби звільнити
нас від проблем, а щоби дати нам спасіння.
Церква — це не втеча від світу
«Я вже більш не у світі, а вони у світі, і Я до тебе йду. Отче
Святий! Заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти Мені
передав, щоб були одно, як ми! Не молю, щоб Ти узяв їх від
світу, лише — щоб зберіг їх від лихого» (Йн 17, 15).

Багато хто думає, ніби Церква, монастир чи спільнота — це
чудова нагода втекти від світу, від його проблем чи труднощів.
Такі прагнуть чимдовше залишатися у храмі — але не задля
молитви, тільки щоб не повертатися додому. Або йдуть у
монастир, бо вважають, що там буде святий спокій… Однак
наша проблема не в світові, а в нас. Як ми сприймаємо
оточення, ближніх життя. Коли навертаєшся — змінюється все
навкруги і водночас не міняється нічого.
Церква покликана не сховати нас від життя, а навчити жити.
Якщо я маю проблеми чи труднощі, то намагаюся чимшвидше
піти до храму, бо стовідсотково впевнений, що отримаю
правильну відповідь, як мені вчинити, і отримаю у Таїнствах
благодать, щоб вистояти під час бурі…
Церква не для того, щоб нам подобатися
Часто від людей можна почути: «Я ходжу до того храму, бо
там мені все підходить: літургія, проповідник, оздоблення…».
Та християнство — це не питання смаку, але спасіння. Єдине,
що має значення, — це Божа воля. Правду кажучи, я багато
що змінив би в Церкві, якби мені дали волю. Саме так роблять
чимало протестантів. Не подобається щось — творять нову
«конфесію», і так постійно. Ніби це пастирі, а не Господь там
головні. Або ж часто люди покидають спільноту чи парафію,
бо там, на їхню думку, немає порядку чи щось діється не так,
як їм би хотілося. Але якого порядку вони хотіли: свого чи
Божого?
Церква не дасть вам готового рецепту життя
Папа Франциск застерігає від лжепророків, які мають відповіді
на всі питання, рішення всіх проблем. Господові важливо мати
з нами діалог, постійні відносини. І наші хрести, якщо ми їх
приймаємо, виявляються сходинками до Бога — або від
Нього, якщо їх відкидаємо. Тому Бог не дає нам готового
маршруту нашого перебування тут, на землі, не об’являє свою
волю на все життя. Ісус хоче бути нашим товаришем, а не
інформаційним довідником. Окрім того, якщо про все
дізнаєшся, то навіщо тобі буде потрібен Бог…
Отці Церкви мудро казали: не давайте неофітові швидко
навчитися віри. Бо вона тоді втратить свою цінність взаємин із
Христом, а стане ідеологією, філософією і будь-чим, тільки не
досвідом Бога.
Церква не створена для вашої реалізації
Існує чимало стереотипів, та зупинюся на цьому. Як на мене,
це стосується насамперед священиків, — однак також і
віруючих, які чекають у Церкві на реалізацію свого «я».
Звичайно, дуже добре служити Богу своїми харизмами; та чи
завжди ми діємо на Божу, а не свою славу? Для розпізнання
цього існує ієрархія, священики, духівники, через яких діє Бог.
Бували випадки, коли дуже ревні священики починали якісь
справи та ініціативи без дозволу або навіть проти дозволу
свого настоятеля, і все було добре, доки вони там працювали.
Але коли їх забирали на іншу парафію, то справа
розпадалися, каплиці заростали бур’янами, а традиції

занепадали. Просто будували вони на своїй ініціативі, а не на
Богові.
Іншою спокусою для віруючих є думати, що «я незамінний для
Церкви». Будьте певні: Бог і Церква чудово проживуть без вас
(без мене). Та чи я проживу без них? Колись святому Отцю Піо
посланець Ватикану сказав: такий, як ти, не потрібен Церкві.
«Зате Церква потрібна мені», — почув у відповідь.
Джерело: http://CREDO: http://credo.pro/2017/05/182829
Вчення Святих Отців про гріх
З давніх-давен люди прагнуть дізнатися звідки взялося зло.
Звідкіля злоба, ворожість, ненависть, грабежі, вбивства,
різноманітні біди? Звідки взялися скорботи, хвороби,
страждання, старість, смерть? Дуже багато різноманітних
здогадок та вирішень висуваються людьми: філософами,
засновниками різних релігій, законодавцями, політичними
вождями… Проте їхні відповіді на ці питання не знаходять
загального визнання, вони не перевірені часом, не
підтверджені життям та досвідом. Єдину правильну відповідь
про причину зла у світі, про шляхи та методи боротьби з ним,
ми знаходимо у Слові Божому. Бог-Творець відкриває людям у
Святому Письмі, що причиною усіх людських бід, катаклізмів
та всякого зла є гріх. Крім нього немає зла. Гріх породжує два
плоди: смерть та скорботу. Саме від нього всі вище
перераховані людські біди. Гріх – це переступ Божих
Заповідей чи, як пише євангелист Іван, «… гріх є беззаконня»
(І Ів. 3:4). Святий Іван Золотоустий наголошує, що гріх – це дія
проти волі Божої. Гріх входить у світ через перших людей, які
згрішили в раю (пор. Рим. 5:12, Бут. 2-3). За словами
преподобного авви Доротея, Бог сотворив людину на Свій
Образ та Подобу, безсмертною, самовладною, прикрашеною
різноманітними чеснотами. Проте людина послухала диявола,
переступила заповідь, скуштувавши заборонений плід. Після
чого її виганяють з раю. Так почало вкорінюватися на землі
зло та смерть. Ніде серед людей не залишилося справжнього
богопочитання, всюди ширилося невідання та незнання Бога.
Тільки окремі люди знали Бога: Ной, Авраам, Ісаак та інші
патріархи. Бог змилосердившись над Своїм створінням, дає
Мойсею писаний закон, в якому одне дозволив, а інше –
заборонив. Бог, давши людині закон, дає їй шанс та поміч у
боротьбі із злом. Проте зло не виправилося, не зменшилося,
не зникло. Гріх так міцно вкоренився в душі та тілі людини, що
люди перетворилися на рабів диявола. І знову Бог не залишив
людини. Він посилає на землю Свого Єдинородного Сина, бо
тільки Сам Бог може звільнити всіх від рабства гріха. За
словами Григорія Богослова Бог стає Людиною, щоби подібне
вилікувати подібним, душею душу, тілом тіло; бо Він у всьому,
крім гріха, став Людиною. Ставши Людиною, Ісус відновив
упалу людину, визволив її від влади гріха. Христос дає нам
владу: «… наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу»
(Лк. 10:19). Знаючи нашу неміч, Ісус дає нам Святі Тайни,
Заповіді, Святе Євангеліє.
...далі буде
За книгою Г. И. Шиманского «Учение Святых Отцов о страстях и
добродетелях».

