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РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ
Неділя Самарянки, 14-го Травня, 2017 р. Св. прор. Єремії.

СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяється за
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути практикуючими
католиками.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Сповідь: перед Св. Літургією та за домовленістю.
10:15 год. ранку – (Боже Благословення для всіх матерів) Вінчання: зголоситися до пароха за 6 місяців наперед. Вимагається
(Спеціяльна інтенція) – укр. мовою.
відбути передподружні науки.
Замітка: Цього тижня вічне світло горітиме – За Боже
Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи (9:00-1:30).
Благословення для всіх матерів нашої парохії, зам. о. Микола
Детальніша інформація на веб-сторінці: ukrainskaschkola.com
Попович з родиною.
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.
8:00 год. вечора – Акафист до Прич. Діви Марії
( Молебень чи Акафист служиться о 8 – ій год. вечора кожного дня місяця травня)
Вчителі – п. Григорій Момот та п. Христина Момот.
Уроки Катехизму: проводяться у понеділок (5:00 – 6:00 год вечора)
Понеділок, 15-го Травня, 2017. Св. Атанасія Великого, архиєп.
Таїнство Оливопомазання: Отець М. Попович відвідує хворих кожної
Олександрійського.
9:00 год. ранку - Боже Благословення для Ольги, зам. Марія Шнайдер першої п’ятниці місяця, уділяючи Св. Таїнства хворим, про яких
просимо заздалегідь повідомляти парафіяльну канцелярію. У випадку
Вівторок, 16-го Травня, 2017. Переставлення прп. Теодосія, ігумена
необхідності, звертатися у будь-який час.
монастиря Печерського. Свв. мчч. Тимотея й Маври.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св. Літургією.
9:00 год. ранку –  За померлих (Спеціяльна Інтенція),
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 2- го Червня
зам. Матері в Молитві
2017р. і розпочнеться о 8 годині вечора.
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на анг. мові.
Чоловіча молитовна група святого Йосипа відбувається кожного
Середа, 17-го Травня, 2017. Віддання празника Переполовення. Св. мчц.
четверга о 8 годині вечора на анг. мові.
Пелагії.
Парафіяльна канцелярія: Вівторок – П’ятниця (9:00 – 5:00 год); Субота
7:00 год. вечора – Боже благословення для всіх членів
(10:00 – 2:00 год).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру, приходьте
Сестринства св. Вервиці, зам. Сестринство
кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є обов’язок кожного
8:15 год. вечора – Біблійні студії – на укр. мові
християнина.
Четвер , 18-го Травня, 2017. Св. і славної мчц. Ірини. Прп. Никифора,
Служба Божа для дітей і молоді (4 – го червня 2017 р в 12:00 обіда) в
ігумена монастиря Мидікійського.
першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба Божа о 12 годині
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Юрія, Ольги,
дня для дітей-батьків. Також пригадую всім, що 4-го Червня буде Перше
зам. Галина Гнип
Урочисте Св. Причастя. Шановні батьки не забувайте приводити дітей до
П`ятниця, 19-го Травня, 2017 р. Св. праведного, і многострадального Іова. Храму Господнього.
7:00 год. вечора – Боже Благословення для Владики Павла
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для вісника – до
12:00 год кожної п’ятниці.
Хомницького, зам. прочани Марійської прощі.
Субота, 20-го Травня, 2017 р. Спогад про явління на небі, у святому місті Завіщання: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої Родини
(Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!
Єрусалимі, знамени чесного Хреста. Св. мч. Акакія.
Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх, хто
6:00 год. вечора – Вечірня
втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради, всім, хто
7:00 год. вечора –  Іван та Марія Кілик, зам. Родина Стешин самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто шукає
Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа Ісуса
Неділя Сліпородженого, 21-го Травня, 2017 р. Св. ап. і єв. Йоана
Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити себе і
Богослова. Прп. Арсенія Великого.
зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.
Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Глас 4 : Апостол: Діяння Апостолів 11:19–26, 29-30. / Євангеліє: Івана 4:5–42.

10:15 год. ранку – ( Йосип, (Річниця), зам. Марта Скрипочка)
– укр. мовою.

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
Фестиваль.
Всі
наші
парафіяни
запрошені.
Більша інформація
Недільна Пожертва, 7 травня, 2017 р. День матері – 165 дол.
прилучина
до
нашого
вісникa.
Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне 8. Висловлюємо нашу щиру подяку:
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
а. Тридцять одній особі з нашої парохії, які організували
Свічки: $210, Тетрапод: $5, Вареники: $6, Кава: $175, Страхівка: $170, Паска: $45,
приготування вареників з капустою, з картоплею та з сиром у
Місячна пожертва на іпотеку - $490.00,
четвер 11-го травня 2017 р. для розпродажу та для нашого свята.
Недільна пожертва – $919.00
/ Разом - $2,265.00
б. п-ву Славомиру і Олені Саміло, котрі за останніх декілька
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за тижнів прилучили свої зусилля і працю для необхідних потреб у
ваш дар любови для нашого храму минулої неділі 7–го травня 2017 р.
парафіяльному центрі.
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
в. п-ву Сміт, які багаторазово прилучили свої зуселля у багатьох
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є необхідних роботах при нашому храмі. Нехай Бог
у лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про
Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і винагородить
нагоду, принаймні, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо сторицею.
звертатися до священика.
9. До вашої уваги:
---------------------------------------------------------------------------------------А. Фестиваль при нашій парохії 11 – го червня 2017р.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці травні 2017 р. наші
Б. Наша Українська школа планує подорож до Мистик, штат
найкращі вітання та нехай Господь благословляє всіх вас!
Конектікут 24 та 25 червня. Більша інформація прилучина до
“На Многая і Благая літа!”
------------------------------------------------------------------------------------------------------ вісника.
Новини нашої парафії:
10. Сьогодні 14 –го Травня 2017 року після Служби Божої
Українською мовою, учні Української Суботньої Школи організовують
1. Вітаємо всіх Матерів нашої парафії з Днем Матері. Нехай
маленьку святкову концертну програму і перекустку з нагоди Дня
Господь Благословить всіх вас.
Матері. Всіх щиро запрошуємо на свято.
2. Щиро вітаємо Емму Софію Фаджардо, дочку Алана
Фаджардо та Наталії Янишин, з нагоди отримання Святих
До вашої уваги: Ді. 11, 19–26, 29–30. «Тож учні, кожний із них за
спроможністю, ухвалили послати братам» Бачимо, наскільки була великою
Таїн Втаємничення в неділю 7 травня, 2017 року
солідарність між її членами, від самих початків Христової Церкви. Коли одна
3. Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб
частина Церкви знає, що інша частина перебуває у потребі, то відразу робить
о. Микола відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших все, що в її силах, щоб допомогти. Кожному з нас також важливо цього не
родин, просимо телефонувати до парафіяльного дому до 4
забувати, що ми єдині в Церкві. То ж маємо усвідомлювати, що навколо нас є
люди, які в потребі. Так, ми не можемо всім допомогти, однак, це лише на
червня, 2017р. включно.
перший погляд. Бо якщо не можемо допомогти фінансово, то можемо допомогти
4. Пригадуємо, що місяць травень присвячений Пресвятій
своєю працею, увагою, молитвою. У кожній ситуації, яку нам дає Бог, Він знає,
Богородиці. Кожного дня місяця травня о 8:00-ій годині вечорa
на що ми здатні й не очікує від нас того, що не є в наших силах і спроможностях.
служитиметься Молебень або Акафіст. Заохочуємо всіх до участі Завжди запитуймо себе, чого Бог хоче, як я маю простягнути руку
у цих набоженствах.(Присвятім цей місяць у молитві за мир і
допомоги людям, які навколо мене.
кращу долю нашого Українського народу).
Йо. 4, 5-42. «Була б ти відала про дар Божий, і хто Той, хто каже тобі: Дай
5. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, з капустою мені напитися».
та з сиром, вартістю $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для Коли роздумуємо над зустріччю Ісуса Христа із самарянкою, то увагу
потреб нашої Церкви.
привертають кілька аспектів. По-перше, жінка приходить по воду в обідню пору.
Тоді життя в цій частині континенту вирувало або вранці, або ввечері, удень
6. Пригадуємо, що Сестринство Апостольства Молитви
була спека. Тому в полудень ніхто не працював, тим паче не приходив по воду.
продовжує розпродаж квітів до Дня Матері. Будь- ласка,
Самарянка приходить у спеку тому, що сподівається нікого не зустріти:
приєднайтесь та придбайте вами улюблені квіти. Весь прибуток з соромиться, бо всі знали про її невзірцеве життя. Але вона зустрічає там не
розпродажу буде переданий до нашої Церкви.
тільки людину, а Бога. І бачимо, що ця зустріч з Ісусом, цей діалог з Христом,
який почався як звичайний, переходить у пізнання того, ким є Христос. Так і
7. Запам`ятайте:
наше пізнання Бога є поступовим: лише крок за кроком можемо пізнати Його.
а. У Четвер 18 - го Травня 2017 р. жінки з нашої парафії
Бог має велику педагогіку, яку застосовує до нас, і ніколи не тисне на нас, щоб
організовують виготовлення тушеної капусти для фестивалю
ми відразу змінилися, так само, як тоді Христос не тиснув на самарянку. Він
починаючи з 6:00-ої год. вечора. Запрошуємо ласкаво всіх
поволі відкриває нам правду про життя, правду про себе. Тому вміймо бути
парохіян до співпраці.
терплячими до себе й до інших. Не біймося, коли не можемо змінитися
відразу. Будьмо витривалішими, адже Бог деколи потребує часу, щоб
б. Збірка в місяці травні: Прибирання церкви: Наступна
попрацювати над нами!
Владика Венедикт (Алексійчук).
добровільна збірка відбудеться 21-го травня 2017 р.Б.
в. Дорогі парафіяни, доносимо до вашого відома, що незабаром Запамятаймо:
після 15-го травня ви отримаєте поштою інформацію щодо
А. Один Творець чоловіка і жінки. Одна земля обоє вони - один образ.
збірки коштів на Стемфордську Семінарію та для Доброчинних Один для них закон, одна смерть, одне воскресіння. Ми однаково
діл нашого Владики Преосвященішого Павла Хомницького.
родимося: від чоловіка і жінки. Один довг діти зобов'язані віддавати
г. Парафіяльна Управа/Пасторальна Управа матиме зустріч у батькам (св. Григорій Богослов, Слово 37).
понеділок, 22 травня ц. р. о 7:15 год. вечора. Запрошуються всі Б. Чи ж не збудимося, чи ж не воскреснемо із земного життя до
парафіяни, які бажають брати більш активну участь у житті своєї євангельської святості? Чи ж не почнемо розважати про день
парафії. Обговорюватиметься також підготовка до цьогорічного Господній, про день страшної ваги, коли ті, що за добрі діла стануть
Парафіяльного фестивалю.
праворуч Судді, дістануть царство в небі, а поставлених ліворуч за
г. Український танцювальний колектив Горлиця при нашій
нестачу добрих діл покриє геєна вогню і вічна мряка. Там буде плач і
скрегіт зубів (св. Василій Великий, Вступ до Ширших Правил).
парафії організовує 11-го Червня 2017р 1-ий Український

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
м. Ліненгурст, НЙ 11757
велегласно навкруги: сей Бог наш і не додасться інший до Нього,
Який воплотився і явився на землі.
Мати. Мама. Матуся. З днем матері вітаю всіх Вас матері! Про свого Бога Ізраїль забув. Забув невдячний народ про
Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово мама. Воно добродійства Того, хто вивів його з дому неволі, з-під влади Єгипту.
про найближчу, найдобрішу, найкрасивішу і наймилішу людину у Порохом припав жертовник правдивого Бога, у вертеп, в яскиню
світі. Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих поганства перемінений став храм Соломона, жиди поклонялися
мандрах, материнська ласка гріє нас все життя аж до Ваалу та іншим божкам, заледво знайшлася душа, яка зберігала
старості. Її створив Бог на цій грішній землі для краси і Божий закон. Дарма, що Бог посилав пророків, аби словом
щастя, щоб вона дарувала життя і була продовжувачем роду невимовної любови навертали заблуканих; однак жиди не
людського. Дорогі милі, змучені матері! Схиляємо низенько покаялися, не злякалися погроз – тож кара Божого гніву нависла
свої голови і висловлюємо щире синівське „Спаси Вас Бог” над ними. Дійшло до того, що жиди забули навіть на празник
перед образом Вашим, біловолосі наші бабусі і матері, перед Пасхи, який відновив цар Йосія, один з найпобожніших царів. У
терпінням і печаллю за синами і чоловіками, братами і такий час, за правління царя Йосії, появився серед жидівського
сестрами. ...То дай Вам, Боже, діждатись ще тієї пори, коли народу пророк Єремія, і став чутний його голос волаючого в
чисте синє небо зігріє Ваші страждальні душі і теплом своїм пустелі. Пророк так сповнений був любови до Бога і до свого
зменшить болі Ваших сердець, а перед Вашим поглядом народу, що лиш найбільш закаменілі серцем жиди могли
зацвітуть сади, заколосяться ниви добірним зерном і в наважитися каменувати його. Та саме так і сталося.
чистому мирному небі розіллється нескінченне соло Єремія народився 627 р. до Різдва Христового. У першій главі його
неперевершеного степового співця – жайворонка. Хай наші пророцтва читаємо, що був він сином священика Хілкії з міста
Анатот, поблизу Єрусалиму, “до якого надійшло слово Господнє за
друзі крилаті – лелеки дарують Вам правнучат. Онучат, і
часів Йосії, сина Амона, царя юдейського, тринадцятого року його
діточок – оцих домашніх соловейків, щоб своїм безгрішним і
царювання” (Єр. 1, 2). Бог віддавна призначив його своїм пророком.
чистим щебетом звеселяли Ваші змордовані душі та множили “Перш, ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе; і перш ніж ти вийшов
надію на краще завтра нашої долі; помагай Вам, Боже, з лона, освятив я тебе; пророком для народів я тебе призначив”
поставити їх твердо на ноги і засіяти їхні душі зерном Правди (Єр. 1, 5). Єремія мав тоді лиш 15 років і боявся, що не в змозі буде
і Науки. Щастя, здоров’я всім Вам дорогі Матері!
проголошувати слово Того, хто послав його. Та Господь сказав
йому: “Не кажи: Я дитина, – бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти
До вашої уваги: Дорогі Парафіяни: Церква це місце для молитви і
підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайсь перед
Християнського життя згідно Церковного правила. Церква не є
ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати, – слово Господнє” (Єр. 1,
місцем для бізнесу, а храмом молитви. Також важливо пам`ятати
7-8). І простяг Бог руку свою, і торкнувся уст його та сказав: “Ось я
усім, що перед Служби Божої і після неї слід зберігати тишу в Церкві.
поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю тебе я нині над
Церква – це Дім Божий, і тому не треба мішати сконцетруватися в
народами й над царствами, щоб ти викорінював і руйнував,
молитві тим вірним, які моляться до і після Служби Божої. Дякуємо.
вигублював і валив, будував і насаджував” (Єр. 1, 9-10). Тоді став
Єремія посеред Єрусалиму і почав проповідувати. Словами
Святий Дух: Дари Святого Духа (грец. Χαρίσματα του Αγίου
Господа Бога виказував невдячність жидівського народу, що навіть
Πνεύματος) Сім дарів Духа Святого, якими духовно квітне і
не питав, де “Господь, що вивів нас із землі Єгипетської, водив нас
благоприкрашається Христова Церква:
пустинею, степовою землею та проваллями, ґрунтами сухими й під
1. Страх Божий — дух страху Божого (синівське благоговіння
смертною тінню, землею, що нею ніхто не проходить і ніхто в ній не
перед Богом).
оселюється” (Єр. 2, 6), і який привів їх в обіцяну землю і дав
2. Знання — дух пізнання (дар пророчий і пастирський).
3. Мужність — дух сили (дар сили духовної, кріпость душі і сила посмакувати плодів її. І небо вжахнулося, бо жиди осквернили
землю Божу і в ніщо ставили достоїнство свого Бога; їх священики
волі).
забули на Нього та пророкували в ім’я Ваала і пішли за ідолами,
4. Рада — дух поради (дар духовного водительства, напотопаючи в нечистоті та беззаконні. Вони не побоялися, що Бог
ставництва).
вразив синів їх, що меч убив пророків їх. Невіста не забуває дбати
5. Розум — дух розуміння (чуйність душі до всього доброго й
свою красу і діва не забуває прикраси на грудях своїх, а “мій народ
святого).
мене забув, – безліч днів тому” (Єр. 2, 32).
6. Мудрість — дух мудрості (уміння жити за заповідями БоБув ще час випробування, бо Господь наказав Єремії: “Іди й
жими).
промов оці слова вголос на північ і скажи: Повернися, зраднице,
7. Побожність — Дух Господній (дар благочестя й праведності). Ізраїлева дочко, – слово Господнє; не покажу тобі мого обличчя у
Плоди Дарів Святого Духа
гніві, я бо милосердний, – слово Господнє, – не гніватимусь повіки!”
Нараховують 9 плодів дарів Святого Духа:
(Єр. 3, 12). Та жиди не послухали слова Божого і не злякалися,
1. Любов 2. Радість 3. Спокій 4. Терпеливість
коли Господь устами Єремії погрозив їм, що нашле на них ворога, і
5. Доброта 6. Милосердя 7. Віра 8. Лагідність
той знищить їх поля та сади, уб’є синів і дочок і “зруйнує міста9. Стриманість
твердині, що на них звіряєшся, мечем звоює” (Єр. 5, 17). Але жиди
вибрали “ліпше вмерти, а ніж жити” (Єр. 8, 3), “вони ж не слухали й
Житіє святого пророка Єремії
не нахиляли вуха свого” (Єр. 7, 24). Священики і старшина
Тропар, глас 2: Пророка Твого, Господи, Єремії, святкуючи пам’ять, переслідували пророка Єремію, та слово Боже сповнилося дуже
молимось його ради спасти душі наші. Кондак, глас 3: Очистивши
скоро. Єгипетський фараон Нехо, тобто кривий, ідучи на допомогу
Духом, великий пророче і мучениче, твоє світлосяйне серце,
асирійському цареві, зайняв Єрусалим. Йосія вийшов з військом
славний Єреміє, пророцтва дар з висот прийняв єси і взивав ти
проти нього, “але Нехо вбив його, ледве його побачив” (2 Цар. 23,

29). Наступником Йосії став його син, 23-літній Йоахаз, який правив
лиш три місяці. “Він чинив те, що було Господеві не довподоби,
цілком так, як робили його батьки” (2 Цар. 23, 32). Фараон скинув
безбожника з трону, а на його місце посадив його брата Йоакима і
наклав на жидівську землю данину 100 талантів срібла і талант
золота на рік. Безбожного ж Йоахаза заслав до Єгипту, де той
помер. І знову Єремія став посеред народу, провіщаючи майбутні
кари і погрожуючи зруйнуванням Єрусалиму. Тоді жерці і
лжепророки схопили його і привели до старшини, домагаючись
смерти пророка за те, що він тривожить народ і провіщає
зруйнування міста. Однак святий пророк був безстрашний там, де
йшлося про сповнення Божої волі. Він так сказав на суді: “Господь
послав мене пророкувати проти цього дому й проти цього міста всі
ті слова, що ви чули. Тим то направте ваші путі й ваші вчинки,
слухайте голос Господа, Бога нашого, і Господь відведе те лихо,
що виповів був на вас. Що ж до мене, то ось я – в руках ваших.
Чиніте зі мною, що на погляд ваш добре й праве. Тільки затямте
собі гаразд, що коли вб’єте мене, то безвинну кров накличете на
себе й на це місто та й на його мешканців, бо Господь справді
послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших” (Єр. 26, 1215). Судді побоялися засудити Єремію, “бо він промовляв… ім’ям
Господа” (Єр. 26, 16), та народ не побоявся та продовжував
грішити. Єремія ж, за Божим словом, наклав на свою шию ярмо і
так ходив містом, навчаючи і закликаючи до покаяння, однак все
було надаремно. Навуходоносор, цар Вавилону, захопив
Єрусалим, забрав Йоакима в неволю, а з ним пророка Даниїла,
трьох юнаків Ананію, Азарію і Мисаїла та багато знатних жидів.
Невдовзі Йоаким повернувся до Єрусалиму і як підвладний
Навуходоносора правив далі, та не довге було його правління.
Жиди, уповаючи на свою силу, підбурили його не платити данини
Навуходоносорові. А коли Єремія виступив проти цього і провістив
довгу, 70-літню, неволю, озлоблені жиди кинули його до в’язниці.
Тут, за словом Господа, святий пророк став диктувати своєму
учневі Варухові всі пророцтва, від хвилі, коли Господь велів йому
проповідувати. Варух усе записав, а потім, за наказом Єремії,
прочитав їх у святині. Довідавшися про це, Йоаким наказав спалити
книгу, а Єремію і Варуха вбити, однак Господь Бог відвів від них
смерть.
Тимчасом його пророцтво мало сповнитися, бо коли Йоаким
перестав платити данину, прийшов Навуходоносор, захопив місто,
убив Йоакима, труп його викинув на гноєвище за мурами,
пограбував святиню, забрав св. посудини, а на престолі посадив
Йоахина, сина Йоакима. Але й той, хоч і було йому лише 18 років,
був повний лукавства перед очима Господа, тож через три місяці
забрав його Навуходоносор у неволю, а з ним пророків Єзекиїла і
Мардохея і весь достаток з царської палати, і 10000 мужів,
ремісників, усіх старшин і князів, так, що в місті “зостались лише
прості, вбогі селяни” (2 Цар. 24, 14). На престолі впокореного міста
засів Седекія. А святий Єремія, вдруге записавши у в’язниці книгу
своїх пророцтв, продовжував закликати до покаяння і провіщав, що
це лиш початок кари. Однак не покаявся ні народ, ні цар, бо той,
уклавши союз з фараоном Єгипту Хофрою, сподівався на його
поміч; дарма, що Єремія пророкував йому неволю. На десятому
році правління Седекії жиди, підбурені псевдопророками,
збунтувалися проти Навуходоносора. І знов халдеї взяли в облогу
Єрусалим. Седекія покликав до себе Єремію і спитав його поради,
що робити. Святий пророк сказав здатися, щоб уникнути гіршого
зла. Але цар не послухав, а пророка велів замкнути у в’язниці.
Війська Навуходоносора зняли облогу, бо почули, що жидам на

поміч іде фараон Єгипту. Єрусалим сповнився радістю; всі були
певні, що єгиптяни розіб’ють Навуходоносора. І знову посеред
загальної радости почувся голос перестороги, це святий Єремія
провіщав найбільше нещастя – зруйнування храму. За це його
кинули у глибоку криницю, однак придворний Седекії наказав його
витягнути, врятувавши від смерти, та цар знову наказав замкнути
святого пророка у в’язниці.
Та недовгою була радість жидів. Прийшов Навуходоносор та ущент
розбив військо єгиптян і знову взяв в облогу місто. Дуже скоро в
місті настав голод. Седекія хотів утекти, його впіймали і привели до
Навуходоносора. Вавилонський цар наказав на очах Седекії убити
його синів, а йому самому виколоти очі й вислати до Вавилону.
Невузардан, начальник війська, зайняв Єрусалим “та й спалив
Господній храм і царський палац, усі будинки в Єрусалимі, усі, що
були більші, пустив димом” (2 Цар. 25, 9). Він зруйнував мури міста,
забрав усе добро і погнав у неволю жидівський народ, а в
Єрусалимі “з бідних людей краю… лишив трохи, щоб обробляли
виноградники й поля” (2 Цар. 25, 12). Сталося це 586 р. до Р. Xр.
Такий був кінець юдейської держави – гнів Божий навис над нею;
слова Його, які голосив устами свого пророка, сповнилися.
Вийшов святий пророк Єремія з в’язниці і своїми очима побачив те,
що давно провіщав жидам – руїни святині і міста. Навуходоносор
наказав не чинити жодної кривди св. Єремії, а якби він хотів,
відвезти його до Вавилону і вшанувати всякими почестями. Отак
погани вміли віддати честь пророкові, який у своїй батьківщині
зазнав лиш переслідувань. Святий Єремія залишився в Єрусалимі.
Насамперед він зберіг вічний вогонь зруйнованої святині,
заховавши його у безводній криниці. Коли жиди повернулися з
вавилонської неволі, в тій криниці знайшли воду, полили нею
жертву, призначену на спалення, і від тієї води загорілися дрова
жертовника – святий вогонь ожив чудом, як чудом спав колись з
неба. Також Єремія заховав у печері скинію завіту, якої, однак,
жиди після повернення вже не знайшли. Святий пророк плакав
гіркими сльозами над руїнами Єрусалиму і храму, він записав ту
пречудесну, зворушливу пісню, котра тепер становить частину
Святого Письма і називається “Плач Єремії”. Але й після всього
того, що сталося, жиди, які залишилися в Єрусалимі, не покаялися,
хоч і відчули на собі сповна Божий гнів. Вони збунтувалися проти
начальника міста Годолії і, боячися гніву Навуходоносора,
бунтівники втекли до Єгипту й забрали з собою святого Єремію.
Прожив він там чотири роки в молитвах, вчинивши багато чуд,
якими звеличив його Господь. Він провістив, що жиди, які втекли до
Єгипту, там і загинуть. За це його безбожні одноплемінники
укаменували. Так святий пророк помер мученицькою смертю в
єгипетському місті Тафнісі (у Нижньому Єгипті, біблійний Цоан).
Невдовзі після його смерти Навуходоносор захопив Єгипет і
наказав вигубити там усіх жидів. Крім книги своїх пророцтв, яка має
52 глави, і “Плачу Єремії”, він написав також послання до жидів, що
були у вавилонській неволі. У Другій книзі Макавеїв читаємо, що
славний вождь Юда Макавей, коли мав виступити за свободу Юдеї
проти Антіоха сирійського, побачив ві сні пророка Єремію, той
подав йому золотий меч і сказав: “Візьми цей святий меч, дар від
Бога; ним розіб’єш ворогів” (2 Мак. 15, 16). І Бог подав перемогу
Юді, а той прославив Ім’я Господа і Вседержителя та Його святого
пророка. Через 250 років після смерти Єремії Олександр
Македонській переніс мощі пророка до Єгипту, у місто
Олександрію, яке сам заснував, і мощі святого поховано на місці,
що звалося Тетрафиль.
І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква
кожного дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

