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CHURCH BULLETIN – ЦЕРКОВНИЙ ВІСНИК
РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ

Неділя про мироносиць, 22-го Квітня, 2018р. Св. мч. Євпсихія.
Глас 2: Апостол: Діяння 6:1-7. / Євангеліє: Марка 15:43 – 16:8.
9:00 год. ранку – За Парафіян – анг. мовою.

10:15 год. ранку – (Боже Благословення для Ростислава
Москалюк та всієї родини, зам. Надія Москалюк) – укр. мовою.
12:00 год. обіда – Літургія для дітей та батьків – на двох мовах.
Понеділок, 23-го Квітня, 2018. Свв. мчч. Терентія, Помпія і тих, що з ними.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Віталія, Володимира та
Наталії, зам. Родина (3)
Вівторок, 24-го Квітня, 2018. Св. свщмч. Антипи, єп. Пергаму Азійського.
9:00 год. ранку –  Омелян Стишин, зам. Волтер та Дебі Кілик
Середа, 25-го Квітня, 2018. Прп. і ісп. Василія, єп. Парійського.
9:00 год. ранку –  За всі потребуючі душі у Чистилищі,
зам. Марія Ґалилуйко (5)
8:00-год. вечора - Біблійні студії - укр. мовою.
Четвер, 26-го Квітня, 2018. Св. свщмч. Артемона і тих, що з ним.
9:00 год. ранку – Боже Благословення для Віталія, Володимира та
Наталії, зам. Родина (4)
П`ятниця, 27-го Квітня, 2018 р. Св. Мартина Ісповідника, папи Римського.
9:00 год. ранку – Спеціальна Інтенція, зам. Родина Мендюк.
Субота, 28-го Квітня, 2018 р. Свв. апп. Аристарха, Пуда і Трофима.
6:00 год. вечора – Вечірня
7:00 год. вечора –  Омелян Стишин, зам. Наталія Попович

Неділя про розслабленого, 29-го Квітня, 2018р. Свв. муч. дів
Агапії, Ірини й Хіонії.

9:00 год. ранку – (Боже Благословення для о. Олвіяна Миколи
Попович та всієї Родини; Боже Благословення для Адама,
Ольги, Ігора та всієї Родини, зам. Родина Стишин та Ольга
Маланчак) – анг. мовою.

Parish Center: (631) 225 - 1203
E-mail: olvianpopovici@yahoo.com
Trustees: Silvia Smith (516) 712 - 5526
Nadiya Moskalyuk (631) 579-1519
Choir Director: Iryna Popovych 943-3348
Nataliya Popovici – English cantor
Web Page: www.holyfamilyucc.com

April 22, 2018 / Квітень 22, 2018

Школа Українознавства: проводить заняття кожної суботи
(9:15-1:35). Детальніша інформація на фейсбуці:
https://www.facebook.com/HFUkrainianSchool
Уроки українських танців для дітей віком (5-9р.) проводяться у
суботу з 1:30 – 2:15год; (9-11 р.) 2:15 – 3:45 год; (11-15 р.) 3:45 –
5:15 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.
Молитва на Вервиці: у першу неділю місяця перед Св.
Літургією.
“Матері в Молитві”: наступна молитовна зустріч відбудеться 4го травня 2018р. і розпочнеться о 8:15 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).
Служба Божа: дорогі парафіяни, пам’ятайте про вашу віру,
приходьте кожної неділі та свята до Церкви на Богослуження. Це є
обов’язок кожного християнина.
Служба Божа для дітей і молоді (22 – го квітня 2018 р о 12:00
год дня) в першу неділю місяця відбувається спеціальна Служба
Божа о 12:00 годині дня для дітей-батьків. Шановні батьки не
забувайте приводити дітей до Храму Господнього.
Парафіяльний вісник: останній термін подачі інформації для
вісника – до 12:00 год кожної п’ятниці.
Заповіт: Пам’ятайте про вашу парафіяльну Церкву Пресвятої
Родини (Holy Family Ukrainian Catholic Church) у вашому заповіті!

Нові парафіяни: Вітаємо вас у нашій парафіяльній спільноті! Для всіх,
хто втомився і хоче відпочити, для всіх, хто сумує і потребує розради,
всім, хто самотній і кому потрібна дружба, надія, любов, для тих, хто
СВЯТІ ТАЇНСТВА: Хрещення і Миропомазання: уділяються за шукає Спасителя, наша Церква відкриває широко двері в ім'я Господа
Ісуса Христа. Завітайте до парафіяльної канцелярії, щоб представити
попередньою домовленістю батьків, які повинні бути
себе і зареєструватися. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!
практикуючими католиками.

10:15 год. ранку – За Парафіян – укр. мовою.

Сповідь: перед або після Св. Літургією та за домовленістю.
Вінчання: зголоситися до о.пароха за 6 місяців наперед.
Вимагається відбути передподружні науки.

Зміна адреси або телефону: повідомити парафіяльну канцелярію.
Дорогі парафіяни та гості, запрошуємо Вас до нашого парафіяльного залу на
щонедільну каву та солодощі після Божественних Літургій!

Друга Сторінка

Українська Католинцька Церква Св. Родини
м. Лінденгурст, НЙ 11757
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Господь Бог нас навчає: «Воздавай Всевишньому згідно з Його даром –
Служб
Божих
приготували
смачний
обід
з
нагоди
«свяченого»,
щедро за твоїми власними статками; Господь бо тобі відплатить, поверне
дякуємо за їхню ревну працю для нашого храму та жертвенність у
тобі всемеро» (Сирах 35:9-10).
праці на підтримку нашого храму. Чистий прибуток з Свяченого
Свічки: $200, Тетрапод: $6, Вареники: $125, Церква: $20, Пожертва: $25,
Поминальні пожертви: $50, Свячене: $517, Великдень: $225, Друга збірка: $230, становив 517.00 дол., який було передано для потреб нашої Церкви.
Місячна пожертва на іпотеку - $75, Недільна пожертва – $1,406, Разом - $2,879. Нехай Бог Поблагословить усіх волонтерів та жертводавців і
Дорогі парафіяни! Управа нашої Церкви хоче всім вам щиро подякувати за ваш
винагородить сторицею.
дар любови для нашого храму минулих неділь 15 – го квітня 2018 р.
7. Ми маємо на продаж свіжі вареники з картоплею, капустою,
“Що віддам Господеві за все, що він воздав мені!” Псалом 115:12.
м’ясом та з сиром $6.00 за порцію. Кошти з продажу ідуть для потреб
Молимося: Велике прохання до парафіян пам`ятати про своїх рідних, які є у нашої Церкви.
8. Дорогі Парохіяни: Якщо ви вдома маєте подарунки ще не
лікарні, в старечих домах або вдома. Просимо подбати для них про нагоду,
відкриті і мають магазинний квиток, але вони вам непотрібні,
принаймі, час від часу, прийняти Св. Причастя. Для цього просимо звертатися
до священика.
звертаємось до вас, якщо бажаєте пожертвуйте для
---------------------------------------------------------------------------------------листопаднього “Chinese Action”. Надіємось на ваші пожертви.
Увага: усім тим, хто святкує свої Уродини у місяці квітні 2018 р. наші
9. Дорогі парафіяни: Якщо хтось з вас бажає, щоб
о.
найкращі вітання та нехай Господь Благословляє всіх вас!
Микола відслужив панахиду на цвинтарі за померлих з ваших родин,
“На Многая і Благая літа!”
просимо телефонувати до парафіяльного дому до 29 травня, 2018р.
Новини нашої парафії:
включно.
1. Приносимо до відома, що в наступну неділю 29 –го квітня, 2018р. 10. Приносимо співчуття п. Анатолію Короленко та його Родині з
після Св. Літургії українською мовою о 11:45 год ранку
упокоєнням у Бозі його батька  Олега Короленко в Італії. Вічна
служитиметься Панахида в пам’ять жертв Чорнобиля.
йому пам`ять.
2. У Четвер 26 - го квітня 2018 р. жінки з нашої парафії
11. Духовна мандрівка найбільшими святинями та визначними
організовують виготовлення вареників для фестивалю з картоплею, храмами Італії триватиме від 16 вересня до 27 вересня 2018 року.
з сиром, ітд починаючи з 6:30-ої год. вечора. Запрошуємо ласкаво Приєднайтеся до нас у цій одинадцятиденній духовній подорожі,
«Стопами Святих» «В СУПРОВОДІ ВЛАДИКИ ПАВЛА
всіх парохіян до співпраці.
3. Поминальні пожертви: На прохання покійної Ґлорії Толопка в її ХОМНИЦЬКОГО, ЧСВВ. Заохочуємо вас не до однієї поїздки, а до
пам’ять відкрито рахунок для зібрання коштів для побудови дзвіниці духовної подорожі, яку запам’ятаєте назавжди. За додатковою
інформацією звертайтеся до о. Пароха.
при нашому храмі. Наш храм отримав пожертви від наступних
жертводавців: панство Елук 50 дол. Спільна сума пожертв $2,625.00.
4. Місяць травень присвячений Пресвятій Богородиці. Кожного дня До вашої уваги:
місяця травня о 8:00-ій годині вечорa служитиметься Молебень або Хвилинні роздуми: У служінні Богові не всім дана провідна роль.
Акафист (згідно з тим, що в нашому храмі відбувається поблизу 8 –ї Неодноразово нам відводиться другорядна і непомітна роль.
Проте, найважливіше служити Богові з любов’ю, і наше служіння
год вечора). В неділі Молебень служитиметься зразу після Св.
буде важливим як і апостолів.
Літургї українькою мовою. Заохочуємо всіх до участі у цих
набоженствах. Присвятім цей місяць у молитві за мир і кращу долю Прощення: Ісус, напевно, мав причини бути обуреним, після того,
як Його фальшиво було оскаржено, ув’язнено, жорстоко побито.
для нашого Українського народу.
Та Він всім прощав і хоче, щоб ми чинили так само. Відчуття
5. Майбутні події:
а. Дорогі парафіяни: 27 – го травня, 2018р. на Зіслання Св. Духа, обурення спонукає до образи на людину чи ситуацію. Якщо ми
Преосвященний Владика Павло Хомницький, Епарх Стемфордський, відпустимо образу, то у душі з’ являється місце для співчуття та
очолить Богослуження з нагоди 20-ліття священства отця Олвіяна
милосердя. Цього Ісусе від нас очікує.
Поповича та благословлятиме 10 нових ікон, які були придбані на
Миряни: Вірні, які стали членами Церкви через Хрещення, є
Україні.Всіх запрошуємо приєднатись до цього святкування.
частиною Божого Люду, Церкви. Миряни беруть участь у
б. Прибирання церкви: Наступна добровільна збірка відбудеться в свяшеничій, пророчій, царській функції Христа.
неділю 20 травня 2018 р.Б.
Невідомий автор: У Великодний день у мене була надія і смуток,
в. Наша парохія організовує 9-го та 10 – го Червня 2018р 2-ий
коли моя бабуся завжди хотіла, щоб я охрестився та її не було
Український Фестиваль. Всі наші парафіяни запрошені. Більша
там. Коли вода омила мою голову, я відчув полегшу та щастя, бо
інформація прилучена до нашого вісникa.
я нарешті охрестився. Коли руки священика торкнулися мене, я
6. Висловлюємо нашу щиру подяку:
відчув силу духа на мені. Я відчув себе таким блаженним, коли
А. п. Г. Подольській та п. О. Сугоровській, котрі добровільно
св. Миро було вилити на мою голову. І коли я отримав перше Св.
прибрали церкву з нагоди надходячої Великодньої Неділі
Причастя, я відчув себе таким впевненим і знав, що Бог взяв
(юліанського календаря) у четвер, 5 квітня, 2018р. Задля їхньої праці
мене у свої руки назавжди.
наша церква заощадила додаткові витрати.
- Яку взаємну любов треба мати? - Таку, яку виявив і якої навчив
Б. Управа Церкви Св. Родини хоче щиро всім вам подякувати а
особливо п. Іванові Захарюк, п. Миколі Тупичак, п. Маріянові Русник Господь словами: «Любіть один одного, як я полюбив вас.
Більшої від цієї любові ніхто не має над того, хто свою душу
та п. Володимирові Свідрак, які нещодавно добровільно
віддає за друзів своїх» (Ів. 15:12-13). Коли душу потрібно віддати,
прилучилися до потреб нашої Церкви і виконали необхідні праці
то скільки більшим є виявляти зичливість у щоденних життєвих
потрібні в церкві чи в нашій парафії.
В. всім нашим парафіянам, за щиро складені пожертви минулої
справах, не заради людських обов'язків, але щоб подобатися
неділі для потреб нашого храму. Минулої неділі ми зібрали $230.
Богові, а братам принести користь (св. Василій Великий, КПр. 162).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Третя Сторінка

Українська Католицька Церква Св. Родини
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Освячуюча Ласка: Божа ласка – це надприродний Божий дар,
що
надаряє
нас
необхідними
засобами
на
шляху
спасіння
нашого
який дає нам Бог задля заслуг Ісуса Христа для нашого спасіння.
Є два роди ласки: освячуюча й дійствуюча. Освячуюча ласка – – словом, вірою та благодаттю Своєю, – був священний Ковчег
Заповіту, прикрашений фігурами крилатих істот, херувимів. Про
це та ласка що дає нашій душі нове, надприродне життя, тобто
цю близькість Бога до вірних Його нагадували й велетенські
робить нас учасниками небесної слави, “учасниками Божої
статуї херувимів у Єрусалимському храмі. Пророк Єзекіїль бачив
природи” (2 Послання Петра 1:4). Христос порівнює її з гарною
весільною одіжжю. Освячуюча ласка діє так: 1) Вона освячує нас і у видінні своєму Небесний Ковчег, що його несли херувими. Ці
чинить нас милими Богу, 2) робить нас Божими дітьми, 3) робить біблейські образи оживають в новозавітній Літургії. Як колись
херувими рухали колісницю Божу, так і нині Церква, підносячи на
нас святинею Святого Духа, 4) робить нас спадкоємцями неба.
Освячуюча ласка є конечна до спасення, бо вона єдина дає нам престол хліб і вино Євхаристії (практику – “хліб”, і теорію – “вино”
спасіння), – сповідує присутність Христа на шляхах її історичних
надприродне життя, яке уможливлює нам дістатися до вічного
мандрів. Таким чином, ми уподібнюємо себе ангелам Божим, і
щастя в небі. Людина одержує перший раз освячуючу ласку у
оспівуємо пресвяту Трійцю так, як оспівують її ангели Небесні, які
святій Тайні Хрещення. Через що дається нам і помножується в
нас освячуюча ласка? Через добрі діла, молитву,а головно через знають Істину, і йдуть шляхом її – ШЛЯХОМ СМИРЕННЯ ТА
ЛЮБОВІ. Під спів Херувимської священнослужителі
святі Тайни. Через що тратимо освячуючу ласку?
переносять потир (чашу) та дискос із Предложенням
Тратимо її через тяжкий (смертельний) гріх.
(Святими Дарами) на престол, голосно поминаючи при цьому в
Дійствуюча (Діюча) Ласка: Дійствуюча (Діюча) ласка – це
молитві святішого патріарха, правлячого єпископа (митрополита),
надприродний Божий дар, що просвічує наш розум і зміцнює нашу
увесь священицький, дияконський чин та причет церковний, матір
волю виконувати добрі діла та вистерігатись злих. Дійствуюча
(Діюча) ласка потрібна тим всім, що дійшли до уживання розуму. Без нашу Україну, почесних і повік незабутніх фундаторів і
благодійників святого храму цього, усіх присутніх молільників і
неї не можемо опертися спокусам і виконувати добрі діла, якими
заслуговуємо собі на небо. “Як неспроможна гілка сама з себе плоду всіх християн. Після Херувимської Царська брама закривається.
принести, якщо не перебуватиме в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто Ця частина Літургії вірних (перенесення Святих Дарів)
перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж називається іще Великим входом, і означає також шлях
ви нічого чинити не можете” (Йоан 15: 4 – 5). Маємо можливість
Спасителя на страждання і смерть, саму смерть і поховання.
противитись Божій ласці, бо маємо свобідну волю і Бог не змушує
Коли ми співаємо: “Піднімімо ж ми Царя всіх...” , то це означає,
нас сприймати Його ласку. “Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш
що ми правдиво віддаємо Йому честь і славу – смиряємося,
пророків і каменуєш посланих до тебе! Скільки разів хотів я зібрати
возносимо Христа у серці своїм, прославляємо Його не устами
твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали
лише, але й усім нашим життям. Під час Великого входу в образі
(Матей 23:37).
дарів хліба й вина – символу Христової жертви, а разом з Ним і
“Як можемо своїми добрими ділами заслужити собі на небо? нашої духовної жертви покаяння, самозречення та смирення,
Можемо своїми добрими ділами заслужити собі на небо, якщо
– Його піднімають священик та диякон, які зображають тут Йосипа
перебуваємо в стані освячуючої ласки і робимо їх з любови до
й Никодима, що зняли тіло Христове з хреста та поклали його до
Бога. “Чи ви, отже, їсте, чи п”єте, чи щонебудь робите, усе робіть гробу. Воздух (парчевий плат) на плечі диякона і покрівці на
на славу Божу” (1 До Корінтян 10: 31).
дискосі (блюді) та чаші символізують погребальні пелени.
Ранішнє Пожертвування: “ Мій люблячий Боже, я жертвую
Кадильниця, яку диякон тримає у руках, – емблема ароматів, що
Тобі сьогодні, кожну свою думку, слово, і діло з любови до
їх приніс Никодим на поховання Господа. Зняття дискоса з голови
Тебе. Жертвую Тобі все за посередництвом нашої Небесної
диякона зображує зняття тіла Христового з хреста, а поставлення
Матері Марії, яка нас так дуже любить. Вселаскавий Боже,
його на престол – покладення до гробу. Зачинення та закриття
благослови і охороняй мене сьогодні.”
завісою Царської брами означає закриття гробу Спасителя і
поставлену тут сторожу. . .....далі буде.....
Божественна Літургія: ..продовження з попереднього
вісника.... 3. Літургія вірних або жертви.
Житіє святого мученика Євпсихія – 22-го квітня.
Чому остання частина Літургії має назву Літургії вірних? Тому,
Діялося це 362 р., за правління Юліяна Відступника. Уся Кесарія
що до слухання її допускаються тільки вірні. По закінченні літургії Кападокійська була християнська, та все ще залишалися останні
оголошених, після слів диякона: “Оголошені, вийдіть, щоб ніхто осередки поган. Дві поганські божниці християни зруйнували ще
з оголошених не залишився, тільки вірні!” , – оголошені, і ті,
перед Юліяном Відступником. Залишилася лиш одна, божниця
що каються (несуть відповідну покуту), повинні вийти з храму як Фортуни. Жив у Кесарії юнак знаменитого роду, багатий і дуже
неготові до того, аби бути присутніми під час звершення таїнства побожний на ім’я Євпсихій. Так сталося, що в день поганського свята
на честь богині щастя Фортуни Євпсихій справляв своє весілля.
Святого Причастя. Відкриваються Царська брама, і хор співає
Запрошені гості, християни, забавлялися побожними розмовами, а
Херувимську пісню: “Ми, що Херувимів таємно собою
не пиятикою і розпусними співами та сміхами, як це у нас часто
являємо, і Животворчій Тройці Трисвяту пісню співаємо, –
буває. А коли через вікно побачили поган, що, осмілілі через опіку
відкладімо нині всякі життєві піклування. Піднімімо ж ми
імператора відступника, явно справляли на вулицях свої поганські
Царя всіх, Якого в славі несуть ангельські чини невидимо.
Алилуя”. Херувими – це ангели відання (знання) , – уособлення забобони, тоді серце святого Євпсихія загорілося любов’ю до Бога;
створених Господом Сил Небесних, один з вищих чинів духовної він заохотив своїх гостей і, забуваючи про те, що це день його
ієрархії невидимого світу. В старозавітні часи символом того, що весілля, повів їх до божниці Фортуни, де вони розбили ідолів, а
святиню зруйнували.

Про це донесли Юліянові, і той запалав страшним гнівом. Євпсихія
та інших християн кинули у в’язницю, багатьох жителів Кесарії
замучили до смерти, багатьох прогнали, церковні маєтки
розграбували, священиків і клириків забрали до війська. А святого
Євпсихія, що не хотів навіть слухати їх вмовлянь зректися Христа,
взяли на муки, живцем рвали його тіло, палили свічками йому боки, а
під кінець стяли мечем. Та поганство вже не піднеслося в Кесарії, не
відновилася божниця, загинув клятий Юліян, а віра Христова
пригорнула до себе світ. Над гробом святого було зведено величаву
святиню.

І. Я. Луцик, "Житія святих, пам'ять яких Українська Греко-Католицька Церква кожного
дня впродовж року поминає". Львів, Видавництво «Свічадо», 2013

Запам’ятаймо: Слово про Бiблiю
Святе Письмо, або Бiблiя, є книга Божа. Ця книга - унiкальна за
своїм розповсюдженням серед усiх народiв. Вона - наймогутнiша
книга у свiтi за своєю силою i впливом на життя людини у всi часи.
Чи варто говорити про те, що Бiблiя - єдина книга, яка не вмирає.
Всi iншi книги, якими б вони не були цiкавими, - короткочаснi,
з'являються i зникають. Бiблiя - це книга на всi часи.
Iншi книги призначаються певному колу суспiльства - людям, що
займаються наукою чи мистецтвом, лiтературою чи iсторiєю,
iншими галузями знань. Бiблiя призначена для всього людства.
Iншi книги впродовж вiкiв втрачають свою силу, i все, що є в них
корисного, поглинається часом. Бiблiя ж - книга невичерпна.
Джерело її настiльки глибоке, що чим бiльше ми з нього
черпаємо, тим бiльший знаходимо в ньому скарб.
Iншi книги мають недолiки i вади, якi треба вiдкидати. Бiблiя - це
золото, випробуване вогнем. У нiй не тiльки нема нiяких хибних
положень, але у нiй є дивна сила, яка може боротися i перемагати
усi єресi, що виникають в iсторiї людства. I все це через те, що
Бiблiя - це книга Божа. В нiй записано те, що вiдкрито для нас
Духом Святим. У Бiблiї нема помилок, тому що Бог, який вiдкрив
нам те, що потрiбно для спасiння, не помиляється. Бiблiя мiстить
у собi iстину. Iстиною є Бог. Свiт через невiгластво, безумство,
грiховнiсть i фарисейську доброчиннiсть не знає Бога. Природа
вiдкриває нам буття, могутнiсть, благiсть i мудрiсть Божу, але
Самого Бога природа не вiдкриває. А Бiблiя вiдкриває нам Бога.
Поняття про Бога, що дає нам Бiблiя, настiльки величне i
захоплює серце, настiльки високе i в той же час просте, настiльки
рiзноманiтне i разом з тим цiльне, що всi тi, хто, з ласки Божої,
пiзнав Бога через Бiблiю, вiдчувають i переконанi в тiм, що Бог
вiдкрив Себе їм. Нiхто не може знати Бога, але Сам Бог вiдкриває
Себе людинi настiльки, наскiльки Вiн хоче i наскiльки людина
може вмiстити Його в собi. Тiльки безумець може говорити, що вiн
може пiзнати Бога. Безконечний i неосяжний Бог, що перебуває у
свiтлi недоступнiм, Сам мiж тим сходить i сповiщає про Себе
людям, у тому числi й дiтям. Вiчний i всюдисущий Бог завжди
живе з нами - в усiх народах, поколiннях, сiм'ях i в кожнiй людинi.
Вiн Єдиний Святий i Спаситель грiшникiв; Єдиний Праведний i в
той же час Виправдувач винних. Вiн страшний у Своїй величi i
судах Своїх, i в той же час милостивий i милосердний, лагiдний i
спiвстраждальний, поблажливий i довготерпеливий. Вiн безмежно
блаженний Сам у Собi i не потребує iззовнi нiякої радостi, i разом
з тим Вiн плаче щодо майбутнього Єрусалима i зiтхає за Свiй
грiшний народ. Вiн закликає небо i землю спiвчувати Йому, поля i
дерева радiти з Ним, тому що Вiн знайшов загиблого i оживив
того, хто був духовно мертвим. Бог близький до людей i особливо

- до вiруючих. Бог заповiдав Iзраїлю, щоб вони не робили собi
зображень Бога, як це було у язичникiв, тому що вони нiколи не
бачили Його образа. Але в той же час Вiн говорить Iзраїлю, що
Вiн має очi i все бачить; Вiн має вуха i чує голос нашого молiння.
Вiн має руки i простягає їх для спасiння людей. Вiн порiвнює Себе
з батьком, який вболiває за своїх дiтей. Вiн порiвнює Себе з
матiр'ю, яка не може забути своєї дитини. Вiн порiвнює Себе з
нареченим, який радiє за свою наречену. Коли Бiблiя вiдкриває
нам Бога, це не людська фантазiя i вигадка; це - повнота життя,
повнота любовi; це - небесна сила, яка входить у саму глибину
людського серця. Нема нiчого величнiшого, нема нiчого бiльш
радiсного i блаженного, нiж перебування Бога в серцi людинi.
Йому слава на вiки вiкiв.
Умови благопристойної молитви до Бога
Якщо хочете, щоб молитва ваша була приємна Богу, то слід
знати, як її творити. Перед молитвою відкладіть усі житейські
піклування, відкиньте суєтні думки, потім думку спрямуйте до
Господа, предстаньте перед Ним зі страхом, благоговійно.
Моліться поважно, як вчить цар Давид: «Співайте Богу нашому,
співайте розумно», — тобто знайте і розумійте про що читаєте і
співаєте в молитві. Яка користь від молитви, що твориться без
уваги і без смислу? На устах молитва, а в голові — грішні думки.
Вуста поважають Бога, а серце далеке від Нього. Може бути
приємною Богові така молитва? Чи почує Він її? «Як ти хочеш,
щоб почув тебе Господь, коли ти сам себе не чуєш? — говорить
святий Кипріан і продовжує: — Ти хочеш, щоб Бог згадав тебе,
коли ти молишся, а проте сам не пам'ятаєш, що ти робиш!»
Молитва без уваги, то все одно, що кадило без вогню і ладану,
лампадка без масла, а тіло без душі. Це — зневага, а не догода
Христові, Богу нашому, тому що не слова, які виходять із наших
вуст, умовляють Його, а розум, спрямований до Нього, — не звуки
горла нашого входять в уста Господа, а зітхання серця
зажуреного. Далі, якщо хочеш посилати Богу угодну молитву, то
посилай її обов'язково з вірою і надією, як вчить святий апостол
Яків: «Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто
має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає
вітер. Нехай-бо така людина не гадає, що дістане що від
Господа» (Як. 1, 6-7). А святий Феофілакт говорить: «Якщо
людина не вірить, що отримає те, що просить від Бога для себе,
то даремно і молиться». Іван Листвичник говорить, що без віри
молитва не може піднятися на небо. Незлоба і милість, прощення
грішному брату і подаяння нужденному — це два крила молитви.
Якщо хочеш щось просити в Бога, то сам не відмов тому, хто
просить у тебе. Якщо шукаєш прощення у Христа, то спочатку
прости провини брату своєму. І Євангеліє заповідає перш за все
примиритися з братом, а потім вже приносити Богу дар з
молитвою. При молитві потрібні піст, терпіння, труд, умертвіння
гріховних бажань, а більш за все — чисте сумління. Як говорить
Іоанн Хреститель: «Улюблені, — коли не винуватить нас серце, то
маємо відвагу від Бога, і чого тільки попросимо, одержимо від
Нього, бо виконуємо Його Заповіді та чинимо любе для Нього» (1
Ів. З, 21-22). Чисте серце й сумління — ось ознаки богоприємної
молитви; очистимо сумління наше щирим покаянням, будемо
виконувати заповіді Господні й Він почує наші молитви. Чому
Господь інколи не ЧУЄ МОЛИТОВ грішних людей? ....далі буде....

