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Тропар Воскресний – Голос 5:
Співбезпочаткове Слово Отцю і Духові, від Діви народжений на спасіння
наше, оспівуймо, вірні, і поклонімося,
бо Він благозволив тілом зійти на
Хрест і смерть перетерпіти, і воскресити померлих славним Воскресінням
Своїм.
Тропар – Голос 4: Багатостраждального праотця довготерпіння придбав, Хрестителеві у стримані уподібнюючись, до Божественної ревності
приєднавшись, тих імена достойно
прийняти сподобився єси й істинної
віри був проповідником безбоязним;
тим-то ченців множество до Христа
привів єси, і всіх людей у православ’я
утвердив; Іове, преподобний отче наш,
моли, щоб спастися душам нашим.
Кондак Воскресний – Голос 5:
До аду, Спасе мій, зійшов єси і ворота
зруйнував Ти, як Всесильний. Померлих, як Творець, воскресив з Собою, і
смерти жало притупив Ти - і Адам від
клятви визволений, Чоловіколюбче.
Тому всі ми взиваємо: Спаси нас, Господи.
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові.
Кондак – Голос 4: Став ти істинним віри стовпом, євангельських заповідей ревнителем, гордині викриттям, смиренних захисником і вчите-
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Tropar of the Resurrection –
Tone 5: Let us, the faithful, praise and
worship the Word, Co-eternal with the
Father and the Spirit, born for our salvation of the Virgin; for in His Good will
He was lifted up on the Cross in the flesh
to suffer death and to raise the dead by
His glorious Resurrection.
Tropar – Tone 4: You acquired the
long-suffering patience of your forefather, you emulated the abstinence of the
Baptist, having been joined in their Divine zeal, you were vouched safe to worthily acquire their names, being a fearless preacher of the true Faith, you lead a
multitude of monastics to Christ, and
made firm all the people in Orthodoxy; O
Job, our Venerable Father, pray that our
souls be saved.
Kondak of the Resurrection –
Tone 5: You descended into hades, O
my Saviour, destroying its gates as the
Almighty, resurrecting the dead as Creator and destroying the sting of death.
You have delivered Adam from the curse,
O Lover-of-Mankind, and we all cry out
to You: Save us O Lord.
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit.
Kondak – Tone 4: You became a
true pillar of Faith, a devotee of the Gospel commandments, the exposure of
pride, the defender and instructor of the
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лем, тому і тим, хто шанує тебе, гріхів
прощення випроси й обитель твою непошкодженою збережи, Іове, отче
наш, багатостраждальному Іову подібний.
І нині, і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
Богородичний – Голос 6: Заступнице християн усердная, Молитвенице до Творця надійная, не зневаж молитви грішників, але прийди швидше
як Благая на поміч нам, що з вірою
взиваємо до Тебе: Поспіши на молитву і скоро прийди на благання, бо Ти
заступаєшся завжди за тих, що шанують Тебе, Богородице.

humble, therefore, beseech also for the
remission of sins of those who honour
you, and preserve your monastery unharmed, O Job, our Father, in resemblance of the longsuffering Job.
Both now, and ever, and unto the ages
of ages. Amen.
Theotokion – Tone 6: O Protection
of Christians that cannot be put to shame,
unchanging mediation unto the Creator,
do not despise the suppliant voices of sinners, but be quick to come to our aid, O
Good One, who in faith cry out to You:
Hasten to intercession and come quickly to
make supplication, for You, O Theotokos,
always protect those who honour You.

Прокимен – Голос 5: Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від
роду цього і повік.
Стих: Спаси мене, Господи, бо не
стало праведного.
Прокимен – Голос 7: Чесна перед Господом смерть преподобних Його.

Prokeimenon – Tone 5: You, O
Lord, shall save us and protect us from
this generation and forever.
Verse: Save me, O Lord, for no righteous remain.
Prokeimenon – Tone 7: Honourable before the Lord is the death of His
venerable ones.

(IІ Кор. 1:21-2:4) Браття! Той, Хто
нас із вами в Христа утверджує, і Хто
нас намастив, то Бог, Який і назнаменував нас, і в наші серця дав завдаток Духа. А я кличу Бога на свідка на душу
мою, що я, щадячи вас, не прийшов у
Коринт дотепер, не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої
радости помічники ми, бо ви встояли
вірою! А я постановив у собі те, щоб до
вас не прийти знов у смутку. Бо коли я
засмучую вас, то хто той, хто потішить
мене, як не той, кого я засмутив? І це
саме писав я до вас, щоб, прийшовши, я
смутку не мав би від тих, що від них мені тішитися належало, про всіх вас бувши певний, що радість моя то радість
усіх вас! Бо з великого горя та з туги сердечної я написав вам з рясними слізьми не на те, щоб були ви засмучені, але

(II Cor. 1:21-2:4) Brethren! It is God
who establishes us with you in Christ, and
has commissioned us; he has put his seal
upon us and given us his Spirit in our
hearts as a guarantee. But I call God to
witness against me--it was to spare you
that I refrained from coming to Corinth.
Not that we lord it over your faith; we
work with you for your joy, for you stand
firm in your faith. For I made up my
mind not to make you another painful visit. For if I cause you pain, who is there to
make me glad but the one whom I have
pained? And I wrote as I did, so that
when I came I might not suffer pain from
those who should have made me rejoice,
for I felt sure of all of you, that my joy
would be the joy of you all. For I wrote
you out of much affliction and anguish of
heart and with many tears, not to cause
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щоб пізнали любов, що в мене її пребагато до вас!
(Гал. 5:22-6:2) Браття! Плід же духа є: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Але ті, що Христові є‚ плоть свою
розп’яли з пристрастями i похотями.
Якщо ми живемо духом, то за духом
повинні й діяти. Не будьмо марнославнi, один одного дратувати, один одному заздрити. Якщо i впаде людина в
якийсь гріх, ви, духовні, виправляйте
такого в дусі лагідності, пильнуючи кожний себе, щоб i ти не був спокушений. Носіть тягарі один одного i так
здійсните закон Христа.

you pain but to let you know the abundant
love that I have for you!
(Gal. 5:22-6:2) Brethren! The fruit of
the Spirit is: love, joy, peace, forbearance,
goodness, mercy, faith, gentleness, selfcontrol. For these there is no law. But
those who are Christ’s have crucified their
flesh with its passions and desires. If we
live by the spirit, then we should also act
by the spirit. Let us not be conceited, provoking one another, envying one another.
If a person should fall into some sin, you,
who of the spirit, are to restore that person
in the spirit of gentleness, being watchful
of yourselves, that you not also be tempted. Carry each other’s burdens, and thereby you will fulfill the law of Christ.

Алилуя – Голос 5:
Милості
Твої, Господи, повік оспівуватиму, з
роду в рід оповім істину Твою устами моїми.
Стих: Бо Ти сказав: Повік збудується милість, на небесах утвердиться Істина Твоя.
Алилуя – Голос 8: Блажен муж,
що боїться Господа, заповіді Його дуже
любі йому.

Alleluia – Tone 5: I will sing of Your
mercies forever, O Lord; from generation
to generation I will proclaim Your truth
with my lips.
Verse: For You said: Mercy will be established forever; Your Truth will be confirmed in the heavens.
Alleluia – Tone 8: Blessed is the
man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments.

(Mт. 22:1-14) Одного разу Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм
притчами, кажучи: Царство Небесне
подібне одному цареві, що весілля
справляв був для сина свого. І послав
він своїх рабів покликати тих, хто був
на весілля запрошений, та ті не хотіли
прийти. Знову послав він інших рабів,
наказуючи: Скажіть запрошеним: Ось
я приготував обід свій, закололи бики
й відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля! Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той на
свій торг. А останні, похапавши рабів
його, знущалися, та й повбивали їх. І
розгнівався цар, і послав своє військо, і
вигубив тих убійників, а їхнє місто спа-

(Mt. 22:1-14) At that time, Jesus again
spoke to them in parables, saying: The
kingdom of heaven may be compared to a
king who gave a marriage feast for his son,
and sent his servants to call those who were
invited to the marriage feast; but they
would not come. Again he sent other servants, saying: Tell those who are invited: Behold, I have made ready my dinner, my oxen and my fat calves are killed, and everything is ready; come to the marriage feast.
But they made light of it and went off, one
to his farm, another to his business, while
the rest seized his servants, treated them
shamefully, and killed them. The king was
angry, and he sent his troops and destroyed
those murderers and burned their city.
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лив. Тоді каже рабам своїм: Весілля
готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого
тільки спіткаєте, кличте їх на весілля.
І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і
добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар
на гостей подивитись, побачив там чоловіка, в одежу весільну не вбраного,
та й каже йому: Як ти, друже, ввійшов
сюди, не мавши одежі весільної? Той
же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв’яжіть йому ноги та руки, та й
киньте до зовнішньої темряви, буде
плач там і скрегіт зубів. Бо багато покликаних, та вибраних мало.
(Лк. 6:17-23) Одного разу Ісус зійшовши з ними, Він став на рівному місці; також багато учеників Його і безліч народу з усієї Юдеї та Єрусалима, з
приморських місць Тисрських і Сидонських, що прийшли послухати Його і
зцілитися від недуг своїх, також і ті,
що страждали від нечистих духів, – і
зцілялися. І ввесь народ намагався
доторкнутися до Нього, бо від Нього
виходила сила і зціляла всіх. І Він,
звівши очі Свої на учеників Своїх, і
промовив: Блаженні убогі духом, бо
ваше є Царство Боже. Блаженні ті, що
жадають тепер, бо насититеся. Блаженні ті, що плачуть тепер, бо втішитеся. Блаженні будете, коли зненавидять вас люди і коли розлучать вас і
ганьбитимуть, і знеславлять ім’я ваше
заради Сина Людського. Радійте того
дня і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах.

Then he said to his servants: The wedding
is ready, but those invited were not worthy. Go therefore to the thoroughfares,
and invite to the marriage feast as many as
you find. And those servants went out into
the streets and gathered all whom they
found, both bad and good; so the wedding
hall was filled with guests. But when the
king came in to look at the guests, he saw
there a man who had no wedding garment;
and he said to him: Friend, how did you
get in here without a wedding garment?
And he was speechless. Then the king said
to the attendants: Bind him hand and foot,
and cast him into the outer darkness; there
men will weep and gnash their teeth. For
many are called, but few are chosen.
(Lk. 6:17-23) At that time, Jesus
came down with them and stood on a level place; also there were many of His disciples and a great multitude of people
from all Judea and Jerusalem, from the
seacoast places of Tyre and Sidon, who
came to hear Him and be healed of their
infirmities, as well as those who were suffering from unclean spirits, – and they
were healed. And the whole crowd tried
to touch Him, for power went out from
Him and healed them all. And He lifted
up His eyes upon His disciples, and said:
Blessed are the poor in spirit, for yours is
the Kingdom of God. Blessed are they
who hunger now, for you will be filled.
Blessed are they who weep now, for you
will be glad. Blessed are you when people
will hate you, and reject you, and abuse
you, and revile your name for the sake of
the Son of Man. Rejoice in that day and
be glad for great is your reward in heaven.

Причасники: Хваліть Господа з небес, хваліть Його во вишніх.
В пам’ять вічну буде праведник, лихої слави він не убоїться. Алилуя,
Алилуя, Алилуя.

Communion Verses: Praise the
Lord from the heavens, praise Him in the
highest.
The righteous will be in eternal remembrance; he will not fear evil tidings.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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ПОРЯДОК БОГОСЛУЖІНЬ
Неділя, 10-го вересня - Усікновення Голови Святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.
(Пісний День)
Понеділок, 11-го вересня - Усікновення Голови Святого Пророка, Предтечі і
Хрестителя Господнього Іоана - Св. Літургія о год. 10:00 рано. (Пісний День)
Субота, 16-го вересня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 17-го вересня - Св. Літургія - 9:30 рано.
Середа, 20-го вересня - Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора.
Четвер, 21-го вересня - Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії - Св. Літургія о год. 10:00 рано.
Субота, 23-го вересня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
Неділя, 24-го вересня - Св. Літургія - 9:30 рано.
Вівторок, 26-го вересня - Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господнього - Велика Вечірня з Літією й Сповідь - 6:30 год. вечора. (Пісний День)
Середа, 27-го вересня - Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господнього - Св. Літургія о год. 10:00 рано. (Пісний День).
Субота, 30-го вересня - Вечірня й Сповідь - 6:30 вечора.
ОГОЛОШЕНЬ
ЦЕРКОВНИЙ НОВИЙ РІК: Українська Православна Громада Св. Володимира ласкаво запрошує всіх своїх членів, прихильників та гостей прибути на бранч з нагоди початок нового церковного та шкільного року сьогодні зараз після Св. Літургії.

УВАГА - НАДЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ГРОМАДИ СВ. ВОЛОДИМИРА відбудуться сьогодні після новорічний бранч після Св. Літургії. Ласкаво просимо, щоб усі члени цієї громади прибути на ці важливі збори!

ПРИМІТКА ЩОДО СВ. ПРИЧАСТЯ – Св. Православна Церква розуміє
Причастя, як повну спільність у духовному житті, приналежність до одного
віросповідання, і що можуть приймати Св. Причастя тільки ті, хто є членами
Православної Церкви, і які належно підготували себе до цього через молитву, піст і нещодавню Сповідь. Після отримання Святого Причастя, ми повинні залишатися в церкві до завершення Літургії. Наше спілкування починається після того, як ми поцілуємо Хрест і отримаємо просфору (Антидор яку можуть брати усі присутні). Якщо у вас є питання, щодо вищої примітки, або якщо ви хотіли б стати членом Православної Церкви, будь ласка,
звертайтеся до о. Тараса або о. Тимофія.
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НАСТУПНІ ЗБОРИ МІСЦЕВОГО ВІДДІЛУ ОРДЕНУ СВ. АНДРЕЯ відбудуться в
неділю 17-го вересня після Св. Літургії. Просимо, щоб усі члени цього відділу прибули на ці збори! Просимо зауважити зміна дати.
DIVINE SERVICES
Sunday, September 10 - Beheading of the Holy Prophet, Forerunner and Baptist of
our Lord John - Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM. (Fasting Day)
Monday, September 11 - Beheading of the Holy Prophet, Forerunner and Baptist of
our Lord John - Liturgy - 10:00 АМ. (Fasting Day)
Saturday, September 16 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, September 17 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.
Wednesday, September 20 - Nativity of our Most Holy Lady Theotokos and EverVirgin Mary - Vespers with Litia and Confession - 6:30 PM.
Thursday, September 21 - Nativity of our Most Holy Lady Theotokos and Ever-Virgin
Mary - Divine Liturgy - 10:00 AM.
Saturday, September 23 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
Sunday, September 24 - Divine Liturgy - 9:30 АМ.
Tuesday, September 26 - Exaltation of the Precious and Life-giving Cross of our Lord
- Great Vespers with Litia and Confession - 6:30 p.m. (Fast Day)
Wednesday, September 27 - Exaltation of the Precious and Life-giving Cross of our
Lord - Liturgy - 10:00 AM. (Fast Day)
Saturday, September 30 - Vespers and Confession - 6:30 PM.
ANNOUNCEMENTS
FR. TIMOTHY IS SERVING IN RED DEER TODAY.
CHURCH NEW YEAR: St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation cordially invites all of its members, adherents and guests to Pancake Breakfast / Brunch put on
compliments of your Parish Council, on the occasion of the beginning of the New
Church and School Year on Sunday, today immediately following the Divine Liturgy.
We look forward to seeing all of you there!

PLEASE NOTE - A SPECIAL GENERAL MEETING OF ST. VLADIMIR'S UKRAINIAN ORTHODOX CONGREGATION will be held today following the Church New Year’s Brunch
following Divine Liturgy. All members of this congregation are asked to participate
in this important meeting!
CHURCH SCHOOL REGISTRATION will take place today during the Coffee Hour.
Please approach Joanna Calkins or Shay Penner to register your child for the
2017/2018 Church School year. Church School classes will begin on Sunday,
September 17 after Liturgy (during the Coffee Hour). We are also looking for any
-7-

individuals that may be interested in
volunteering to teach Church School.
Please contact Joanna Calkins if you
would like to volunteer.
ORTHODOX WOMEN’S RETREAT:
Spiritual Refreshment & Growth in
the Foothills.
SHARING THE
FAITH HEART TO HEART. Presenter – Carole Buleza. Friday,
September 15 – Sunday, September 17, 2017. Entheos Retreat Center – 15 minutes west
of Calgary. Information and Registration Contact: Joan Popowich 403jrpopowi932-7724
or
chdv@xplornet.com
Registration
forms available online: http://
stvlads.com/

SUNDAY COFFEE HOUR
The following people have graciously volunteered to be our hosts and volunteers for
Coffee Hour for:
September 3 – Marj Hnatyshyn & Kathy
Yuzda
September 10 – New Church Year Brunch
September 17 – Sofia Palyushok & Alla
Shkuratko
September 24 – Lesia Luciuk & Stephania
Luciuk
We sincerely thank our Coffee Hour hosts
and volunteers for providing us with this expression of congregational hospitality and
the opportunity for extended Christian fellowship! God bless you for your generosity
and hospitality!

THE NEXT ORDER OF ST. ANDREW GENERAL MEETING will be
held on Sunday, September 17 following the Divine Liturgy. All Order members
are asked to attend this meeting. Please take note of the change of date.
AN EVENING OF FINE DINING AND FELLOWSHIP IN SUPPORT OF ST. ANDREW’S COLLEGE: The Order of St. Andrew will be holding its annual fundraising
dinner to benefit St. Andrew’s College (our theological college in Winnipeg) on Friday
September 29th. The event will take place in our Cultural Centre commencing with
cocktails at 6:00 pm and dinner at 7:00 pm. Tickets are $85 per person (a $42.50 income tax receipt to be provided by St. Andrew’s College). Calypso’s Taverna will be
preparing a buffet dinner featuring Greek Salad, Spanakopita, Baked Salmon, Pork &
Lamb Souvlaki Skewers, Tzatziki, Pita Bread, Lemon Roasted Potatoes, Rice Pilaf,
Bougatsa, and Coffee or Tea. Tickets are now available. Please contact Dan Zukiwsky 403-247-7041 or Nestor Papish 403-560-1499 to reserve/purchase your tickets.
DELEGATES REQUIRED: St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation is seeking delegates to represent our congregation at the 58th Western Eparchy Assembly of
the Ukrainian Orthodox Church of Canada which will be held at the Ukrainian Orthodox Cathedral of St. John, (10611-110 Avenue, Edmonton, Alberta) from October 2729, 2017. If you are able to represent our congregation as a delegate to this Assembly
or for more information, please contact our Parish Council President, Joan Popowich
or Fr. Taras Krochak no later than Sunday, September 24, 2017. Please note:
Delegates to the assembly must be members in good standing of our congregation.
THIRD QUARTERLY FINANCIALS AND KOMARNYCKY FUND REPORT – PAR-8-

ISH COUNCIL advises congregation members that
copies of St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Congregation's Third Quarter Financials and Komarnycky Fund report to July 31, 2017 are available
at the Cultural Centre Office. To obtain your copy,
please see Michele during office hours.
LEGAL PROTECTION FOR FREEDOM OF WORSHIP: Proposed changes to the Criminal Code of
Canada which provides legal protection for Churches and individuals to worship freely are currently
before Parliament. One of the proposed changes
will remove the only provision in the Criminal Code
that directly protects the rights of communities and
individuals to freely practice their religion. Please
contact our Parish Council for more information on
this important matter and what action can be taken
to prevent these changes from being implemented.
A NOTE REGARDING COMMUNION – The Holy Orthodox Church understands Communion to mean that we have all things in common, sharing an
identical Faith, and only those who are members of the Orthodox Church and
who have prepared themselves through prayer, fasting and recent confession
may participate in Holy Communion. Following reception of Holy Communion,
we should stay in the church until the conclusion of the Liturgy. Our fellowship
begins after we venerate the Cross and receive the Blessed Bread (Antidoron of which all may partake). If you have questions concerning the above, or if
you would like to become a member of the Orthodox Church, please feel free to
speak with Fr. Taras or Fr. Timothy.
DEEPEST SYMPATHIES ARE EXTENDED TO Marusia Koszarycz and family upon
the recent repose of her beloved mother Dobrodijka Nadia Kryschuk. May the Merciful Lord ease your sorrow and grant His newly reposed servant Dobrodijka Nadia
Eternal Memory – Вічна Пам’ять!
SINCEREST GREETINGS ARE EXTENDED TO: Annie Chrapko, Marjorie Hnatyshen, Marusia Koszarycz and Debbie Sawchyn who recently celebrated their birthdays. May the Lord bless them with good health and grant them Many Years – На
Многі Літа!
NOTE—BIRTHDAY AND ANNIVERSARY GREETINGS: If you wish to have your
Birthday or Anniversary included in or removed from the weekly announcements, please inform Fr. Taras of your request.
EMAIL ADDRESS UPDATES! St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation is
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updating our member database of email addresses. If you would like to add your
email to our records, or change your email address, please send an email to administrator@stvlads.com stating that you wish to update your email address. In order to
reduce our operating costs we are hoping to email items such as meeting agendas instead of using regular mail. Thank you for your help in this matter!
SOUTHERN ALBERTA MISSION PROJECT (SAMP): St. Vladimir’s Ukrainian Orthodox Congregation sincerely thanks everyone who generously contributed to the Southern Alberta Mission Project in the past and humbly requests your continued support of
this most worthy project by voluntarily donating $75/member in support of this important work of the Church. If you wish to donate to this project, please indicate on
your offering envelope that this is a donation to the Southern Alberta Mission Project
(SAMP) in order that the congregation may track the progress of this program.
AUTOMATED FUNDS TRANSFER: St. Vladimir's Congregation now offers Automated Debit for the purpose of donating to our congregation. Further information
can be found at http://stvlads.com/ by clicking on the “Resources” tab near the top of
the home page, then clicking on “Forms” and reviewing the information located under the heading “Pre-Authorized Debit” section.
OUR YOUTUBE CHANNEL: Please
visit our YouTube channel. You can
find your way there by clicking on the
YouTube button on our main webpage
at stvlads.com. There you will be able
to see and enjoy video clips of recent
congregation events.
*****
СЛОВО В ДЕНЬ ПАМ`ЯТІ ПРЕПОДОБНОГО ІОВА ПОЧАЇВСЬКОГО
Сьогодні свята Православна церква вшановує пам`ять всім нам відомого великого угодника Божого і заступника нашого перед Богом – преподобного Іова Почаївського. Жив
преподобний в період з 1551 по
1651 роки. Свій монашеський подвиг преподобний розпочав в Угорницькому монастирі, потім був ігуменом у Дубенському монастирі, а в
1604 році переходить на Почаївську
гору. Тут він був ігуменом близько
50-ти років. Не зважаючи на свій
ігуменський сан, він на рівні з інши- 10 -

ми насельниками монастиря виконував усі послушання.
Життя преподобного Іова є для нас прикладом молитовного подвигу. Адже
молитва – це возвишення розуму і серця до Бога або спілкування людської душі
з Богом. Християнину перш за все потрібно молитись тому, що молитва – це дихання нашої душі, вона є такби мовити барометром нашого релігійноморального стану. Преподобний Іоан Листвічник вчить, що душа без молитви
ослаблюється так, як тіло без їжі. Вона для нас є опорою на всі випадки життя.
Але не достатньо просто прийти у храм або прочитати правило – молитись треба правильно, тому що неправильна молитва не піде на користь, а буде гріхом.
Якщо ціллю нашого життя є Богоуподібнення і спілкування з Богом, то саме
через молитву людина возноситься до Бога і з`єднується з Ним. Молитва нерозривно зв’язана з любов`ю християнина до Бога. Через молитву людина стає
храмом Божим. Без неї неможливо увійти в Царство Небесне і по словах багатьох святих: вона є матір`ю всіх доброзичливостей.
Вона надзвичайно необхідна нам у боротьбі зі страстями. Сам Господь призивав: «Моліться, щоб не впасти в спокусу» (Лк.22:40). Також вона є необхідною в період важких життєвих ситуацій, для правильного рішення важливих питань. У таких ситуаціях під впливом молитви укріпляється наша воля, очищуються наші думки, вправляється терпіння і наполегливість для того, щоб гідно
витримати життєві випробування.
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Отже, виникає питання, як все таки правильно молитись? Багато хто із нас
забув, що сила молитви і її значення не в механічних словах, а в думках і відчуттях. Деякі турбуються про слова, положення тіла, і вичитування кількості молитов, рахуючи молитву чисто формальним ділом. Є і такі які кожного дня прочитують багато молитов але без участі серця, рахуючи себе благочестивими і набожними. Таким чином уста наші наближаються до Бога , а серце далеко від
Нього. Така молитва розвиває гріх лицемір`я і фарисейства. Потрібно твердо
пам`ятати, що без уваги молитва це не молитва. Можна всі слова проговорити,
пише святитель Феофан Затворник, і всі поклони положити, а про Бога зовсім не
згадати. Щоб стяжати істинну молитву християнину потрібний постійний труд.
Хто не трудиться в молитві до того вона і не прийде. Святі отці багато трудились в молитві і цими трудами возгрівали в собі молитвенний дух.
Істинна молитва – це дар Божий, але цей дар не дається без усиленої праці.
Через це потрібно молитись Богу щоб навчив молитися, щоб сподобив нас дару
благодаті приносити йому не лицемірну, а сердечну молитву, як сподобив цього
преподобного Іова Почаївського, щоб і нам унаслідувати Царство Небесне зі всіма праведниками.
(Джерело: Андрій Теслюк – http://pdsem.mrezha.net/
propoved/)
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