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ІВАНА
ЛІСТВИЧНИКА

COMMEMORATION
OF ST. JOHN
OF THE LADDER

10-го Квітня 2016

April 10, 2016

45-та неділя після тройці --- 45th Sunday after Pentecost

РОЗКЛАД ВОСКРЕСНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ
ВІТАЄМО ГОСТЕЙ ДО НАШОГО ХРАМУ
Неділя, 10- го Квітня

4-та Неділя Великого Посту.
Пам ' ять Івана Ліствичника. Голос 4
Читання: Євр. 6:13-20; Мк. 9:17-31

Сповідь 9:00- 9:50 год. ранку.
Літургія в 10:00 год. ранку

Четвер, 14-го Квітня

ПОКЛОНИ

Початок о 5:00 год. вечора

Субота, 16-го Квітня

Похвала Пресвятої Богородиці
Літургія
Вечірня і Сорокоусти

Сповідь - 9:00 - 9:30 год. ранку
9:30 год. Ранку
5:00 год. вечора

Неділя, 17-го Квітня

5-та Неділя Великого Посту
Марії Єгипетської. Голос 5.
Читання: Євр. 9:11-14; Мк. 10:32-45

Сповідь - 9:00-9:50 год. ранку.
Літургія в 10:00 год. ранку

SCHEDULE OF SERVICES AND CHURCH FEASTS
A WARM WELCOME TO ALL GUESTS AND VISITORS TO OUR COMMUNITY
Sunday, April 10

4th Sunday of Great Lent
9:00 - 9:50 a.m. Confession
Commemoration of St. John of the Ladder. Tone 4. 10:00 a.m. Divine Liturgy
Readings: Heb. 6:13-20; Mark 9:17-31

Thursday, April 14

Reading of The Great Canon of St. Andrew of Crete 5:00 p.m.

Saturday, April 16

Akaphist Saturday, Laudation of the Mother of God 9:00 – 9:30 Confession
Divine Liturgy
9:30 a.m.
Vespers & Sorokousty
5:00 p.m.

Sunday, April 17

5th Sunday of Great Lent. Tone 5
Commemoration of Mary of Egypt. Tone 5.
Readings: Heb. 9:11-14; Mark 10:32-45

9:00 – 9:50 a.m. Confession
10:00 a.m. Divine Liturgy

ЦЕРКОВНО - ГРОМАДСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ
МОЛИМОСЯ ЗА ХВОРИХ ТА НЕМІЧНИХ ПАРАФІЯН ПО ДОМАХ, ЛІКАРНЯХ і ДОМАХ ОПІКИ - Оксану Русин,
Марусю Зимовець, Анну Вакулін, Мирославу Драган, Анну Ленько, Надю Калюжну, Івана Ілієнко,
Володимиру Маланчук, Володимира Хоменко, Галину Мельник-Марко, Ліду Номировську, Тетяну
Жеребецьку, Віру Бучак-Сеґин, Олю Піно, Юлію Варварич, Зіну Мовчан, Роман Богачик, Павло Кошман,
Михайла і Валентина Гринишин, Отто і Стефанія Шевчук, Ольга Лавої, Марян Онищук, Раїсу і Олександра
Пачковських, Юлія Пушкар, Олександру Дольницьку і Оксану Хан і Вікторія Коваленко.
ПОМИНАЛЬНА ПАНАХИДА – Після Літургії, на прохання Марусі Гринів Зимовець, яка мешкає в
Польському домі, відслужиться поминальна панахида за родичів бл. пам’ять, Агафію (4/1989), і Корнила
(3/1990) Гринів, мужа Володимира Зимовець (10/2001), і сина Влодя (3/2008). Вічна їм пам’ять
ВІТАЄМО НОВИХ ПАРАФІЯН ДО НАШОЇ ЦЕРКОВНОЇ РОДИНИ - Пєр Давалібі і Олеся Нідзелська Девалібі,
Леся Делеган, Руслан і Ірина Гавреленко, Юрій Кульба і Оксана Капелюх, Олексій і Олена Літовкін, Вікторія
Манько, Жана Сульженко, Михайло Тульський і Оксана Попів, Сергій і Світлана Травін.

ЦЕРКОВНІ ЗБОРИ - 13-го квітня, 2016 о 7:00 год. вечора в церковній залі.
СОРОКУСТИ - свічки можна придбати від Зенка Грицьков’яна - одна свічка $10.00.
ПОСТОВІ ВІДПРАВИ - Порядок Богослужень від 20 Березня до 30 Квітня, 2016 року надрукований на
окремому аркуші паперу, жовтого кольору і знаходиться в на столі при вході до церкви. Так само ці
інформації знаходяться на нашому Веб- САЙТІ.
ТАЇНСТВО СПОВІДІ І ПРИЧАСТЯ - Звертаюся до вісх вірних нашого Собору, приступати до Сповіді і
Причастя під час Посту до Вербної неділю. Прошу не відкладайте Сповідь і Причастя на Вербну
неділю,оскільки Літургія розпочинається із запізненням, через те що багато сповідників приходять в цю
неділю. Зверніть увагу, що кожної суботи і середи служаться відправи, з метою дати нагоду нашим вірним
приступити до сповіді і Причастя. Прошу візьміть це під увагу, та дякую за вашу співпрацю і розуміння.
БЛАГОЧИННЯ, МОНРЕАЛЬ - ОТТАВА, 11-квітня, 2016 року, о 7:00 год. веч. влаштовує зустріч в нашій
церковній залі з професором Олександорм Сагáном. Тема: ``Шлях до Незалежної Православної Церкви``.
Олександр Назарович Сагáн - український релігієзнавець, філософ, публіцист, журналіст. Доктор
філософських наук (2005 р.), професор (2007 р.), державний службовець другого рангу (2008 р.)
Експертна сфера: свобода совісті (законодавче забезпечення, практична реалізація), державно-церковні
відносини, політологія релігії, міжнаціональні відносини. Член науково-експертної ради Департаменту у
справах релігій Міністерства культури України (з 2015 р.) Член Громадської ради з питань співпраці з
релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України (з 2015 р.). ЗАПРОШУЄМО НАШИХ
ПАРАФІЯН ТА ВСІХ БАЖАЮЧИХ.
БОУЛІНГ - Запрошуються всі, провести час за грою в боулінг, в П'ятницю, 15 квітня 2016. Веселе
товариство, легка гра і маса прекрасних задоволень,
Вечеря 5:00 веч. в Burger De Ville, 7093 Рю Jarry Е. (близько Boul. Des Galeries D'Анжу)
7:00 вечора - Боулінг Центр де Quilles Анжу Sur Le Lac, 11200 Рю Рено-Lapointe, Анжу
Про вашу присутність, будь ласка, повідомте Любу Пукас за номером 514-231-7947 до середи 13 квітня,
якщо ви плануєте бути на вечері і боулінг, або на двох, щоб заздалегіть зробити резервацію.
Сподіваємося на вашу присутність.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ - В неділю, 17-го квітня, 2016 року, після недільної Служби о 12-30 відбудеться благочинна
подія: Сульженко Жанна прочитає лекцію на тему: "Останні досягнення науки у галузі довголіття,
омолодження організму та підтримання здоров'я".
Вхід - безкоштовний, але приймаються благочинні внески, які будуть спрямовані на святкування 90-річчя з
дня заснування Катедри Святої Софії у Монреалі. У програмі - чай, кава, солодощі. Запрошуємо чисельну
громаду до участі.
ВЕЛИКОДНІЙ БАЗАР - Жіночий відділ Доньки Yкраїни повідомляє про Великодній Базар, який відбудеться
в суботу, 23-го Квітня, 2016. Як бажаєте замовити Паску, замрожені вареники - зверніться до Марусі
Венґер 514-252-9995. Замовити борщ і голубці, до Олі Ковч 514-722-1579. Замовлення приймаються до 17го Квітня. Замовити місце (стіл) для продажі своїх речей- зверніться до Євгенії Кіндрат 514-708-0527.
ПОЖЕРТВА РЕЧЕЙ НА БАЗАР - Жіноче Товариство звертається, хто має добрі речі на продаж і бажав би
подарувати - зверніться до Ірини Герич або до Євгенії Підвисоцької. Речі повинні бути в доброму стані.

КОМІТЕТ 90-ЛІТТЯ - запрошує бажаючих допомогти в організації Ювілейного святкування. Бажаючі
приєднатися до комітету, просимо зверніться до Євгенії Кіндрат за номером 514-708-0527.
ДОПОМОГА МИКОЛІ - 24 серпня 2015 року Микола і його брат Данило грали з двома іншими друзями в
полі. Хлопці натрапили на не розірваний снаряд , що в результаті вибуху відразу загинув його брат
Данило а Миколі відрвало обидві ноги і праву руку а також отримав серйозні травми на обличчі,
покалічило зуби, очі і інші частини тіла.
Лікарі дали необхідну медичну допомогу разом з канадськими лікарями в українському військовому
госпіталі в Києві. Пізніше в рамках Канада-Україна фонду (ОГФ) медичної місії в листопаді 2015 року
Миколу привезли до Канади до дітячої лікарні Shriners в Монреалі, що погодилися покрити увесь кошт
лікування і протезування ніг. Хоч лікарня покрила кошти лікування, все ж таки у майбутньому потрібно
йому приїздити до лікарні на медичний огляд і подальшого лікування. Організатори до цього часу
зібрали понад $ 40 000 на покриття немедичних витрат, але необхідно зібрати $ 100000, так що Микола
міг періодично повертатися до Канади, щоб отримати допомогу і оновлені протезування, поки він не
досягне 21 рік. Бажаючі допомогти Миколі ось посилання, щоб скласти пожерту: http://helpmykola.com.
ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА - На річних зборах, які відбулися 21-го лютого, 2016 року членська вкладка
підвищилися. Родина (чоловік/жінка) $280.00 одинокі $175.
ПОЖЕРТВА НА ЦЕРКВУ АБО ЗАПЛАТИТИ СВОЮ ЧЛЕНСЬКУ ВКЛАДКУ – НАТИСНІТЬ: www.canadahelps.org.
Вдячні за Вашу щедрість.
КОНТАКТ ІНФОРМАЦІЯ - просимо зверніться до Адріяни Жеребецької 514-603-4303
aбо adrianna.zerebecky@gmail.com якщо ви поміняли свої координати, адресу, телефон, чи поштову
адресу, щоб ми могли надсилати вам парафіяльні оголошення та церковний Бюлетень.
ДОМАШНІ ВАРЕНИКИ - можна придбати після Літургіі в церковній залі. Дозина $7. Звертайтеся до Галі
Гуменюк за номером 514-727-5603.
Просимо приєднатися до нас на Facebook - OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral

PARISH AND COMMUNITY ANNOUNCEMENTS
PRAYERS FOR HEALTH - for members who are ill and unable to come to church: Roman Bohaczuk, Vera
Buchak-Seguin, Oksana Chan, Wolodymyr Chomenko, Alexandra Dolnycky, Michael & Valentyna Hrynyshyn,
Iwan Ilienko, Nadia Kaluzny, Paul Koshman, Ola Lavoie, Anna Lencko, Volodymyra Malanchuk, Halyna MelnykMarko, Zina Mowchan, Lida Nomirowski, Mario Onyszchuk, Alex & Raisa Pachkowsky, Olga Pineau, Julie Puszkar,
Oksana Rusyn, Otto & Stella Shewchuk, Julia Varvarich, Anna Wakulin, Tanya Zerebecky and Marusia Zymowec.
PANAHYDA (MEMORIAL SERVICE) - Following today’s Divine Liturgy, on request of Marusia Hryniw Zymowec, a
panahyda will be served in memory of her parents, Ahafia (4/1989) and Cornelia (3/l990) Hryniw, her husband
Volodymyr Zymowec (10/2001) and her son Walter (3/2008). May their memory be eternal.
NEW MEMBERS TO THE PARISH – We welcome Pierre Dawalibi & Olesia Nidzelska Dawalibi, Lesia
Delegan, Ruslan & Iryna Gavrylenko, Yuriy Kulpa & Oksana Kapelukh, Oleksii Litovkin & Olena Litovkina, Victoria
Man'ko, Zhanna Sulzhenko, Mykhailo Tulskyi & Oksana Popiv, and Sergiy Travin & Svitlana Travina to our Parish.

PARISH COUNCIL MEETING – Wednesday, April 13, 2016 at 7:00 pm in the Parish Hall.
SOROKOUSTY CANDLES - are now available at $10.00 each. Please see Zenon Hryckowian if you would like to
purchase one.
LENTEN SCHEDULE OF SERVICES - The schedule for the period from March 20 to April 30, 2016 is outlined in a
separate document available with the weekly Church Bulletin as well as on our website,
www.stsophiemontreal.com
THE SACRAMENT OF CONFESSION & COMMUNION - Every effort has been made to schedule many services
during Great Lent at which the Sacraments of Confession & Communion are served. It is the duty of every
practicing Orthodox Christian to receive these Sacraments at least once a year and many choose to do this
during Great Lent. However, those who leave this important ritual till Palm Sunday are putting a great strain on
Fr. Volodymyr, whose duties are especially heavy in the closing days of Great Lent.
We ask everyone’s co-operation to attend to the Sacraments of Confession and Communion in advance of Palm
Sunday.
LECTURE SERIES: “The Path to an Independent Ukrainian Orthodox Church” — Professor Oleksandr Sagan,
Member of the Advisory Council of the Department of Religious Affairs in the Ministry of Culture of Ukraine.
Member of the Civic Advisory Council for Cooperation with Religious Organizations of the Ministry of Foreign
Affairs of Ukraine.
The lecture will be delivered in Ukrainian on Monday, April 11, 2016 at 7:00 pm in the Parish Hall.
BOWLING - All are welcome, no experience is required. This is a fun, easy game and the computer does all the
scoring. Our next event is Friday, April 15, 2016.
Supper 5:00 pm at Burger De Ville, 7093 rue Jarry E. (near Boul. Des Galeries D’Anjou)
7:00 pm – Bowling Centre de Quilles Anjou Sur le Lac, 11200 rue Renaud-Lapointe, Anjou
Please notify Luba Pukas at 514-231-7947 by Wednesday, April 13th of your plans to attend supper, bowling, or
both so that appropriate reservations can be made. Hope you can join us!
PRESENTATION - Sunday, April 17, 2016 at 12:30 pm in the Parish Hall. Speaker: Jana Sulzhenko, Topic: Recent
Advances in the Field of Science of Longevity, Rejuvenation and Health Maintenance. Refreshments will be
served. Admission: Free-will donations towards the upcoming 90th Anniversary of the Cathedral.
DAUGHTERS OF UKRAINE EASTER BAZAAR - will take place on Saturday, April 23, 2016, beginning at 10:00 a.m.
If you wish to reserve your paska and frozen varenyky, please contact Marusia Wenger at 514-252-9995. Please
call Olga Kowcz at 514-722-1579 to order borscht and/or cabbage rolls. Deadline to order is April 17, 2016.
Tables will be available to rent for $25 each. Please contact Eugenia Kindrat at 514-708-0527 to reserve a table.
EASTER BAZAAR TRINKETS & TREASURES TABLE - if you have any trinkets & treasures to donate for sale at the
Easter bazaar, please bring them to the church on any Sunday & pass them on to Jennie Pidwysocky or Irena
Gerych. Please make sure that the items are in good condition.
90TH ANNIVERSARY COMMITTEE - The committee welcomes anyone who is interested in helping organize the
90th Anniversary Celebration. If you would like to join the committee, please contact Eugenia Kindrat at 514708-0527.

HELP MYKOLA - On August 24, 2015, Mykola and his brother Danyo were playing with two other friends in a
field. The boys came across an undetonated grenade and became curious. The blast immediately killed Danyo,
and left Mykola as a triple amputee: both legs and his right hand were blown off. He sustained severe injuries to
his face, teeth, eyes, and other parts of his body.
Mykola’s facial injuries were treated by Canadian doctors at the Ukrainian Military hospital in Kyiv as part of a
Canada-Ukraine Foundation (CUF) medical mission in November 2015 and arranged for further treatment in
Canada, and so the Shriners Children’s Hospital in Montreal agreed to cover the costs of assessing and treating
Mykola’s prosthetic needs.
The CUF is covering the cost of Mykola’s stay in Montreal, but they also want to ensure that Mykola can return
to Canada every few years for further treatment. Organizers have raised more than $40,000 so far to cover nonmedical expenses, but they hope to reach $100,000 so that Mykola can return periodically to Canada to receive
care and updated prosthetics until he is 21. To help Mykola, go to: http://helpmykola.com.
2016 MEMBERSHIP DUES - As was voted at the Annual General Meeting held on February 21, 2016, the family
membership for this year has increased to $280.00 for a family and $175 for a single membership.
ONLINE DONATIONS – can now be made by visiting www.canadahelps.org. Thank you for your generosity.
CONTACT
INFORMATION
UPDATE
Please
contact
Adrianna
Zerebecky
at
514-6034303 or adrianna.zerebecky@gmail.com if your status, address, telephone numbers or e-mail address have
changed, or if you or someone you know would like to be added to the e-mail distribution list.
DELICIOUS, HOMEMADE FROZEN VARENYKY – available for sale, $7.00/dozen. Contact Halia Humeniuk at 514727-5603.

Please join our Facebook Page — OFFICIAL Saint Sophie Ukrainian Orthodox Cathedral
* * * * *

УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВНЕ БЛАГОЧИНІЯ МОНРЕАЛ-ОТТАВА:
ДУХОВНИЙ СЕМІНАР ТА СПІЛЬНІ ПОСТОВІ ВІДПРАВИ 2016:
Неділя 10-го квітня, 7:00 веч.: Церква Св. Покрови, 2246 Boulevard Rosemount, Montreal, Quebec. Тел. (514)
276-2477. Бесіда: Прот. Володимир Кушнір.
Неділя 17-го квітня, 6:00 по пол.: Собор Успіння Пресвятої Богородиці, 1000 Byron Avenue, Ottawa,
Ontario. Тел. (613) 728-0856. Проповідь: Прот. Володимир Кушнір. Бесіда: Митр. Прот. Д-р Ігор Куташ.

OTTAWA-MONTREAL UKRAINIAN ORTHODOX DEANERY
JOINT LENTEN SCHEDULE 2016
Sunday, April 10, 2016 - 7:00 p.m. at St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Church (2246 blvd.
Rosemont). Speaker: Very Rev. Archpriest Volodymyr Kouchnir
Sunday, April 17, 2016 - 6:00 p.m. at Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral (1000
Byron Ave., Ottawa). Sermon by Very Rev. Archpriest Volodymyr Kouchnir and Speaker: The Rt. Rev. Mitred
Archpriest Dr. Ihor G. Kutash

The Orthodox Clergy Association of Quebec:
SUNDAY LENTEN VESPERS SERIES 2016:
FRUITS OF REPENTANCE
"Do not demand from me worthy fruits of repentance, for my strength has failed within me. Give me an ever
contrite heart and poverty of spirit, that I may offer these to Thee as an acceptable sacrifice, O only Saviour.”
[From the Great Penitential Canon of St. Andrew of Crete]
Vespers at 7:00 p.m. followed by a talk:
Fourth Sunday of Lent, April 10, 2016: Holy Archangels Greek Orthodox Church, 11801, Élie-Blanchard Montreal
QC. H4J 1R7. Tel. (514) 889-8489. Pastor: Fr. Haralambos Tzintis. Speaker: Fr. Élie Touma.
Fifth Sunday of Lent: April 17, 2016: St. Peter and St. Paul Russian Orthodox Cathedral, 1151 Champlain Street,
Montreal. Tel. (514) 522-2801. Pastor: Fr. Anatoliy Melnyk. Speaker: Fr. Justin Mitchell
* * * * *

ПРЕП. ІВАН ЛІСТВИЧНИК
В третю неідлю Великого Посту священик виносив на середину Храму Хрест Христів. Цей виніс, пригадує
нам, велику любов нашого Спасителя до нас людей, Його жерту і страдання. Сьогодні в четверту недію
Великого посту свята Церква пропонує нам високий приклад постницького життя в особі пр. Івана
Ліствичника подвижника VI ст., який з 17 до 80 років трудився на Синайській горі, і в своєму творінні
“Ліствиця раю” зобразив шлях поступового сходження людини до духовної досконалості ліствицею
(сходами) душі, які зводить від землі до слави, що триває вічно.
Св. Іоанн народився близько 570 року і був сином святих Ксенофонта і Марії, пам'ять яких святкується 26
січня по старому стилю. На 20 році життя він постригся в чернецтво в Сінайському монастирі. Після смерті
старця Мартирія, під керівництвом якого подвизався 19 років, св. Іоанн віддалився у пустинне місце,
зване Фола, де провів 40 років у строгому пості, молитві, самоті і мовчанні.
Він ухилявся від усякого роду особливих подвигів. Їжу він вживав ту, що дозволялось за монашеською
обітниею, але - помірковано. Не проводив ночей без сну, хоча спав не більше того, скільки потрібно для
підтримки сил, щоб через постійне бодрствування не втратити розуму. Перед сном довго молився, багато
часу присвячував читанню душеспасительних книг.
Якщо в житті діяв преп. Іоанн у всьому обережно, уникаючи крайнощів, небезпечних для душі, то у
внутрішньому духовному житті він, «пламеніючи божественною любов'ю», не хотів знати кордонів. Він
особливо глибоко був проникнутий почуттям покаяння і не стримував рясних сліз, сокрушаючись над
своїмиї гріхами. Все життя його було безперестанною молитвою й безмірною любов’ю до Бога. Після 40
років подвигів він став ігуменом Синайської обителі, але через 4 роки знову пішов в усамітнення і мирно
відійшов до Господа на 80 роціжиття.
Найбільший з подвижників благочестя, пр. Іоанн не тільки сам досяг висоти духовної досконалості, але й
іншим залишив керівництво для їх духовного життя, написав душеспасительний твір «Ліствиця», де
представив 30 ступенів духовного сходження від досконалості у досконалість.
У «Ліствиці» описується боротьба подвижника благочестя з такими гріхами і пристрастями
(чревоугодництво, блуд, срібролюбство, гордість, марнославство, гнів тощо), які однаково властиві і
ченцям, і мирянам. Разом з цим «Ліствиця» направляє до виховання чеснот, обов'язкових для християн

(наприклад, кротість, ціломудріє, терпіння, смирення, молитва та ін.) Зображуючи шлях поступового
сходження до моральної досконалості, «Ліствиця» є вірним та надійним керівництвом до духовного
життя для тих, хто прагне до благочестя та спасіння душі.
І цей шлях Великого посту, який простягається в майбутнє як нескінченний, спрямований у вічність шлях
духовного зростання, набуває великого сенсу і сповнює нас радости. Бо з кожним кроком на цій дорозі,
дорозі, яка завжди веде угору, ми наближаємося до Христа – до переображеного у воскресінні Христа! І
ми самі набуваємо великої надії на наше майбутнє вічне перебування із Ним, Тим Єдиним, Який робить
нікчемними всі сили зла, темряви, що нас переслідують.
* * * * *

JOHN CLIMACUS
John Climacus is the author of "The Ladder of Divine Ascent." John came to Mt. Sinai as a sixteen year old youth
and remained there, first as a novice under obedience, and afterwards as a recluse, and finally as abbot of Sinai
until his eightieth year. He died around the year 563 A.D. His biographer, the monk Daniel, says about him: "His
body ascended the heights of Sinai, while his soul ascended the heights of heaven." He remained under
obedience with his spiritual father, Martyrius, for nineteen years. Anastasius of Sinai, seeing the young John,
prophesied that he would become the abbot of Sinai.
After the death of his spiritual father, John withdrew into a cave, where he lived a difficult life of asceticism for
twenty years. His disciple, Moses, fell asleep one day under the shade of a large stone. John, in prayer in his cell,
saw that his disciple was in danger and prayed to God for him. Later on, when Moses returned, he fell on his
knees and gave thanks to his spiritual father for saving him from certain death. He related how, in a dream, he
heard John calling him and he jumped up and, at that moment, the stone tumbled. Had he not jumped, the
stone would have crushed him.
At the insistence of the brotherhood, John agreed to become abbot and directed the salvation of the souls of
men with zeal and love. From someone John heard a reproach that he talked too much. Not being angered by
this, John however remained silent for an entire year and did not utter a word until the brothers implored him
to speak and to continue to teach them his God-given wisdom. On one occasion, when six-hundred pilgrims
came to the Monastery of Sinai, everyone saw an agile youth in Jewish attire serving at a table and giving orders
to other servants and assigning them.
All at once, this young man disappeared. When everyone noticed this and began to question it, John said to
them, "Do not seek him, for that was Moses the Prophet serving in my place." During the time of his silence in
the cave, John wrote many worthwhile books, of which the most glorious is "The Ladder." This book is still read
by many, even today. In this book, John describes the method of elevating the soul to God, as ascending a
ladder. Before his death, John designated George, his brother in the flesh, as abbot. George grieved much
because of his separation from John.
Then John said to him, that, if he [John] were found worthy to be near God in the other world, he would pray to
Him, that, he, [George], would be taken to heaven that same year. And, so it was. After ten months George
succeeded and settled among the citizens of heaven as did his great brother, John.
* * * * *

