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Справжні послідовники Хрестителя Русі – ті, хто вірний Богові і канонічній Церкві. 27 липня 2017 року
віруючі УПЦ з різних областей України та з-за кордону зібралися на Володимирській гірці в Києві на молебень з нагоди річниці Хрещення Русі.
Щорічні святкування, де збираються
єпископи Української Православної
Церкви, духовенство, віруючі, безліч
паломників, – це можливість людям
Церкви ще раз зібратися разом, відчути себе маленькою частинкою великої Церкви – УПЦ.
Особливістю святкування цього
року є сугубе прославлення чудотворних ікон, які були явлені після
проведення Харківського Архієрейського Собору 1992 року. Все звершені дива – явні свідчення дії Духа
Святого, що можливо тільки в істинній Церкві. Доказ тому – факти
чудесних зцілень не тільки фізичної
природи людини, але, що найголовніше, і духовної. Всі православні віруючі протягом трьох тижнів об'єдналися в молитві перед іконами
заради миру в усіх куточках нашої
багатостраждальної України.
Хресний хід-2017 супроводжували 11 чудотворних ікон, – три з
київських монастирів і вісім – з різних єпархій України, – та мощі рівноапостольного князя Володимира.
В рамках святкування Чернігівщина
приймала ікону Божої Матері «Радомишльська». З 15 по 22 липня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі
після літургії і до вечірнього богослужіння безперервно служилися осо-

бливі молебні з акафістом Божої Матері про Церкву і мир в Україні.
У нинішньому році в урочистостях в Києві взяли участь близько
100 тисяч людей. Тільки з Чернігівської єпархії прочан прибуло більше тисячі. На чолі з Високопреосвященнішим
митрополитом
Чернігівським і Новгород-Сіверським Амвросієм і духовенством
вони молилися на Володимирській
гірці, молитовним ходом пройшли
до Києво-Печерської Лаври, молилися за святковою всеношною і
урочистою Божественною літургією. Cугубо помолилися за упокій
душі приснопам'ятного Блаженнішого Митрополита Володимира,
який був пострижений в чернецтво на честь святого рівноапостольного князя Володимира.
А «Київському патріархату»
вдалося зібрати вкрай нечисленну кількість людей. Як видно по
зйомках з камери спостереження
на вул. Володимирській, одну точку вся колона прочан-мирян пройшла менш ніж за три хвилини. За
даними правоохоронців, в колоні
самочинного збіговиська «КП»
було лише 2 000 чоловік.
Понад 2,7 мільйона телеглядачів дивилися пряму трансляцію
молебню на Володимирській Гірці
та Хресного ходу. Віруючі змогли сприйняти той настрій, який
панував цього дня у столиці – атмосферу духовності і своє відчуття
причетності до великої Церкви –
Української Православної Церкви.

З БЛАГОСЛОВЕННЯ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО АМВРОСІЯ,
МИТРОПОЛИТА ЧЕРНІГІВСЬКОГО І НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО
12 серпня 2017 року, о 8 годині ранку, відбудеться хресний хід від
Спасо-Преображенського собору до озера Святе, де буде звершена
Божественна літургія на честь 1028-ї річниці Хрещення Чернігівщини

Високопреосвященніший
Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по 31 липня звершив
богослужіння і виголосив проповіді в наступних храмах єпархії: 1, 6, 8, 9, 10, 15, 16
– Свято-Троїцький собор м. Чернігова.

2 липня, в день пам’яті свт. Іоанна
Шанхайського,
Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у Свято-Успенському
храмі с. Гусавка, в якому освячено приділ
на честь святого. Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії прот.
Ігор Пидан, прот. Павел Фазан, настоятель
храму прот. Михаїл Семеній та духовенство Менського благочиння. На сугубій
єктенії була вознесена молитва про мир в
Україні та припинення міжусобної брані.
Наприкінці богослужіння владика Амвросій підніс молитву свт. Іоанну Шанхайському і благословив парафіян.

5 липня – третя річниця з дня кончини Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана, †2014). В цей день Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив
Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври та панахиду
на могилі спочилого Предстоятеля УПЦ.
Високопреосвященніший митрополит Амвросій співслужив Його Блаженству у сонмі архієреїв та духовенства. За Літургією
була вознесена сугуба молитва про мир в
Україні та молитва за упокій душі приснопам’ятного Блаженнішого Митрополита
Володимира.
7 липня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну
літургію в Свято-Воскресенському храмі
м. Чернігова. Його Високопреосвященству співслужили: секретар епархії прот.
Ігор Пидан, в.о. настоятеля прот. Миколай
Улич та духовенство храму. Після закінчення Євангельського читання архієрей
звернувся до пастви з проповіддю. За богослужінням була вознесена молитва про
мир в Україні.
11 липня Високопреосвященніший митрополит Амвросій очолив всеношне бдіння у Свято-Успенському соборі Єлецького
монастиря м. Чернігова. Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії прот. Ігор Пидан, архім. Роман (Расюк),
духовенство обителі та єпархії. За богослужінням також молилися: ігуменя Нектарія
(Трейтяк) і сестри обителі. Після відпусту
владика привітав парафіян і сестер монастиря зі святом і благословив усіх.
12 липня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну
літургію у Петро-Павлівському храмі смт.
Березна Менського благочиння. У день
престольного свята Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпар-

трополит Амвросій у сонмі ієрархів УПЦ
спів служив Його Блаженству за літургією,
після якої від соборної площі до Ближніх
печер Лаври був звершений хресний хід.
Напередодні ввечері митрополит Амвросій молився за всеношною в Успенському соборі Святої Успенської Києво-Печерської Лаври.
хії прот. Ігор Пидан, благочинний округу
настоятель храму прот. Василій Дендак,
намісник Домницького монастиря Різдва
Пресвятої Богородиці архім. Варфоломій (Ромашко) і духовенство благочиння.
Після закінчення Євангельського читання
архієрей звернувся до віруючих з проповіддю. На сугубій єктенії була вознесена
молитва про мир в Україні та припинення
міжусобної брані. На завершення богослужіння владика привітав паству зі святом і
надав архіпастирське благословення.

18 липня, в день пам’яті прп. Сергія
Радонезького, Високопреосвященніший
митрополит Амвросій звершив чин великого освячення нижнього храму на честь
преподобного у Свято-Воскресенському
храмі м. Остер і очолив першу Божественну літургію в новоосвяченому храмі. Його
Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії прот. Ігор Пидан, благочинний округу прот. Георгій Ізай, настоятель
храму прот. Олег Думчев та духовенство
благочиння. Після читання Євангелія
владика Амвросій звернувся до пастви з
проповіддю. По завершенні богослужіння
за понесені труди митрополит Амвросій
нагородив настоятеля прот. Олега Думчева Почесним знаком прп. Лаврентія Чернігівського та архієрейськими грамотами
благодійників і ктитора храму.

Цього ж дня митрополит Амвросій
звершив освячення нового куполу і хреста
для Свято-Покровського храму, що будується у смт. Березна.
15 липня, в день престольного свята, Високопреосвященніший митрополит
Амвросій звершив Божественну літургію
в храмі Всіх святих Чернігівських.
Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії прот. Ігор Пидан,
настоятель прот. Петро Казновецький,
прот. Петро Квашнін, прот. Іоанн Ярема,
духовенство храму та міста.
Після богослужіння Високопреосвященніший Амвросій привітав настоятеля і
паству з престольним святом. З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія за понесені
труди на благо Православної Церкви настоятеля храму митрофорного протоієрея
Петра Казновецького нагороджено Орденом святителя Феодосія Чернігівського.
Напередодні ввечері владика Амвросій
очолив всеношне бдіння у цьому ж храмі.

15 липня, у 14-ту річницю з дня смерті
митрополита Антонія (Вакарика, †2003),
Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив заупокійну літію на місці
поховання приснопам’ятного архієрея.
Також в цей день у Свято-Введенському храмі під час заупокійної літургії та панахиди були піднесені молитви за спочилим митрополитом.
17 липня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну
літургію в Свято-Успенському храмі смт.
Седнів. Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії прот. Ігор Пидан, настоятель храму прот. Василій Яводчак і духовенства благочиння,
Після Євангельського читання архієрей звернувся до молільників з проповіддю. На сугубій єктенії була вознесена
молитва про мир в Україні та припинення
міжусобної брані. На молитовну згадку
про свій візит владика Амвросій подарував всім присутнім Євангелія від Марка.

20 липня Високопреосвященніший
митрополит Амвросій звершив чин великого освячення храму на честь прп.
Лаврентія Чернігівського у с. День Добрий Городнянського благочиння і очолив
першу Божественну літургію в новоосвяченому храмі. Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії прот.
Ігор Пидан, настоятель храму ієр. Павел
Ковбота і духовенство благочиння. За богослужінням співала хорова група студентів ЧДУ під керуванням регента Лариси
Слесаренко. По завершенні богослужіння
владика Амвросій нагородив архієрейськими грамотами благодійників та ктитора храму.
20 липня, напередодні престольного
свята, Високопреосвященніший митрополит Амвросій очолив всеношне бдіння
в Свято-Казанському храмі м. Чернігова
у співслужінні настоятеля прот. Миколая
Городнього, секретаря єпархії прот. Ігоря
Пидана та духовенства храму.

21 липня, в день престольного свята,
Високопреосвященніший митрополит Амвросій у співслужінні настоятеля прот. Валерія Смея, секретаря єпархії прот. Ігоря
Пидана і духовенства благочиння звершив
Божественну літургію в Свято-Казанському храмі м. Семенівка. На завершення богослужіння митрополит Амвросій очолив
хресний хід навколо храму. На молитовну
згадку про свій візит владика подарував
Євангелія від Марка усім присутнім.
22-23 липня, в день пам’яті прп. Антонія Печерського, на площі перед Свято-Успенським собором Києво-Печерської
Лаври була звершена Божественна літургія, яку очолив Блаженніший Митрополит
Онуфрій. Високопреосвященніший ми-

30 липня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив чин освячення накупольних хрестів Свято-Миколаївського храму с. Рівнопілля Чернігівського
благочиння в співслужінні настоятеля
споруджуваного храму прот. Романа Халимонова. Відразу після освячення було
встановлено хрест на центральний купол.
Також владика Амвросій ознайомився з
ходом будівельних робіт, подякував благодійникам і будівельникам храму, побажав
допомоги Божої в подальших трудах. На
молитовну згадку парафіянам архіпастир
подарував Євангелія від Марка.
Подробиці на сайті www. orthodox.com.ua

ЛІТО. ДІТИ. Недільна школа при
храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що
на Масанах, почала свою роботу у 2015 р.
Урочисте відкриття школи та перше заняття відбулося 27 вересня, у день свята Воздвиження Хреста Господнього. Духівник
школи – протоієрей Роман Соловей, настоятель храму. У 2016-2017 навчальному році
заняття школи відвідували 29 діток віком
від 6 до 15 років. Вони під керівництвом
матушки Анни Соловей вивчають церковний спів, церковнослов’янську мову, Закон
Божий. Завжди цікаво проходять заняття
«вмілих ручок». Уроки проводяться у недільні дні, після завершення Божественної
літургії, а після занять – чаювання зі всілякою смакотою. До свята Різдва Христова,
Покрову Пресвятої Богородиці, Світлого
Христова Воскресіння готуються святкові
заходи, вихованці школи беруть участь у
єпархіальних конкурсах.

А недільна школа храму на честь Володимирської ікони Божої Матері у Чернігові почала свою роботу в липні цього
року. За словами духівника школи, настоятеля храму ієромонаха Веніаміна (Носача),
це – «Школа Закону Божого».
На літніх канікулах заняття проводяться по четвергах. З десятої години ранку і до третьої години дня можна встигнути дуже багато! На другому занятті дітки
віком від 8 до 12 вивчали молитви, церковнослов’янську абетку, як правильно поводитися у храмі під час служби, подивилися
православний мультфільм «Незвичайна
подорож Серафіми» та обговорили його,

обмін враженнями продовжили за чаюванням.
Потім допомогли пополоти траву на храмовій території, – батюшка Веніамін не планував цього, але діти
самі запропонували свою допомогу.
Несподіваний дощ також підкоректував плани. Вихованці із задоволенням самі піджарили яєчню та приготували літній салат з овочей. Що може бути смачніше
після такого напруженого дня!
А після обіду діти ще встигли помалювати – хто на
дошці крейдою, хто на папері олівцями та фарбою залишили свої враження від такого чудового літнього навчального відпочинку.

МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР (САБОДАН):
КО ДНЮ ПАМЯТИ
ПРОПОВЕДЬ НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

По свидетельству святого евангелиста Луки, целью
восшествия Христа на Фаворскую гору была молитва, а не преображение: "Взяв Петра, Иоанна и Иакова,
взошел Он на гору помолиться" (Лк.9,28). Само Преображение как чрезвычайный факт явилось следствием
и результатом молитвы. Во время молитвы "вид лица
Его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею" (Лк.9,29).
Божественное Откровение учит нас, что Бог не
только живет во свете неприступном как в Своей, Ему
присущей стихии, – Он сам в существе Своем есть
Свет. Не случайно Он именуется Солнцем правды,
могущим просветить каждого человека. В силу этого

литва—это средство общения с Ним. Сам Христос Спаситель неоднократно, и особенно в момент своего преображения на Фаворе, являл нам пример возвышенной
молитвы, могущей творить дивные дела, приводить человека в состояние, называемое преображением.
У человека всегда есть счастливая и благодатная
возможность приблизиться к Богу, открыть ему всю
наготу своей души, все сказать в молитве. Молитва
возносит человека горе, до небес, делает его собеседником Божиим и соучастником блаженства всех небожителей. Молитва подобна фимиаму, она доходит
до небес, умиротворяет нас, угашает наши страсти и
скорби, преображает нас.
Священное Писание, история Церкви, жития
святых и духовный опыт свидетельствуют, что в час

каждое разумное существо, как человеческой, так и ангельской природы, в общении с Богом, своим Творцом,
имеет счастье попадать в сферу этого благодатного
Света, просвещается, согревается и освящается лучами Его. Вспомним, как Боговидец Моисей, великий из
пророков, которому были открыты тайны Божии, во
время беседы с Богом на Синайской горе приобщился
этого Божественного света не только на время, но на
всю жизнь. Когда он сходил с горы, на него не могли
смотреть, ибо лицо его излучало палящий свет. Моисей до конца дней своих носил на голове специальное
покрывало.
В нашем общении с Богом, через нашу беседу с Ним
мы имеем возможность приобщиться к свету и ходить
во свете Христовом. Вот и сегодня мы пришли за этим
в храм Божий и верим, что Просиявший ныне на Фаворе сияет во все дни и просвещает Своим светом всякого приходящего в мир.
Грех, а также его разрушительные последствия часто закрывают от нас свет Христов. И сами мы, как
Адам после грехопадения, пытаемся скрыться от всевидящего ока, от светящих лучей Христа, стараемся
скрыться в места темные и как будто незаметные.
По природе своей мы от того Света, мы часть Его.
Преподобный Макарий Египетский из личного опыта
свидетельствует, что в каждом человеке есть этот свет.
Но пока наша душа скрывается в храмине плоти, плоть
закрывает иногда этот свет. В минуты особого духовного подъема и озарения этот свет пронизывает все
наше существо, освещая нас не только внутри, но и
снаружи. Многие угодники Божии, по свидетельству
преподобного Макария, достигали такой вершины совершенства, что их видели в огне стоящих и сияющих.
Преподобные отцы учат, что в каждом человеке есть
Божий свет, и если мы дорожим им, ходим во свете,
умножаем его, то в момент, когда человек предстанет
перед Богом, свет этот будет нашим лучшим одеянием,
прекраснейшей одеждой нашего оправдания. Слово
Божие говорит: "Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их" (Мф.13,43).
Как же уберечь в себе Божественный свет? Как сохранить его и не погасить? – Для этого дается человеку
благодать молитвы. Молитва—это беседа с Богом. Мо-

молитвы люди не только умом и сердцем возносились
горе, но, преображаясь, телесно подымались над землей.
Молитва открывает человеку ведение, умножает благодатные дары Святого Духа. Святой пророк
Даниил во время молитвы получил от архангела Гавриила весть о наступлении Царства Христовой благодати. Престарелые праведные Иоаким и Анна во время молитвы получили от Ангела радостную весть о
рождении от них благословенной Отроковицы Марии.
Святой Захария в молитве в храме принял от архангела Гавриила благодатную весть о рождении Иоанна
Предтечи. В молитве Пресвятая Дева восприняла весть
архангела Гавриила о рождении от Нее Сына Божия. В
молитве преподобный Сергий получил откровение об
умножении чад послушания. В молитве преподобный
Сергий сподобился посещения Богоматери с апостолами. В молитве многие святые угодники получили
чрезвычайные откровения, служившие потом утешением и назиданием верующим. Обо всем этом мы говорим сегодня для того, чтобы понять силу молитвы,
могущую преобразить и нас по примеру нашего Спасителя. В преображении нуждается человек. Оно необходимо для жизни. Жажда преображения свойственна
нашему духу в силу нашего богоподобия.
Каждое евангельское событие учит нас истине и делает нас причастниками этой истины. Но чтобы стать
причастником истины, каждому из нас необходимо
быть настоящим человеком, сыном Божиим, чадом
Божиим, ходящим во свете Христовом. А таким может
сделать нас молитва. В молитве можно познать, насколько благ Господь. Кто вкусит однажды этой благости, для того молитва станет потребностью.
В праздник Преображения Господня, испросим у
Преобразившегося Господа дара боговедения Моисея,
ревности пророка Илии, веры апостола Петра, любви
апостола Иоанна, терпения апостола Иакова, сподобившихся быть свидетелями Преображения.
Господи! Молитвами Пречистой Твоей Матери да
воссияет и нам грешным свет Твой присносущный. Не
лиши нас последнего преображения, когда по Твоему
неложному обещанию праведники воссияют, как солнце, в Царствии Отца Небесного. Аминь.

У Сновську до Дня захисту дітей настоятель Свято-Миколаївського храму та духівник недільної школи прот. Павел Фазан організував надзвичайно цікаве
святкування. Спочатку дітям – вихованцям школи та
тим, хто завітав на свято, він нагадав про основи нашої
Православної віри та шанування Святої Трійці. Далі на
дітей чекав сюрприз – у дворі храму розмістили батут.
Не передати задоволення малечі (і не тільки), котрі випробовували батут на міцність! Святкування тривало з
15.00 і до 19. 30.
Більше 70 дітей цього дня завітали до храму на свято
і усім вистачило пригощання за солодким столом, – і цукрової вати, і цукерок, і печива, які запивали кожен на
свій смак – і чаєм, і лимонадом, і узваром!

22 липня парафіяни зібралися біля храму на честь
Казанської ікони Божої Матері с. Лутава Остерського
благочиння. Наступного дня після престольного свята було урочисто освячено джерело води біля церкви.
Освячення обладнаного джерела звершив благочинний
Остерського округу прот. Георгій Ізай, настоятель Свято-Троїцького храму с. Крехаїв, у співслужінні з настоятелем храму прот. Ігорем Кибальником та прот. Миколаєм Магулою, настоятелем Свято-Успенського храму м.
Остер. Участь у підготовці узяли усі парафіяни на чолі зі
старостою р. Б. Галиною, якак долучила до благої справи
столичних спонсорів – р. Б. Любов та її сина Андрія. А
місцеві майстри старанно, з любов’ю попрацювали над
виконанням оригінального дизайну, вода нібито ллється
зі скали.

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!

23 липня – протоієрей Анатолій Товстогон,
настоятель храму на честь 2000-ліття Різдва Христова
м. Чернігова – 25 років.
24 липня – ієрей Віталій Остроухов, настоятель
Свято-Троїцького храму с. Смяч Сновського благочиння – 10 років.
27 липня – ігумен Михаїл (Ковальчук), клірик
Свято-Георгієвського монастиря с. Данівка Козелецького благочиння – 20 років.
29 липня – протоієрей Василій Капцош, настоятель храму Архістратига Михаїла с. Наумівка Корюківського благочиння – 15 років.
30 липня – протоієрей Валентин Юрчак, клірик
храму Архістратига Михаїла м. Чернігова – 5 років.

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА СВЯТОЙ ГОРЫ:
О ВАЖНОСТИ ПОДВИГА МИРОТВОРЦЕВ

Изречения святых и старцев Афона о миротворцах и их деле – примирении.
Господь призывал всех христиан жить в мире друг с другом. О миротворцах также
говорится в Заповедях блаженства: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены
сынами Божиими» (Мф. 5: 9). Портал Athos-ukraine собрал изречения святых и старцев
Афона о миротворцах и их деле – примирении.
Преподобный Силуан Афонский
«Господь говорит: «Блаженны миротворцы». И я подумал: частию буду безмолвствовать, а частию людей умиротворять. И поселился я близ одного расстроенного брата, схимонаха..., и стал, беседуя с ним, уговаривать его, чтобы жил он в мире со всеми и всем
прощал. Он немного потерпел, а потом так восстал на меня, что я и келлию бросил, и едва
убежал от него, и много плакал пред Богом, что мир не сохранился. И понял я, что надо
искать волю Божию и жить так, как хочет Господь, а не самому выдумывать себе подвиги».
Преподобный Никодим Святогорец
«Мир сердца возмущают страсти; не допускай страстей до сердца, и оно всегда будет
мирно. Борец в невидимой брани стоит во всеоружии у врат сердца и отражает покушающихся войти в него и возмутить его. И пока мирно сердце, победа над нападающими
не затруднительна. Мир сердца — и цель брани духовной, и самое мощное средство для
одержания победы в ней. Почему, когда страстное смятение прокрадется в сердце, не
бросайся па страсть, чтоб побороть ее, а сойди поскорее в сердце и напрягись умирить
его. Как только умирится сердце, и борьбе конец».
Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедской обители
«Сейчас православным народам необходимы политики-миротворцы».
Преподобный Никодим Святогорец
«…Должно иметь тебе молитву, и что, как бы ты ни был опечален и омалодушен, не
следует тебе отступать от нее, пока не дойдешь до того, что воля твоя совершенно согласится с волею Божиею, и сердце твое, умиротворившись тем, исполнится мужественного
дерзновения с радостью встретить, принять и перенести то, чего пред сим страшилось и
желало избегать, как и Господь ужасался, тужил и прискорбен был, по молитве же, умиротворившись, спокойно сказал: востаните, идем: се, прибшжися предали Мя (Мф. 26, 46)».

Архимандрит Ефрем, игумен Ватопедской обители
«"Мы, христиане, должны быть носителями мира. У кого в сердце Христос, у того и в
душе мир. "Христос – наш мир", – говорит апостол Павел. Святой Серафим Саровский,
великий русский святой, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокругтебя спасутся тысячи».
Тогда мы станем миротворцами. Когда у православных нет Христа внутри, тогда они не
могут обрести мир внутри себя и дать мир другим».
Иеромонах Арсений (Минин)
«Надобно с усердием просить Бога, чтоб Он расположил случай к примирению, хотя
бы вины с нашей стороны и действительно не было. Тогда Господь вменит нам это в заслугу и оценит то, что мы первые стали искать примирения. Но если после этого брат с
нами не примирится, то мы уже не будем обвинены».
Старец Гавриил Карейский
«Господи, Ты Единственный между Богом и людьми Примиритель и Посредник,
Единый Спаситель и Освободитель всей вселенной, Величайший Миротворец, Податель
мира и тишины, Господь Иисус Христос».
Преподобный Паисий Святогорец
«Только примирение с Богом может принести мир».
Преподобный Порфирий Кавкасоливит
«Прежде, нежели приступишь к молитве, пойди примирись с братом твоим, попроси
прощения, чтобы стать достойным. Если этого не произойдет, то ты не сможешь молиться. Если ты недостоин, то не сможешь ничего сделать».
Преподобный Никофор
«Нам иначе невозможно с Богом примириться и сродниться, если прежде не возвратимся к себе самим…».
Святитель Григорий Палама
«Если кто имеет к кому ненависть, пусть помирится и возвратится к любви, чтобы
его ненависть и вражда с ближним не послужили свидетельством... того, что он Бога не
любит».

Однажды ученики пришли к старцу и спросили:
– Отче, каждый из нас трудится для того, чтобы стяжать духовное сокровище. И
каждый приобретает его по своей собственной вере и по своим усилиям. Отчего же мы
всегда держимся вместе? Не лучше ли нам разойтись подальше друг от друга?
Старец ответил:
– Лес заведомо сильней одного дерева. В лесу можно спастись от изнурительного
зноя, лес лучше противостоит урагану, лес помогает почве сохранить плодородие. Но
каждое дерево питает свой корень. И корень одного дерева не в силах помочь другому
дереву расти. Мы держимся вместе, но каждый из нас растет и развивается по-своему.
Именно таков путь тех, кто хочет приобщиться к Богу.

- Они говорят тебе всякие пакости, а ты отвечаешь добром?!
- Каждый расходует то, что у
него есть!
Пришел богач к мудрецу и
говорит:
– Я дам тебе тысячу золотых,
если покажешь мне, где Бог.
Мудрец:
– Я дам тебе две, если покажешь, где его нет.

– Почему ты работаешь в воскресенье? спросил один торговец ремесленника. – Потому что
я беден, – ответил он. – Сколько лет ты работаешь? спрашивает дальше торговец. – Всю мою
жизнь, - отвечает ремесленник.
– А ведь не стал богат! — продолжил торговец
— Давай уговоримся , что ты будешь хранить
воскресный день. Шесть дней работай, не покладая рук, но в воскресенье иди в храм. Я зайду к
тебе через полгода и восполню весь ущерб, который ты понесешь из-за посещения церкви...

– Ну, как дела? – спросил торговец ремесленника по прошествии шести месяцев. – Ничего, – ответил ремесленник, – Вот и коровку
купил...
Прав оказывается тот, кто сказал: «Я знаю
два верных способа, чтобы придти в бедность:
воровство и работа в воскресный день»! Вспомните, кого мы стараемся защитить? Наших
домочадцев. Так и Бог хранит тех, кто принадлежит Его Церкви.
Архимандрит Харалампий Василопулос

Чернігівське духовне училище псаломщиків-регентів оголошує прийом на 2017-2018 н. р.

Проводиться набір на відділення:
 пастирсько-богословське;
 регентське (бажана наявність музичної освіти).
Приймаються особи з повною та неповною середньою
освітою.
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