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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ

Високопреосвященнішого митрополита Чернігівського і Новгород-Сіверського
Возлюблені у Господі всечесні
отці, боголюбиві іноки та інокіні,
дорогі брати і сестри, вірні чада
нашої святої Української Православної Церкви!
В раю наші праотці володіли здатністю до безпосереднього
богопізнання і богоспілкування.
Але гріхопадіння змінило їх єство
і фатальним чином вплинуло на
їх відносини з Богом. Між небом
і землею лягла прірва, з’явилася
духовна смерть, природа стала ворожою. Для того, щоб відновити
спілкування людини з Богом, Син
Божий зійшов до занепалого роду
людського.
У свято Різдва Христового весь
світ з тривожним трепетом чекає
зустрічі з Богонемовлям Христом.
Одні – щоб увійти з Ним у свято
всесвітньої радості та тріумфу,
а інші – з невтомною спрагою
бажають зробити все можливе,
щоб принести хаос і розбрат в
християнський світ, не допустити
об’єднання християн у всесвітнє
торжество любові Христової, підмінити Христа лжемесією. Пристрасті розпалюються і готові до
вибуху, який здатний перетворити християнський світ в Содом і
Гоморру.
В місті Вифлеємі Юдейськім відбулося велике
чудо – зішестя на землю Бога Слова і Його народження по плоті від Пречистої Діви Марії. Сам
Бог народився на землі. Божественна і людська
природи з’єдналися у Христі – Боголюдині. Бог
стає людиною, щоб людина стала богом (святитель Афанасій Великий).
Це свято є для християн святом любові Божої,
«бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого
Єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього, не
загинув, але мав життя вічне» (Ін.3:16).
«Христос народився – славіте, Христос прийшов на землю – зустрічайте, Христос на землі
– вознесіться». Христос зійшов на землю, щоб
сприйняти занепалу та спотворену гріхом людську природу, зцілити її, бо що не сприйняте, те
не уврачоване. І ось цю зцілену людську природу
Іісус Христос возносить на небо до Бога Отця,
возносить її вище ангелів.
Цьому невимовному дару Любові Божої будемо радіти і звеселятися. Якщо Іоанн Предтеча,

АМВРОСІЯ

перебуваючи в утробі матері, затрепетав при вході Діви Марії до Єлизавети, то набагато більше
нам, споглядаючи на Самого нашого Спасителя,
народженого сьогодні, слід радіти і веселитися,
дивуватися величі Домобудівництва Божого, що
перевершує всякий розум. Це Свято свят, джерело і корінь всього доброго. Заради нього небо
розкрилося, Дух Святий зійшов на землю, перешкода знищена, світло засяяло. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог!».
Урочисто Свята Церква згадує Різдво Христове. Син Божий приймає на себе людське єство,
щоб врятувати людей від рабства дияволу, гріху і
смерті. Найбільшого і Святішого Гостя, який сходить з небес і втілюється від Духа Святого і Марії
Діви, будемо славити всім серцем, з великою радістю зустрінемо Його. Зустрінемо «не зі старою
закваскою пороку і лукавства, а з опрісноками
чистоти й істини» (1Кор.5:8), не в смердючому
лахмітті нечистоти гріха, брехні і лукавства, а в
світлому вбранні праведних.

Дорогі брати і сестри! «Про небесне помишляйте, а не про земне!» (Кол.3:2). Знайте, що життя
наше – на небесах (Флп.3:20).
Христос народився – славте. Христос прийшов з небес – зустрічайте. Христос на землі – вознесіться думками і серцями на небеса,
а не приліплюйтесь до земного,
не служіть пожадливостям плотським.
Горді, невіруючі, ворогуючі,
п’яниці і взагалі всі невиправні і
нерозкаяні грішники ні в що ставлять пришестя Спасителя на землю. Але горе тим, які Сина Божого зневажають своїм маловір’ям і
невір’ям, пристрастю до земного,
– таких попалить вічний вогонь
пекла. Покаємося у своїх гріхах,
які затьмарюють, роз’єднують,
віддаляють нас від Бога і ближнього. Очистимо свої серця, щоб
у них знайшлося місце для Різдва,
як в убогому вертепі знайшовся
той куточок, де народився Бог. Будемо уподібнюватися тим мудрим
волхвам, які пішли за зіркою і
принесли Богонемовляті, як Цареві, свої дари: ладан, смирну і золото. Так і ми принесемо Христу
плоди любові, покаяння і добрих
справ, щоб люди, побачивши їх,
прославляли Отця нашого Небесного (Мф.5:16).
Христос стоїть і стукає в двері серця кожного,
бажаючи врятувати, просвітити і принести нам
мир, любов, істину і вічність, якщо ми відкриємо
двері нашого серця для Нього.
Всіх вас, дорогі мої, сердечно вітаю зі святом
Різдва Господа нашого і Спасителя! Народжений
у Вифлеємі Христос нехай благословить всіх нас
у наступаючому новолітті миром, здоров’ям і
успіхами у всяких благих починаннях!
Словами Василя Великого нині закликаю вас:
«Прийдімо поклонімося разом з волхвами, віддамо славу разом з пастирями і будемо радіти разом з Ангелами». Амінь.
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ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ МИТРОПОЛИТ АМВРОСІЙ
БЛАГОСЛОВИВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ДССТУ
У 8-му навчальному Чернігівському центрі Державної спеціальної служби
транспорту 17 грудня 2016 року відбулося складання Військової присяги молодим поповненням призову зима 2016. На вірність українському народові присягнули 560 воїнів.
Напутні слова молодими солдатам висловили: перший заступник Голови
Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Сергій Затолокін, а також
викладачі навчального закладу та батьки молодих воїнів.
Митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій у співслужінні військового капелана ієрея Іоанна Кита звершив подячний молебень; в архіпастирському слові Владика відмітив, що молоді воїни повинні дотримуватись
заповідей, які нам дав Христос – любити Бога і ближнього та намагатись виконувати їх постійно. По закінченні молебню митрополит Амвросій благословив
усіх та окропив святою водою.

Мена: урочисті заходи до Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил України
5 грудня в м. Мена відбулися урочистості, присвячені Міжнародному
дню волонтера та Дню Збройних Сил України.
Представників Збройних Сил України та волонтерів району привітали
голова районної ради Олександр Мисник, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Мурований, військовий комісар Менського райвійськкомату Віктор Павлюк, заступник Менського міського голови Інна
Скляр, голова районної ветеранської організації Раїса Москальська.
Кращим волонтерам району та військовослужбовцям були вручені
почесні грамоти та подяки. Настоятель Свято-Троїцького храму м. Мена
протоієрей Василій Томішин був нагороджений грамотою Менської ра-

йонної ради «за відданість шляхетній справі, людяність, безкорисливу
підтримку воїнів у зоні проведення антитерористичної операції».
Разом з менськими волонтерами отець Василій відвідував воїнів-земляків, парафіяни під керівництвом батюшки неодноразово
збирали та відправляли в зону АТО продукти харчування, гостинці до
свят, а під час коротких відпусток бійці приїздили до батюшки у гості.
Активну життєву позицію, багаторічну сумлінну працю протоієрея Василія Томишина як депутата і вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування було відмічено і почесною грамотою Менської
міської ради.

Корюрівка: до Міжнародного дня інвалідів

3 грудня українське суспільство разом зі світовим співтовариством відзначило Міжнародний день інвалідів. Від того, як суспільство ставиться до тих, кому з різних причин важко самостійно подбати про себе, залежить рівень нашої цивілізованості. Люди з особовими потребами не вимагають до себе жалю. Вони пристосовуються до життя як можуть. І для їх виживання не потрібно щось особливе, лише елементарне – можливість жити серед людей,бути в суспільстві і відчувати себе такими, як інші. Ми всі рівні перед Богом.
Добре усвідомлюючи цю істину, благочинний церков Корюківського округу протоієрей Олександр Дем’яненко разом з представниками районної організації ветеранів України відвідав цього дня лікарню, щоб привітати всіх інвалідів, які на той час перебували
на лікуванні. Невеликі подаруночки та добре слово підняли настрій людям. Завітали також в гості і до інвалідів-ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС. Як потрібна увага та розуміння цим людям не тільки в цей день, а постійно.
Давайте всі разом захищати гідність людей з особливими потребами і тим самим зберігати своє людське обличчя.

Протоієрей Олександр Тарасенко очолив
паломництво до святинь Чернігова

9 грудня 2016 р відбулась паломницька поїздка працівників Менської виправної колонії № 91 та прихожан
Свято-Покровської церкви смт. Макошино до Чернігова.
В Свято-Троїцькому кафедральному соборі голова епархіального відділу зі служіння в місцях позбавлення
волі прот. Артемій Сластьон та капелан МВК – 91 прот. Олександр Тарасенко відслужили молебень свт. Феодосію
Чернігівському.
В Свято-Успенському Єлецькому жіночому монастирі паломники помолилися перед чудотворною іконою
Богородиці Елецькою та вклонилися святиням Свято-Успенського собору.
На завершення поїздки паломники побували в стародавньму Спасо-Преображенському соборі.
Парафіяни Свято-Покровської церви висловили подяку прот. Артемію Сластьону і прот. Олександру Тарасенко за організацію такої змістовної та цікавої поїздки.

ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

В Україні здавна шанують Миколая Чудотворця – захисника, наставника і покровителя дітей. За доброю традицією напередодні свята Корюківський районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
разом з благочинним Корюківського району протоієреєм Олександром Дем'яненко
відвідали дітей з родин, що перебувають у
складних життєвих обставинах. Кожна ди-

тина отримала солодощі і побажання
гарних новорічних та різдвяних свят, а
Святий Миколай нехай дарує усім віру
в здійснення найзаповітніших мрій,
вселяє у душі світлі почуття, надихає
на добро.
Благочинний Менського округу
прот. Василій Дендак відвідав в Березному школу І-ІІ ступенів, привітав
учнів з днем святителя Миколая і від
його імені вручив дітям подарунки.
Центр "Колиска" спільно з недільною
школою Єлецького монастиря привітав діток обласного протитуберкульозного диспансеру. Наші досвідчені рукодільниці провели для дітей два майстер-класу з орігамі
та листівкам ручної роботи. Діти з великим
інтересом брали участь у виготовленні власних виробів, деякі встигли зробити і Віфле-

ємську зірку з паперу, і новорічну листівку.
І дуже просили приїхати до них ще раз з іншими майстер-класами. По завершенні майстер-класів професійний Дід Мороз приїхав
привітати хлопців зі святами і подарувати
солодкі подарунки. Діти розповідали вірші,
відгадували загадки, а один хлопчик навіть
зіграв на флейті !! Всім було весело і цікаво!
Хлопці залишилися задоволені, а значить
свято вдалося!
Благочинний Сосницького округу прот.
Іоанн Кузьович щочетверга звершує молебні з акафістом великомученику і целителю
Пантелеімону у Центральній районній лікарні. До свята у молитовній кімнаті лікарні
був звершений молебень святителю Миколаю, отець Іоанн причастив болящих і передав їм продуктові набори та солодощі до
свят.

Благочинний Сновського округу прот.
Павел Фазан на святкових заходах в районному Будинку культури, інтернаті «Казка», у
районній бібліотеці від святителя Миколая
передав майже 800 подарунків!

Святитель Василий Великий
(330-379), память которого Церковь
чтит 14 января и 12 февраля, один
из отцов литургии, – великий святой. Он противостоял Ариеву злословию, когда оно имело мощную поддержку государственной власти в лице императора Валента. Это было
огненное испытание православной веры. А физически
это был слабый человек, обремененный многими недугами, которые и были причиной его ранней смерти
(он умер в 49 лет). Но он оставил после себя наследие
огромной значимости.
Мало кто знает, что святитель Василий имел семь
дипломов об образовании. Он имел глубокие познания в философии,
филологии, астрономии, математики,
медицины, также
был великолепным
оратором, юристом
и археологом. Нам
важно отметить эту
о бр а з ов а нно с ть,
потому что творения его еще в начале
X века были переведены на славянский
язык и издревле
были любимейшим
чтением
наших
предков.
Каковы же сведения,
которым
училась
образованная, то есть в те
времена наиболее
церковная
часть
православного
мира?
В «Беседах на
Шестоднев» мы можем найти интересные размышления
его, по Божьему
откровению, относительно природы
материи. И современные ученые поражены, откуда в ІV столетии могли
быть такие знания.
За полтора тысячелетия до Ньютона святитель Василий излагает теорию радуги: «Когда солнечный луч,
проходя мглу облаков, прямо упрется в какое-либо
облако, то происходит некоторый перегиб и возвращение света на себя. Будучи многоцветным, он неприметно окрашивается различными цветами, невидимым для наших взоров образом скрадывая взаимное
слияние неодинаковых цветных частей. Отблеск же
всех цветных лучей, видимых вместе, — белый».
Святитель Василий учит, что «дни», о которых говорит Библия как о периодах миротворения, не простые дни, тем более что простых дней и не могло быть
тогда, когда не было еще сотворено Солнце. «Моисей
главу времени назвал единым днем, чтобы день сей
по самому наименованию имел сродство с веком, ибо
сказано: “день Господень великий и страшный” (Иоил.
2, 11). Ибо, по нашему учению, известен и тот невечерний, не имеющий преемства и скончания день, который у псалмопевца наименован восьмым. Посему,
назовешь ли днем или веком, выразишь одно и то же
понятие».
Напомним, что Церковь седьмым днем называет время, прошедшее со времени сотворения мира, а
восьмым — период, который наступит после конца
мира.
Слова святителя Василия Великого находятся в
полном согласии со словами самого писателя Бытия,
пророка Моисея, который в принадлежащем ему псалме 89-м говорит: «Пред очами Господними тысяча лет,
как день вчерашний». Эту же мысль повторяет апостол Петр: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3, 8).
Святитель Василий Великий говорит о фазах Луны:
«Самое тело Луны при ее исходе не уничтожается, ибо
в чистом и свободном от всякого тумана воздухе, даже

когда Луна имеет вид самого тонкого серпа, можно, всмотревшись,
увидеть несветлую неосвещенную
ее часть. Свет Луны заимствованный. Она ущербляется, приближаясь к Солнцу, и опять возрастает, удаляясь от него».
О размерах Солнца: «Не обманывайся видимостью и из того, что Солнце для смотрящих представляется величиною с локоть, не заключай, что такова
его действительная величина. Ибо на больших расстояниях величина видимых предметов обычно сокращается. Зрение наше, будучи малым, заставляет
почитать малыми и видимые предметы, перенося на
них собственный свой недостаток. А небесное светило, согласно со
свидетельством
Писания, велико и
до бесконечности
больше,
нежели
каким представляется». Говорит святитель Василий и
о форме Земли, и о
затмениях, объясняет приливы и отливы. Указывает на
причины солености
морей, на причины
дождя.
Он классифицирует морских животных: «К иному
роду принадлежат
так
называемые
черепокожие: раковины, гребенки,
морские улитки и
тысячи разнообразных устриц; иной
род составляют черепные: раки, крабы и им подобные;
к иному роду принадлежат слизняки, имеющие плоть
мягкую и губчатую:
полипы, каракатицы и им подобные. Иной род мечущих икру и иной
— живородящих. Живородящие суть киты, дельфины и тюлени. Между рыбами есть бесчисленные разновидности, различаемые по родам: у них свои имена,
и пища несходная, и наружность, и величина, и качество плоти — всё у них разделено, имеет весьма великие разности и относится к различным видам».
Святитель Василий объясняет процесс дыхания у
насекомых: «Когда видишь насекомых, например пчел
или ос (а насекомыми они названы по причине повсюду на них видимых насечек), заметь, что у них нет дыхания легкими, но они всем телом принимают в себя
воздух». Тут же, задолго до Гарвея, святитель Василий
Великий говорит о кровообращении.
Он точно и подробно описывает все земли, от Индии до Атлантического океана. Знает, где берет начало
Нил. Знает о существовании «синов» (китайцев) и о
разведении ими шелковичных червей.
Наконец, говорит святитель Василий и о научных
вопросах, едва ведомых и нашему поколению, — об
относительности времени.
Эти выписки из творений святителя Василия Великого показывают, какое ясное научное мировоззрение у него было. Обширнейшие познания святителя
соединялись в единое стройное и целостное мировоззрение, ибо освящались великой его верой в Бога
и любовью к Нему. Созерцая целесообразность, продуманность Вселенной в малых и больших ее подробностях, радостно видел он в этом руку Божию, создавшую и направляющую мир.
Свое широчайшее научное мировоззрение святитель Василий не считал высшей ступенью познания.
Ведь недаром верующие вот уже более полутора тысяч
лет молитвенно обращаются ко Господу его словами,
– свои силы он отдал лучшему: богопознанию, богосозерцанию, богослужению.
Православие.ру

Василий Великий (329-379),
архиепископ Кесарии Каппадокийской,
вселенский Учитель и Святитель Церкви

ВисокопреосвященнішийАмвросій,
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський,
з 1 по 30 листопада звершив богослужіння та
виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:
4, 10,11, 13, 17, 18, 24, 31 – Свято-Троїцький кафедральний собор м. Чернігова.

3 грудня – храм в ім’я Архістратига Михаїла м. Чернігова. Напередодні свята Введення в храм Пресвятої Богородиці Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння у
співслужінні настоятеля прот. Іоанна Яреми і духовенства храму. По
завершенні богослужіння владика Амвросій привітав парафіян з наступаючим святом і преподав архіпастирське благословення.
7 грудня – храм Різдва Богородиці м. Козелець. В день пам’яті
святої великомучениці Єкатерини Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні благочинного округу прот. Михаїла Терещенка і духовенства Козелецького
благочиння. На честь свята у храм була доставлена ікона вкмч. Єкатерини з часткою мощей. На полієлеї для вірян також було винесено
святиню – копію обручки великомучениці Катерини, освяченої на її
святих нетлінних мощах.
8 грудня – Свято-Покровський храм с. Козилівка Корюківського
благочиння. В день віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив
Божественну літургію у співслужінні благочинного округу прот.
Олександра Дем’яненка, настоятеля храму прот. Миколая Яцейка і
духовенства благочиння.
9 грудня у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбулися
урочистості, присвячені 26-річчю архієрейської хіротонії Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Онуфрія.
В Трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія
Печерських Високопреосвященніший митрополит Амвросій співслужив Його Блаженству за Божественною літургією у сонмі єпископів
Української Православної Церкви, а також численного духовенства.
По завершенні богослужіння архіпастирі, духовенство та вірні
Української Православної Церкви привітали Блаженнішого Митрополита Онуфрія з річницею архіпастирського служіння.
10 грудня – храм Архістратига Михаїла с. Рудка Чернігівського
благочиння. В день пам’яті ікони Божої Матері іменованої “Знамення” Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана,
настоятеля храму прот. Василія Дудаша, а також духовенства благочиння. Наприкінці богослужіння митрополит Амвросій привітав парафіян з 20-літтям освячення храму, нагородив настоятеля Почесним
знаком прп. Лавретнія Чернігівського, а всіх, хто потрудився над відновленням храму, – архієрейськими грамотами.
11 грудня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію
у співслужінні в.о. настоятеля прот. Миколая Уліча і духовенства храму. На пам’ять про спільну молитву владика подарував усім іконки
Воскресіння Христового.
19 грудня – Свято-Миколаївський храм м. Чернігова. В день престольного свята храму митрополит Амвросій очолив Божественну літургію у співслужінні настоятеля прот. Петра Квашніна і духовенства
храму та єпархії. Після закінчення Євангельського читання Владика
звернувся до віруючих з архіпастирським словом, в якому розповів
про життєвий подвиг свт. Миколая. По завершенні Богослужіння Високопреосвященніший владика привітав віруючих зі святом і преподав архіпастирське благословення.
25 грудня, коли Православна Церква вшановує пам’ять свт.
Спиридона Триміфунтського, митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у храмі Всіх Святих землі Чернігівської. Його
Високопреосвященству співслужили: настоятель храму прот. Петро
Казновецький та духовенство храму.
З благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї
України Онуфрія, за заслуги перед Церквою та у зв’язку з 50-літтям з
дня народження прот. Петра Казновецького нагороджено Орденом
святого благовірного князя Ярослава Мудрого.
У ніч з 31 грудня на 1 січня, у Неділю перед Різдвом Христовим
та святих отець, Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив Божественну літургію в Свято-Троїцькому кафедральному
соборі. Його Високопреосвященству співслужили: настоятель собору
прот. Іоанн Фесик, секретар єпархії прот. Ігор Пидан, а також духовенство собору та єпархії.
Як і у багатьох храмах єпархії, парафіяни і гості міста прийшли в
цей день в собор для того, щоб подякувати Господу за Його милість до
нас в році, що минає і попросити благословення на рік прийдешній.
Це надає світському торжеству духовний зміст – зустріти 2017 рік зі
Святого Причастя і подяки Богові.
За богослужінням співав хор вихованців ЧДУ під керівництвом
регента Ірини Фесик. На сугубій єктенії була вознесена молитва про
мир в Україні та припинення міжусобної брані.
По закінченні богослужіння митрополит Амвросій разом із священнослужителями та парафіянами молились за молебнем на початок Нового Року. Після літургії Владика разом зі студентами та викладачами розділив святкову трапезу в Свято-Введенському Трапезному
храмі.

З ЮВІЛЕЄМ

ХІРОТОНІЇ!

3 грудня – протоієрей Володимир Вільховик, клірик Свято-Воскресенського храму м. Чернігова – 25 років.
7 грудня – протоієрей Михаїл Куник, настоятель Свято-Покровського храму с. Горностаївка Ріпкінського благочиня – 20 років.
8 грудня – протоієрей Миколай Гуляк, настоятель храму Різдва
Богородиці с. Горбове Куликівського благочиння – 20 років.
22 грудня – протоієрей Андрій Носов, клірик храму 2000-ліття
Різдва Христова м. Чернігова – 25 років.
24 грудня – протоієрей Сергій Собко, настоятель Свято-Троїцького храму с. Вільшане Сосницького благочиння – 10 років.
28 грудня – ієрей Олексій Ісупов, настоятель храму Різдва Богородиці с. Петрушин Чернігівського благочиння – 20 років.

Воспоминание о чуде возмущения воды в полночь
на Иордань 1979 года в колодце преподобного Иова Почаевского
Когда недостойный наследник приснопамятной Анны Гойской, граф Фирлей, отобрал земли у
Почаевского монастыря, преподобный Иов с братией стали копать колодец прямо на вершине скалы. Были среди братии «Фомы неверующие», которые говорили преподобному, что из этой затеи
ничего не получится. Но игумен Иов Железо — это тот случай, когда фамилия полностью совпала с
характером, был поистине волей железен и непреклонен. Он давал указ за указом продолжать работы. И вот на глубине 43-х метров, сквозь скальные породы просочилась вода…
Прошло четыреста лет и сегодня многочисленные паломники, наводняющие Лавру, берут оттуда воду во исцеление недугов.
И память рисует: Лавра, 1978 год, поздний вечер после трапезы. На посудомоечной ярко горит
свет, звонко брязкают моющиеся тарелки, в ванной налита горячая вода, и вот мы на послушании моем
посуду. Вокруг зима, довольно таки холодно, но здесь от горячей воды и яркого света тепло. Миша Баль
с Полтавщины, Александр (будущий иеродиакон Савва) и я, как специалисты по промышленности,
моем посуду. Отец Игнатий (архидиакон Иларион), трапезник, кричит, ругается, что много посуды
бьем пока моем. «Что это у вас, понимаешь, не мытье, а битье! Вот я покажу, как надо мыть!» Подбежал к ванной, взял в руки тарелку, — хряп! — и сам разбил.
Ушел-убежал, смешно гримасничая, посрамленный.
Подошел послушник Игорь Брус и говорит мне заговорщицки: «Сегодня ночью не спи, а то так все Царство Небесное проспишь! Приходи в 12 часов ночи к колодцу! Будем
смотреть на дно и увидим, если Господь даст нам, знамение
— как закипает, освящаясь, вода. Иордань ведь завтра, разве
не знаешь?»
Усталость была неимоверная, но любопытство тоже. Я,
превозмогая сон, пришел. Думал, что смотреть в колодец мы

О СВЯТОЙ ВОДЕ
Всю жизнь рядом с нами великая святыня — святая вода
(по-гречески «агиасма»). Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных
скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге.
Агиасма — не простая вода духовной значимости, но новое
бытие, духовно-телесное бытие, взаимосвязанность Неба и
земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное.
В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой водой,
бережно хранит ее как величайшую святыню.
К сожалению, часто бывает так, что многие приходят в храм именно за водой, не участвуя
при этом в богослужении праздника Крещения Господня. Получается, что крещенская вода становится самоцелью. А это неправильно. Прежде всего мы должны прославить Бога за его благодеяния к роду человеческому, которые Он явил через Своего Сына, Господа Иисуса Христа,
взявшего на Себя грехи всего мира, ведь именно в память Крещения Христова на Иордани и
совершается освящение воды.
Великое водоосвящение совершается дважды — в самый день Богоявления, а также накануне,
в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Некоторые верующие ошибочно полагают, что
вода, освященная в эти дни, различна. Но на самом деле в сочельник и в самый день праздника Крещения при освящении воды употребляется один чин. Не бывает отдельно «богоявленской» и отдельно «крещенской» воды, но только — Великая агиасма.
– Нужно ли запастись на год крещенской водой? Говорят, что ее нужно пить при недугах.
– Каждый благочестивый христианин старается сберегать крещенскую воду на протяжении
года, употребляя ее натощак, при этом не нужно набирать огромное количество: можно добавить

будем с Игорем вдвоем. Но ошибся. Тут уже подошли архимандрит Алипий, игумен Апеллий, монах
Нестор регент, старшие иеродиаконы Кассиан и Роман. Просфорник послушник Василий. Окружили колодец так, что едва локтями можно протолкаться. У отца Апеллия был мощный прожектор на
шесть батарей, по тем временам — вещь редкая. У других батюшек фонарики тоже были, но послабее. Осветили все пространство колодезя.
Разговариваем, ожидая двенадцати часов ночи. Разговор льется своим чередом, неспешно, неторопливо. Говорят, один год видели, а прошлый и позапрошлый год ничего не было…
…Не знаю, настало ли 12 часов или нет, но как в чудесном сне мы начали замечать необычное —
…маленькие искры, летали в пространстве колодезной шахты. «Что это?» «Смотри дальше, увидишь!» — говорит отец Апеллий. Искры — как звездочки инея, совершенно белые. Сначала были
поодинокие, редкие, затем все больше и больше. В колодце поднималась словно метелица. Долетая
по одной до водного плеса, до водной глади самого дна колодца и соприкасаясь с ним, вода там вдруг
оживала и с шумом закипала. Слышен был шум, но не клокотания, а легкого тихого шипения, даже
гудения, как бы множества насекомых. Мы, все присутствующие, были оживлены и возбуждены,
говорили, перебивая друг друга, младшие старших и ничего.
У всех при виде сего таинства необычайно поднялось настроение, пропал сон и усталость. Пели многократно: «Во Иордане
крещающуся Тебе, Господи…». Я, как и все, был сполна и с
избытком вознагражден за почти бессонную ночь.
«Глас Господень на водах вопиет глаголя, придите примите вси Духа…»
Прошло уже много лет, но я помню ту приснопамятную
ночь! И буду помнить до конца дней…
Архимандрит Аввакум (Давиденко)
немного освященной воды в бόльшую емкость, и вся она под
действием благодати становится крещенской.
Святыня должна быть окружена почтением. Поэтому
святую воду набирают в чистый сосуд и ставят, как правило,
туда, где находятся иконы. В старину это называлось «красный угол»: кроме икон в киоте там был какой-то шкафчик,
куда убирались просфоры, святая вода, масло для лампадки.
При недугах обязательно с молитвой нужно выпить святой крещенской воды, ведь если мы посмотрим на особые
прошения ектении в день освящения вод Богоявления, то
увидим, что крещенская вода дается нам для того, чтобы сокрушиться сатане под ногами нашими,
чтобы просветиться нам просвещением разума и благочестия и наитием Святого Духа, грехов избавлению и во исцеление души и тела. Есть благочестивый обычай пить святую воду и тогда, когда
человек чувствует необходимость в духовной помощи.
– Нужно ли обязательно пить воду на Крещение? При этом читаются какие-то молитвы?
– В день Богоявления все молитвы священником уже произнесены, и мы все пьем святую крещенскую воду целый день и не натощак. В другие же дни пьем только натощак и с молитвою.
– Обязательно ли освящать свое жилище святой водой в этот день?
– Да, обязательно! Ведь в чинопоследовании освящения вод Богоявления есть прямое указание:
«во освящение домов». При этом можно петь или читать тропарь праздника: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…».
В очередной раз нужно напомнить о том, что употребление святыни – это не механизм, а действие, которое требует веры и надежды на Бога. Святая Церковь словом Божиим, молитвой и священнодействиями освящает не только самого человека, но и все то, чем человек пользуется на земле:
воду, воздух и саму землю, различные предметы и вещи, необходимые для нашего существования
и благополучия; она освящает и благословляет их благословением небесным — для сообщения чрез
них благодати и благословения человеку.

ЧЬИ МОЛИТВЫ СЛЫШИТ БОГ

Есть старая притча о том, почему бесплодны иногда наши
молитвы. Давным-давно жил один святой старец, который много
молился. И странным ему казалось, почему люди в церковь ходят,
Богу молятся, а греха не убывает. «Господи, — думал он, — неужели не внемлешь Ты нашим молитвам? Вот люди постоянно молятся, чтобы жить им в мире и покаянии, и никак не могут. Неужто
суетна их молитва?»
Однажды с этими мыслями он погрузился в сон. И почудилось ему, будто светозарный Ангел, обняв крылом, поднял его высоко-высоко над землей. Затихли песни, крики, весь шум суетной
мирской жизни. Лишь порой долетали откуда-то звуки гармоничные и нежные, словно игра далекой лютни.
— Что это? — спросил старец.
— Это святые молитвы, — ответил Ангел, — только они
слышны здесь.
— Но отчего так мало этих звуков? Ведь сейчас весь народ молится в храме?..
Ангел взглянул на него, и скорбно было его лицо.
— Ты хочешь знать? Смотри.

Далеко внизу виднелся большой храм. Чудесной силой раскрылись его своды, и старец мог видеть все, что было внутри.
Храм весь полон народом. На клиросе виден большой хор. Священник в полном облачении стоял в алтаре. Шла служба. Какая
служба — сказать было невозможно, ибо ни одного звука не было
слышно. Видно было, как стоявший на левом клиросе дьячок чтото читал быстро-быстро, но слова туда, вверх, не долетали. На амвон медленно вышел громадного роста диакон, плавным жестом
поправил свои пышные волосы, потом поднял орарь, широко
раскрыл рот, и... ни звука! На клиросе регент раздавал ноты: хор
готовился петь. «Уж хор-то, наверно, услышу», — подумал старец.
Регент стукнул камертоном по колену, поднес его к уху, вытянул
руки и дал знак начинать, но по-прежнему царила полная тишина. Смотреть было удивительно: регент размахивал руками, басы
краснели от натуги, тенора вытягивались на носках, высоко поднимая голову, рты у всех были открыты, но пения не было. «Что
же это такое?» — подумал старец и перевел глаза на молящихся.
Их было очень много, разных возрастов и положений: мужчины и женщины, старики и дети, купцы и простые крестьяне.
Все они крестились, кланялись, многие что-то шептали, но ничего
не было слышно. Вся церковь была немая.
— Отчего это? — спросил старец.
— Спустимся, и ты увидишь и поймешь, — сказал Ангел.
Они медленно, никем не видимые спустились в самый храм.
Нарядно одетая женщина стояла впереди всей толпы и, по-видимому, усердно молилась. Ангел приблизился к ней и тихо коснулся рукой. И вдруг старец увидал ее сердце и понял ее мысли. «Ах,
эта противная почтмейстерша! — думала она. — Опять в новой
шляпе! Муж — пьяница, дети — оборванцы, а она форсит!..».
Рядом стоял купец в хорошей суконной поддевке и задумчиво
смотрел на иконостас. Ангел коснулся его груди, и перед старцем

сейчас же открылись его затаенные мысли: «...Вот досада! Продешевил... Не иначе как тысячу потерял, а может, и полторы...»
Далее виднелся молодой крестьянский парень. Он почти не
молился, а все время смотрел налево, где стояли женщины, краснел и переминался с ноги на ногу. Ангел прикоснулся к нему, и
старец прочитал в его сердце: «Эх, и хороша Дуняша!.. Всем взяла:
и лицом, и повадкой, и работой... Вот бы жену такую!».
И многих касался Ангел, и у всех были подобные же мысли,
пустые, праздные, житейские. Перед Богом стояли, но о Боге не
думали. Только делали вид, что молились.
— Теперь ты понимаешь? — спросил Ангел. — Такие молитвы
к нам не доходят. Оттого и кажется, что все они точно немые.
В эту минуту вдруг робкий детский голосок отчетливо проговорил:
— Господи! Ты благ и милостив... Спаси, помилуй, исцели бедную маму!.. В уголке на коленях стояла маленькая девочка. В ее
глазах блестели слезы. Она молилась за свою больную маму. Ангел
прикоснулся к ее груди, и старец увидел детское сердце. Там были
скорбь и любовь.
Вот молитвы, которые слышны у нас! — сказал Ангел.
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