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СХИАРХИМАНДРИТ ФЕОФАН
(АРХИМАНДРИТ ИУВЕНАЛИЙ МЕДВЕДЕВ) 1881-1977
КОРОП. СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ХРАМ. 1 листопада на запрошення Високопреосвященнішого Іринея, архієпископа Ніжинського і Прилуцького, митрополит Амвросій
очолив звершення Божественної літургії у співслужінні Преосвященнішого єпископа
Ірпінського Климента, вікарія Київської митрополії, а також духовенства Ніжинської
єпархії.
Цього дня виповнилося 5 років з дня прославлення преподобного Феофана Рихловського. Священний Синод Української Православної Церкви у 2011 році, розглянувши
житіє, труди, подвиги, чудеса, враховуючи народну шану, благословив для місцевого
прославлення та вшанування схіархімандрита Феофана (Медведєва 1881-1977).
Після прочитання Євангелія владика Амвросій звернувся до присутніх на святковому богослужінні з архіпастирським словом, в якому нагадав про життєвий
шлях і тяжкі випробування, що випали на долю преподобного за довгі роки його
земного буття.

Його Високопреосвященство зазначив, що преподобний Феофан слухав і сприймав
Слово Боже всім серцем і це змінило життя ще 13-річного підлітка. «Як відомо, до сухої
криниці не ходять. Багато людей прикладаються до мощей преподобного, і по молитвах
отримують і зцілення, і те, що просять. А благодать Духа Святого ісходить від мощей
його, тому що преподобний жив вірою, благодаттю сповнювалось і серце його, і душа.
Благодаттю освячується не тільки душа, а й тіло, котре стає нетлінним». – сказав владика.
Митрополит Амвросій побажав, щоб по молитвах преподобного Феофана Рихловського ми слухали Слово Боже і сповнювали Його словом і благодаттю Духа Святого
наші серця.
Тільки якщо ми принесемо покаяння і змінимо наше життя, будемо виконувати заповіді і волю Божу, Господь помилує нас і нашу країну, кровопролиття припиниться
і ми ще будемо жити благочестивим чистим життям. «Будемо молити преподобного
Феофана допомогти нам у цьому!», – завершив владика.

З ПОЧАТКОМ РІЗДВЯНОГО ПОСТУ!

20 листопада Високопреосвященніший митрополит
Амвросій взяв участь у Божественній літургії, яку звершили Патріархи, Предстоятелі та представники усіх Помісних Православних Церков в Храмі Христа Спасителя.
Божественну літургію очолив Предстоятель Руської
Православної Церкви Святіший Патріарх Московський і
всієї Русі Кирил, який в цей день відзначив 70-річчя з дня
народження.
Його Святості співслужили Блаженніший Патріарх
Олександрійський і всієї Африки Феодор II, Блаженніший Патріарх Святого града Єрусалима і всієї Палестини
Феофіл III, Святіший і Блаженніший Католикос-Патріарх
всієї Грузії Ілія II, Святіший Патріарх Сербський Іриней,
Блаженніший Архієпископ Нової Юстиніани і всього
Кіпру Хризостом II, Блаженніший архієпископ Тирани і
всієї Албанії Анастасій, Блаженніший Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава, Блаженніший Митрополит

МОЛИТОВНЕ ПОМИНАННЯ ЖЕРТВ

Чеських земель і Словаччини Ростислав, Блаженніший
архієпископ Вашингтонський, Митрополит всієї Америки і Канади Тихон, а також представники Помісних Православних Церков світу, сотні єпископів, духовенство і
представники чоловічих і жіночих монастирів.
За богослужінням Святіший Патріарх Кирил у співслужінні православних Патріархів піднесли особливу молитву про мир в Україні.
Після закінчення літургії єпископат на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм від імені Священного
Синоду та всієї повноти Української Православної Церкви привітав Святішого Патріарха Кирила з 70-річним
ювілеєм в Тронному залі храму.

ГОЛОДОМОРІВ В УКРАЇНІ

26 листопада 2016 року з благословення Високопреосвященнішого митрополита Амвросія у зв’язку з Днем пам’яті
жертв голодоморів в усіх храмах і монастирях Чернігівської
єпархії відбулися панахиди за спочилими в роки лихоліття.
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі м. Чернігова панахиду за упокій «всіх, від лютого
голоду постраждалих і кончину
пріявших» звершив митрополит
Амвросій у співслужінні духовенства храму.
Звертаючись до присутніх у соборі, владика Амвросій наголосив, що трагічна смерть
від голоду мільйонів людей була спланованою і стала наслідком політики безбожної влади, яка прагнула знищити традиційний уклад життя нашого народу, нерозривно пов’язаний з вірою.
В м. Козелець 25 листопада вшанували пам’ять жертв голодоморів біля пам’ятного
знаку загиблим на території собору Різдва Богородиці. На заході були присутні голова
селищної ради Валентин Бригинець, перший заступник голови РДА Юрій Заславський,

заступник голови районної ради
Катерина Биковець, представники
громадських організацій, духовенство, школярі.
До пам’ятного знака козельчани поклали квіти і запалені свічки.
Хвилиною мовчання, схиливши голови в глибокій жалобі за українцями, які загинули голодною смертю, пройшовши страшні
випробування в ті жорстокі роки, учасники мітингу-реквієму вшанували їх світлу пам’ять.
Благочинний Козелецького округу протоієрей Михаїл Терещенко відслужив панахиду біля
пам’ятного знаку загиблим.У зверненні до громади отець Михаїл зазначив, що голод бездуховний породжує голод матеріальний і через ненависть, зло, забуття Бога страждають невинні.
Священик закликав молитися за Україну і пам’ятати про мільйони невинно знищених українців, наповнювати серце духовністю та любов’ю до ближніх, щоб подібне ніколи не повторилося.

ПРИЙНЯТТЯ ПРИСЯГИ НА ВІРНУ
У 8-му навчальному Чернігівському центрі Державної спеціальної служби транспорту 19 листопада
відбулося складання Військової присяги молодим
поповненням призову осінь-2016. На вірність українському народові присягнуло 274 воїнів, з котрих
50 призвано з Донецької та Луганської областей.
Напутні слова молодими солдатам висловили: заступник Міністра інфраструктури України Юрій
Лавренюк, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-лейтенант Микола Мальков, заступник
Голови Чернігівської обласної Державної адміністрації Сергієнко Сергій Федорович, ветерани та батьки.

17 листопада Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив чин великого освячення і першу Божественну
літургію в храмі Архистратига Михаїла (ХVII cт.) с. Великий
Листвен Городнянського благочиння. Його Високопреосвященству співслужили: благочинний Городнянського району прот.
Мирон Ковалівський, настоятель храму прот. Михаїл Чепак та
духовенство благочиння. За богослужінням молилися представники світської влади району та області.
Владика Амвросій звернувся до присутніх на богослужінні з архіпастирським словом на тему Євангельського читання.
Наприкінці богослужіння митрополит Амвросій привітав парафіян з завершенням реставраційних робіт, висловив подяку
благодійникам за понесені труди та благословив усіх.
24 листопада був молитовно відзначений ювілей – 25 років
з дня заснування парафії Свято-Успенського храму с. Гусавка

Менського благочиння. В цей день Високопреосвященніший
митрополит Амвросій звершив чин освячення верхнього приділу храму, в ім’я святителя Іоанна Шанхайського, 50 років з
дня кончини якого відзначає Православна Церква в 2016 році.
За першою Божественною літургією Його Високопреосвященству співслужили: благочинний округу прот. Василій Дендак, настоятель храму протоієрей Михаїл Семеній та духовенство єпархії. Після літургії був звершений молебень святителю
Іоанну Шанхайському перед іконою з часткою мощей святого.
Владика Амвросій в архіпастирському слові побажав молільникам, щоб образ ревного служіння Богу і ближньому,
який мав наш великий земляк св. Іоанн, хоч трохи передався
усім нам. «Якщо ми будемо любити Бога і ближніх, то по молитвах святителя Іоанна наслідуємо Царство Небесне», – зазначив
владика. По завершенні богослужіння Його Високопреосвя-

СЛУЖБУ НАРОДОВІ УКРАЇНИ
Після прийняття присяги протоієрей Іоанн Ярема
благословив молодих воїнів і окропив усіх святою водою. В цей день також було проведено закладку будівництва житлового будинку для військовослужбовців і
отець Іоанн звершив молебень на заснування нового
дому.
По закінченню заходу заступник Міністра інфраструктури та Голова Адміністрації Держспецтрансслужби поспілкувалися з батьками військовослужбовців та розповіли про умови проходження служби
їхніми синами.

щенство преподав віруючим архіпастирське благословення і на
молитовну пам’ять подарував Євангелія від Марка та іконки св.
Іоанна Шанхайського.
27 листопада цього року жителі села Крехаїв Козелецького
району молитовно відзначили ювілей своєї церкви. Двадцять
п’ять років тому назад, 25 листопада 1991 р., митрополит Антоній (Вакарик) звершив чин великого освячення Свято-Троїцького храму. В день ювілею Божественну літургію звершив настоятель храму, благочинний Остерського округу прот. Георгій
Ізай. За богослужінням молилися о здравії та сугубо поминали
усіх земляків, хто допомагав благій справі будівництва.
Свято-Троїцька церква – одна з багатьох храмів Чернігівщини,спорудження та відродження яких пов’язано з ім’ям схіархимандрита Архіпа (Колодія, † 29.07.2016), відомого духовника, котрий віддав служінню Церкви 70 років.

23 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА
БЕЛГОРОДСКОГО (1705-1754)
В Прилуках (тогда Полтавской губернии) в сентя- летия, но дорога к ним уже была вымощена. В общем,
бре 1705 года, в день Рождества Пресвятой Богороди- сколько бед перетерпели чистые и пламенные души в
цы, во время совершения Божественной литургии, в ежедневной борьбе с вездесущей грязью, нам понять
семье Андрея Димитриевича и Марии Даниловны Гор- трудно. Если же захотим понять, то для этого есть
ленко, родился младенец-первенец. Отец был бунчуж- специальная и подробная биографическая литература.
ным, т.е. заведовал бунчуком – войсковым знаменем
Хотя дело не в подробной информации. Архиерею
при гетмане Данииле Павловиче Апостоле, на дочери предстоит во все времена одна и та же задача. Во-перкоторого Марии он и был женат.
вых, победить свои немощи, сораспясться Христу,
Родители были очень рады рождению сына, наслед- умереть для мира. Затем, освятившись, он должен друника и продолжателя их дворянского и православного гих освящать; став светом, других просвещать. Если
рода. Нареченный во Святом Крещении именем роди- первая часть задачи не решена, то вторая, в силу неутеля Пресвятой Богородицы, младенец Иоаким (впо- молимости духовных законов, решена быть не может.
следствии святитель Иоасаф) всегда находился под Если же человек совершает свой внутренний труд терособым покровительством Пречистой Владычицы.
пеливо и мужественно, если он по мере приближения
Протоиерей Андрей
к Богу начинает и других
Ткачев: «При жизни был
вслед за собой вести, то мир
известен как человек
восстанет на такого человеодновременно строгий
ка всегда. Восстанет с клевеи милостивый. К безтой, восстанет с кулаками,
божникам, к нерадивым
восстанет при феодализме,
попам — строг, к убогим,
восстанет при демократии.
старым, кающимся —
Святитель Димитрий
милостив. К себе самому
Ростовский, кстати, похож
строг — до беспощаднона Златоуста. Не только ярсти. По смерти — славен
костью проповеди, но и шикак чудотворец. Мощи
ротою знаний, и пафосом, с
нетленны и благодатны.
которым он обличал «дела
Родившись в день
тьмы». Святитель Тихон
Рождества Пречистой,
похож на Григория Богослонося в младенчестве имя
ва. И тот, и тот — любители
Её отца, будущий святипустыни, молчания, одинотель чудесным образом
чества. И тот, и тот — люс раннего детства полюбители слёз, добровольной
бил молитву и полюбил
бедности,
непрестанной
Царицу молитвы — Премолитвы. Это — образ страсвятую Богородицу. Водальцев, которые плачут о
семь лет было Иоакиму,
Небесном Отечестве и не
когда отец его видел в
успокоятся, пока туда не певидении Божию Матерь,
реселятся.
говорящую с отроком и
А Иоасаф похож на
произносящую: «ДовлеНиколая Чудотворца. Он
ет Мне молитва твоя».
Архиепископ Белгородский и Старооскольс- входит в бедные хижины
Это, между всем прочим, кий Иоанн (Попов):
стопами Мирликийского
говорит о том, что в свяБолее полутораста лет прибегают верующие святителя, он тайком раздатости есть тайна, раз уже
ёт деньги и вещи, покупает
к молитвенной помощи святителя, и один Бог
в восемь лет ребёнок мог
дрова, сам рубит их, если в
знает, сколько за это время случилось чудесрадовать своими молитдоме только старухи и дети.
ных исцелений – прозрело слепых, заговорило
вами Богородицу.
Тихон Задонский, чтобы
Последние
шесть немых от рождения, поднялось с одра рассла- вести жизнь тихую и мос небольшим лет Ио- бленных. Из личного опыта мне вспоминается литвенную, оставил кафеасаф был епископом вот что. Однажды мы пришли в храм с офи- дру. Иоасаф, чтоб делать то
Белгорода. Он встре- циальной делегацией. Был вечер. Мы приложи- же, на кафедре остался, но
тил скудость, грубость, лись к мощам. В этот момент на коляске при- вёл жизнь двойную. Днём
разруху и невежество. везли ветерана афганской войны. В результате это — облечённый высоГоворят, местный юро- ранения у него были парализованы ноги, и он кой властью строгий и мудивый Яков встретил не мог самостоятельно передвигаться. И ког- дрый человек. Ночью это
владыку на подъезде к да его поднесли к мощам, он приложился – и — странник, обходящий с
городу и «доложил си- вдруг… (а мы уже уходили из храма) все услы- пригоршнями милостыни
туацию». «Церкви бед- шали крик. Тот человек почувствовал свои ноги бедные жилища, или подные, паны вредные, а сразу после того, как приложился к мощам. вижник, не позволяющий
губернатор — казюля». Потом он соскочил с коляски и начал бегать по глазам закрыться, проводяЛюбое житие великого храму. Это было на наших глазах! Свидетелями щий всю ночь на молитве.
отечественного святи- стали все участники делегации, и для нас – очеРесурс, который при
теля вскрывает перед видцев – это было потрясением!
любви к себе можно растянами одинаковые язвы:
нуть на десятилетия, святой
духовенство бесправно и малограмотно, дворянство тратит за годы. Поскольку любит он Бога и ближних.
атеистично либо вольнодумно, народ беден и тёмен. С Особенно тяжко ему, если живёт он не в пустыне,
этим боролся Димитрий Ростовский. Против этого же а среди многолюдства, вникая в ежедневные чужие
восставал Тихон Задонский. Не иные проблемы при- беды, сострадая, ужасаясь, жертвуя собой. Иоасаф,
шлось решать и Иоасафу.
как было сказано ранее, до полстолетия не дожил. 50
Духовенство нужно было перевоспитывать, упо- лет — это некий рубеж. Иисусу Христу, Предвечному
требляя власть, народ нужно было учить, подавая Божиему Слову, Который во дни плоти Своей в глазах
пример. Хуже всего было с помещиками и дворянами. людей был молод, иудеи говорили: Тебе нет ещё пятиТе могли пороть попов наравне с крепостными, могли десяти лет, — и Ты видел Авраама? (Ин. 8, 57). И Иои епископу съездить по уху кулаком, как это было со асафу не было пятидесяти лет, но в детстве он видел
святителем Тихоном. В Иоасафовой же пастве был та- Богородицу, при жизни непрестанно очищал сердце,
кой барин, который недействующую церковь в своём чтобы иметь возможность узреть Бога (см.: Мф. 5, 8),
имении разобрал на кирпич и сделал ограду для дома. а теперь лицом к лицу видит Господа, Воскресшего из
До большевистских злодейств было ещё полтора сто- мёртвых».

ВисокопреосвященнішийАмвросій,
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський,
з 1 по 30 листопада звершив богослужіння та
виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:
5, 6, 13, 12, 13, 26, 27 – Свято-Троїцький кафедральний собор м. Чернігова.

3 листопада – храм в ім’я Казанської ікони Божої Матері
м. Чернігова. В навечір’я престольного свята митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння у співслужінні настоятеля храму
прот. Миколая Городнього та благочинного Чернігівського округу
прот .Сергія Гофрика.
Після прочитання Євангелія владика Амвросій звернувся до
присутніх з архіпастирським словом про допомогу, яку Пресвята
Богородиця являє людському роду через Її чудотворні ікони.
4 листопада – Свято-Казанський храм с. Авдіївка Сосницького благочиння. В день престольного свята митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля
храму прот.Василія Бурчина, намісника Новгород-Сіверського
Спасо-Преображенського чоловічого монастиря архім. Никодима
Пустовгара та священнослужителів Новгород-Сіверського благочиння.
За понесені труди на благо Православної Церкви владика Амвросій нагородив настоятеля храму прот. Василія Бурчина Почесним знаком прп. Лаврентія Чернігівського, а благодійників храму
– архієрейськими грамотами.
9 листопада, в день пам’яті прп. Нестора Літописця – небесного
покровителя Київських духовних шкіл, митрополит Амвросій співслужив Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України
Онуфрію за Божественною літургією в Свято-Успенському соборі
Києво-Печерської Лаври.
Після закінчення Божественної літургії в залі Трапезного храму
преподобних Антонія і Феодосія Печерських відбувся річний акт
Київської духовної академії і семінарії.
10 листопада – Різдва Богородиці чоловічий монастир
с.Домниця Менського благочиння. Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні
настоятеля монастиря архім. Варфоломія (Ромашко), намісника
Спасо-Преображенського чоловічого монастиря архім. Никодима
(Пустовгара), благочинного Менського округу прот. Василія Дендака, а також духовенства єпархії.
Після закінчення Божественної літургії владика Амвросій
привітав настоятеля монастиря архім. Варфоломія (Ромашко) з
25-літтям священицької хіротонії і нагородив Почесним знаком
прп. Лаврентія Чернігівського.
12 листопада – Свято-Феодосіївський храм с. Тютюнниця Корюківського благочиння. Високопреосвященніший митрополит
Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля
храму прот. Геннадія Аксаментова і духовенства благочиння.
На вході з Євангелієм, за труди на славу Святої Православної
Церкви, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія,
предстоятеля УПЦ, митрополит Амвросій нагородив настоятеля
храму правом носіння хреста з прикрасами.
14 листопада Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив Божественну літургію в храмі Успіння Пресвятої Богородиці м. Остер Козелецького району. Його Високопреосвященству
співслужили: настоятель храму прот. Миколай Магула і духовенство благочиння. Наприкінці богослужіння митрополит Амвросій
нагородив громаду Свято-Успенського храма архієрейською грамотою.
27 листопада, в день освячення Свято- Феодосієвського храму
(Яцево) Високопреосвященнешій митрополит Амвросій звершив
Божественну літургію у співслужінні настоятеля прот. Петра Казновецького, серетаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства храму.
В архіпастирському слові Його Високопреосвященство привітав парафіян з 20-річним ювілеєм церкви. Прот. Петро Казновецький нагадав присутнім за богослужінням нелегку історію будівництва (як приклад навів той факт, що на місці нового храму
планувалося побудувати міський крематорій). Отець настоятель
подякував архіпастирю за візит і спільну молитву.

З ЮВІЛЕЄМ

ХІРОТОНІЇ!

3 листопада – прот. Анатолій Чернушко, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Сибереж Ріпкінського благочиння – 15 років.
6 листопада – прот Михаїл Пеций, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Новий Шлях Козелецького благочиння – 15 років.
10 листопада – архімандрит Варфоломій (Ромашко), настоятель
Різдва Богородиці чоловічого монастиря, – 25 років.
11 листопада – прот. Андрій Годун, настоятель Свято-Вознесенського храму с. Орлівка Куликівського благочиння – 15 років.
21 листопада – прот. Володимир Дзиндра, настоятель Свято-Троїцького храму с. Данилівка Менського благочиння – 20 років.
24 листопада – прот. Георгій Щербатюк, настоятель Спасо-Преображенського собору м. Чернігова – 20 років.

МНОГАЯ ЛІТА!

Образ Божией Матери, называемый Песчанский,
был явлен святителю Иоасафу, епископу Белгородскому в год его блаженной кончины (1754). Святитель
Иоасаф объезжал епархию, и накануне выезда из Белгорода ему был сон: будто бы он осматривал церкви
и в одной из них в притворе на куче мусора увидел
икону Богоматери с младенцем со светлым сиянием,
от нее исходящим; и раздался глас: «Смотри, что сделали с ликом Моим служители сего храма. Образ Мой
назначен для страны сей источником благодати, а они
повергли его в сор».
По прибытии в г. Изюм Харьковской губернии, епископ посетил Воскресенскую церковь и с изумлением

обнаружил в ней икону, увиденную во сне.
Икона находилась в небрежении и служила в притворе перегородкой, за которую
ссыпали уголь для кадила. По святительскому повелению икона была помещена в
большой киот и поставлена в подобающее
место. Более трех дней прожил святитель
Иоасаф в Изюме, и ежедневно утром и вечером приходил он в Воскресенскую церковь и молился перед образом Божией Матери.
В 1792 году Воскресенская церковь
была перенесена из Замостья в более высокую местность на Пески, куда была и отправлена икона, привлекавшая все более и
более почитание и благоговение прихожан
и окрестных жителей.
Около 1800 года в Изюме жил учитель
местного училища Стефан Гелевский, у которого умирали дети; наконец, заболел и
последний, сын Петр. Не теряя надежды на
милость Божию, родители дали обещание
отслужить молебен перед образом Божией
Матери на Песках. По дороге в Вознесенский храм сын их умер. Мать хотела возвратиться назад, но отец настоял на исполнении данного обета. Никому не сказав о
смерти ребенка, они во время молебна со
слезами умоляли Божию Матерь стать их
утешительницей. И по вере их чудо совершилось! При чтении в третий раз кондака
“О Всепетая Мати...” дитя, до тех пор бездыханное,
вдруг вскрикнуло так сильно, что привело в ужас всех
присутствующих; отец же и мать лишились чувств.
Придя в себя, они рассказали, как сын их умер дорогою, но пред иконой ожил по ходатайству Царицы Небесной. Младенец их поправился, вырос и жил потом
в Санкт-Петербурге до преклонных лет.
Естественно было ожидать, что слух о таком необыкновенном случае быстро распространится. К
чудотворной иконе стали стекаться толпы богомольцев, переполняя не только Воскресенскую церковь,
но и ограду, так что священник не успевал служить

молебны. Со стороны благочинного, соборного протоиерея Иоасафа Погорлевского последовало запрещение на молебные пения пред Песчанскою иконою.
Вскоре протоиерей Погорлевский заболел мучительной болезнью: судорогами жил и корчами всех членов.
Осознав свою вину и раскаявшись, Погорлевский был
вынужден просить прощения и исцеления своей болезни у Пресвятой Богородицы, когда его разбитого
и больного принесли на простынях и положили пред
Песчанской иконой. По окончании молебна он почувствовал облегчение, а через несколько дней выздоровел и более не воспрещал молебных пений пред чудотворным образом.
Замечателен случай чудесного исцеления жены титульного советника Юлии Петровны Живкович, происшедшем в 1901 г. Живкович около трех лет страдала
параличом ног, причем левая нога была искривлена и
как бы омертвелая, обе ноги висели, как отрубленные,
вследствие чего она не могла ни стоять, ни ходить, а ее
носили и возили в кресле. Она обращалась к известным докторам, лечилась у проф. Бехтерева и врача Побитовского, но все впустую. Оставив лечение, она возвратилась в свое имение в Харьковской области. Сюда
и была привезена по ее просьбе Песчанская икона. Во
время молебна с акафистом больная ощутила толчок
в левую руку и смогла двигать левой ногой. После молебна, она, вставши с кресла, смогла подойти к образу
и с благоговением приложилась к нему, воскликнув
затем со слезами радости: “Я встала, я пошла, я стою
сама!” Неожиданно стол, на котором стояла икона (весом с киотом более 3 пуд.), разломился, икона со сильным стуком стала на полу, не разбившись. Исцелевшая
поворотилась на стук от удара иконы, подошла к ней и
сделала земной поклон! После чего она, слегка поддерживаемая, смогла обойти все комнаты.
В дальнейшем весь XIX век был ознаменован помощью и многими чудесными исцелениями, совершающимися у Песчанского чудотворного образа Матери
Божией. Так, в 1830 г. после молебна и крестного хода
с Песчанской иконой была остановлена эпидемия холеры в г. Изюме и его окрестностях. Известны случаи
прозрения слепых, исцеления тифозных и раковых
больных, припадочных и параличных. Божия воля
была на то, чтобы чудотворный Песчанский образ
пришел на помощь России в один из тяжких моментов
ее истории, в самый разгар Первой Мировой войны, и
был... отвергнут.
С первой волной русского рассеяния чудотворный
Песчанский образ был переправлен за рубеж и вскоре
исчез.

ПЕСЧАНСКАЯ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
19 декабря Православная Церковь совершает память
святителя Николая, архиепископа Мирликийского

C

Этот случай описан у С. Нилуса в одной из его книг. Речь там шла
о воре, который имел суеверную любовь к Угоднику, и всякий раз,
идя на воровство, ставил святому свечку. Не смейтесь над этим вором,
братья. Это только со стороны кажется, что глупость очевидна. При взгляде изнутри зоркость теряется, и мы сами часто творим неизвестно что,
не замечая нелепости своих поступков. Так вот, вор ставил святому свечи
и просил помощи в воровстве. Долго все сходило ему с рук, и эту удачу
он приписывал помощи Николая. Как вдруг однажды этот по особенному
«набожный» вор был замечен людьми во время воровства.
У простых людей разговоры недолгие. Грешника, пойманного на грехе,
бьют, а то и убивают. Мужики погнались за несчастным. Смерть приблизилась к нему и стала дышать в затылок. Убегая от преследователей, он увидел
за селом павшую лошадь. Труп давно лежал на земле, из лопнувшего брюха
тек гной, черви ползали по телу животного, и воздух вокруг был отравлен
запахом гнили. Но смертный страх сильнее любой брезгливости. Вор забрался в гниющее чрево и там, среди смрадных внутренностей, затаился.
Преследователям даже в голову не могло прийти, что убегавший способен

спрятаться в трупе. Походив вокруг и поругавшись всласть, они ушли
домой. А наш «джентльмен удачи», погибая от смрада, разрывался между страхом возмездия и желанием вдохнуть свежего воздуха.
И вот ему, едва живому от страха и вони, является св. Николай.
«Как тебе здесь?» — спрашивает святитель. «Батюшка Николай, я едва
жив от смрада!» — отвечает несчастный. На что святой ему отвечает:
«Вот так мне смердят твои свечи».
Комментарии кажутся излишними. Мораль — на поверхности. Молитва грешника смердит, а не благоухает. Нужно не только молиться, но
и жизнь исправлять, по мере сил. Так? Так. Но это выводы верхнего слоя.
Есть здесь и более глубокий урок. И как говорил кто-то из литературных
героев: «Так-то оно так, да не так».
Николай все же спас грешника! Молитва хоть и смердела, но до святого
доходила, и в нужное время Николай о грешнике вспомнил.
Пусть моя свеча ныне смердит, пусть она еще долго смердеть будет
(ведь не скоро запах выветривается), но я все равно ее ставить буду.
Молиться чисто и горячо, как свеча горит, в один год не выучишься.
Молиться так, чтобы Богу это приятно было так, как нам ароматом кадила дышать, — это труд всей жизни. И радуюсь я, что Господь накажет, и Он же потом пожалеет. А святые в этом Богу подобны.
Прот. Андрей Ткачев
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