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ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ПРЕПОДОБНОГО
ЛАВРЕНТІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО
11 січня Православна
Церква вшановує
пам’ять преподобного
Лаврентія (Проскури),
схіархімандрита
Чернігівського
(† 1950).

Виповнився вже рік, як Освящений Архієрейський Собор визначив благословити загальноцерковне шанування
преподобного Лаврентія Чернігівського, котрий був прославлений ще у 1993 р. Українською Православною Церквою. Разом з прп. Амфілохієм Почаївським, прп. Кукшею
Одеським, благовірним князем Ярославом Мудрим та іншими святими тепер нашого Батюшку шанує вся повнота
Православної Церкви.
11 січня, в день, коли згадується кончина преподобного, Високопреосвященніший митрополит Амвросій очолив
звершення Божественної літургії в Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Його Високопреосвященству співслужили: Високопреосвященніший Серафим, архієпископ Яготинський, вікарій
Київської Митрополії; Преосвященніший Стефан, єпископ
Гомельський і Жлобинський, Преосвященніший Роман,
єпископ Конотопський і Глухівський, а також духовенство
єпархії та численні гості у священному сані.
Перед початком богослужіння Високопреосвященніший Амвросій та співслужащі архієреї вклонилися мощам
святителя Феодосія Чернігівського, святителя Філарета
Чернігівського і преподобного Лаврентія.
Після прочитання Євангелія Високопреосвященніший
Амвросій звернувся до пастви з архіпастирським словом:
«Святий Лаврентій Чернігівський – великий подвижник,
котрий усе своє життя намагався уподібнитися Богу. Він показав нам приклад того, як треба йти шляхом спасіння душі.
За свідченням сучасників, батюшка Лаврентій жив так, як
подвижники колишніх часів. Усіма силами душі дбав не про
себе, а про догоджання Богу і про благо ближнього. Даною
йому благодаттю Божою преподобний бачив і сьогодення, і
майбутнє тих, хто приходив до нього з вірою і надією. Гріхи
людські він бачив так ясно, як нам видно зерно в склянці.
Життя преподобного Лаврентія навчає нас, – для того,
щоб йти праведним шляхом, необхідні смиренність, лагід-

ність і любов. А як часто ми шукаємо самовиправдань, славимо і догоджаємо лише собі. У духовному житті це велика
біда. Якщо людина сама себе звеличує і вихваляє, то цим
вона радує бісів.
І досвід багатьох святих, і житіє преподобного Лаврентія свідчать, що для того, щоб йти праведним шляхом, необхідно не догоджати собі, а самоосуджувати і оплакувати
своє гріховне життя.
Але чи ми діємо так, як потрібно? Хто осудив ближнього свого, той узяв гріхи його на себе. А це – згубний шлях.
Необхідно каятися, осуджувати, оплакувати свої гріхи і
тільки так ми будемо слідувати шляхом правди.
Зараз ми є свідками страшної війни – брат вбиває брата.
Ми шукаємо причину і винних у цій трагедії, не розуміючи,
що винуваті ми всі і Господь карає усіх нас за наші гріхи.
Необхідно також пам'ятати, що не менш страшна і війна духовна, війна за наші душі. Подвижники в пустелі вели
духовну боротьбу – вони стежили за своїми помислами,
оскільки диявол має владу навіювати нам гріховні думки,
а ми сприймаємо їх як свої власні. І часто людина починає
втілювати в життя нав'язане, що і призводить її до гріха. А
вчинивши гріх, ми намагаємося виправдати себе і звинувачуємо у скоєному інших.
Господь дав нам Закон, сам пройшов шляхом приниження і нам вказав дорогу. Але ми хочемо йти шляхом широким, вихваляючи себе та чекаючи, що і Господь нас прославить. А Господь скаже, що Він не знає нас, тому що ми не
йшли за Ним.
Давайте ж, дорогі брати і сестри, вчитися йти шляхом
самозневажання, самоприменшення, плачу про свої гріхи,
щоб очистилися наші серця і душі.

І якщо ми зі смиренням усвідомимо нашу гріховність,
покаємося у гріхах, то це і буде очищенням нашим. Тільки
таким шляхом настане мир в наших душах і Господь почує
наші молитви про мир в державі.
Молитвами преподобного Лаврентія Чернігівського Господь нехай подасть нам хоч краплю благодаті Духа Святого, щоб після хоч скраєчку бути разом з Господом нашим
Іісусом Христом. Амінь».
На сугубій єктенії була вознесена молитва про мир в
Україні і припинення міжусобної брані.
Напередодні ввечері Високопреосвященніший митрополит Амвросій у співслужінні духовенства єпархії та гостей у священному сані звершив всеношне бдіння.

19 січня урочисто відзначили свято Богоявлення – Хрещення Господнього. Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив Божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі
у співслужінні настоятеля прот. Георгія Щербатюка та духовенства
собору.
Після Євангельського читання архіпастир звернувся до пастви
з проповіддю, в якій розповів про свято і його богословський зміст,
звернувши особливу увагу на необхідність збереження духовної
чистоти, отриманої в таїнстві хрещення, і можливість її відновлення і очищення від гріха через покаяння. За богослужінням була
вознесена сугуба молитва про мир в Україні.
Після літургії вже традиційно владика Амвросій очолив хресний хід від Спасо-Переображенского собору до берегу Десни, де
звершив велике освячення вод річки. Архіпастир окропив присутніх свято водою і звернувся до пастви з вітальною проповіддю, після чого охочі занурилися в хрестообразну полонку.

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ ПРОСЛАВИЛИ РІЗДВО
ТА ХРЕЩЕННЯ ІІСУСА ХРИСТА
Святковими концертами, різдвяними вертепами та подарунками молодь
і вихованці недільних шкіл на чолі з духовенством єпархії привітали усіх з
Різдвом Христовим.
8 січня з благословення Високопреосвященнішого митрополита Амвросія
родини соціально вразливих категорій населення запросили до Свято-Троїцького собору.
З Різдвом Христовим гостей заходу привітали: секретар єпархії протоієрей
Ігор Пидан разом із волонтерами благодійного фонду «Європа» та командою
«Батьківщини»Чернігівщини.
Студенти духовного училища та учні недільної школи Свято-Преображенського собору читали присутнім вірші про історію народження Спасителя, колядували та співали різдвяних пісень.
«Наша команда на чолі з Валерієм Дубілем у міру своїх можливостей завжди допомагає людям. І сьогодні в ці світлі дні хочеться побажати всім здоров’я,
миру, добра і злагоди і йти по життю з вірою, надією та любов’ю. Христос народився – славімо Його!», – сказав депутат облради з фракції «Батьківщина» Іван
Якуб.
Після різдвяних співів усі діти отримали від партнерів фестивалю солодкі
подарунки.
Ввечері 8 січня
на сцені Обласного філармонійного
центру
пройшов
єпархіальний Різдвяний концерт. На
концерті були присутні
Високопреосвященніший митрополит Амвросій,
духовенство, гості та
жителі міста. Участь
в концерті узяли хорові та хореографічні колективи міста, а
також студенти ЧДУ.

З благословення Високопреосвященнішого митрополита Амвросія 12 січня у
Кіно-культурному мистецькому центрі з національно-патріотичного виховання
дітей та молоді відкрився
Різдвяний дитячий фестиваль-конкурс недільних шкіл
Чернігівської єпархії.
Змістовна програма виступів дитячих хорових колективів, багата як в тематичному, так і жанровому плані
виставка малюнків, іграшок,
інших витворів вправних рук
вихованців недільних шкіл Різдвяний вертеп у Єлецькому монастирі
переконливо
засвідчила,
що цей процес проходить успішно. Майстер-класи провели досвідчені знавці своєї справи Наталія
Пильцова (батик), Олександра Сластіон (формочки для печива), Діана Челенко (новорічні іграшки
з природних матеріалів), Марина Гончар (іграшки з тканини), Алла Коваль та Яна Погребнюк (орігамі).
Фестивальна програма першого дня передбачила також розважальні ігри для малят та перегляд
фільмів на різдвяну тематику.
Завершився фестиваль-конкурс 15 січня у Свято- Троїцькому кафедральному соборі. Глядачі
насолодилися святковими піснеспівами та колядкамиу виконанні: дитячого хору Спасо-Преображенського собору (регент Тетяна Клюйко), молодшого хору недільної школи Свято-Троїцького кафедрального собору (керівник Інна Гутник), старшого хору кафедрального собору (регент Світлана
Сердюк), недільної школи храму Різдва Пресвятої Богородиці м. Чернігова (керівник Анна Соловей),
хору недільної школи храму Всіх святих Чернігівських (регент Анна Кулик), вихованців недільної
школи при храмі Покрова Пресвятої Богородиці Сновського благочиння (регент Тамара Ткаченко),
колективу Свято-Миколаївського храму с. Салтикова-Дівиця Куликівського благочиння під керівництвом регента Любові Савчук.
Конкурсне журі на чолі з митрополитом Амвросієм нагородило учасників дипломами, а призерів
– медалями та пам’ятними подарунками.
На завершення фестивалю владика подякував організаторам і юним учасникам за активність і
побажав допомоги Божої у подальших благих справах.

8 січня 2017 року
в районному будинку
культури смт.Козелець, з
благословення благочинного Козелецького округу та настоятеля собору
Різдва Богородиці протоієрея Михаїла Терещенка
відбувся щорічний Різдвяний концерт за участю
церковних хорів Козелецького благочиння.
Святкове дійство привернуло до себе увагу численних жителів і гостей селища, сповнило
серця глядачів різдвяною радістю та у доступній і зворушливій формі колядок та церковних
пісноспівів нагадало про істинну суть свята Різдва Христового – прославлення народженого
Господа.
Благочинний Козелецького округу протоієрей Михаїл Терещенко подякував усім учасникам духовного концерту за творчість та звернувся до всіх гостей заходу із різдвяним привітанням та напутнім пастирським словом.

Різдво – найдивовижніше і найулюбленіше свято в усьому світі, на яке
чекають всі люди, а особливо діти, бо це час подарунків, веселощів, зимових
розваг та благодійності.
10 січня в Свято-Вознесенському храмі благочинний Корюківського
району протоієрей Олександр Дем’яненко у співпраці з районним центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
організували благодійну програму для 35 дітей з малозабезпечених сімей міста. Діти та
викладачі недільної школи при
церкві показали запрошеним
театралізовану різдвяну виставу
про народження Іісуса Христа,
цікаво та весело відбулася вікторина, де учасники отримували
солодкі призи, а на завершення
зустрічі всіх дітей запросили
на благодійний обід. Час промайнув швидко, а дякуючи діти
цікавилися – а ще запросите?
Звісно, що добро робити легко,
особливо коли разом.

З 2008 р. на телеканалі «Новий Чернігів» виходить православна інформаційна програма

«ДОРОГА ДО ХРАМУ»

Автор і ведучий – митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій.
Програма виходить кожної п’ятниці – о 18.30, повтор – в суботу о 6.45 і неділю о 18.05.

ВисокопреосвященнішийАмвросій,
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський,
з 1 по 31 січня звершив богослужіння та
виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:
1, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 29 – Свято-Троїцький кафедральний собор м. Чернігова.
2 січня, у день вшанування ікони Божої Матері «Спасителька потопаючих», Високопреосвященніший митрополит
Амвросій звершив Божественну літургію у Свято-Успенському храмі м. Новгород-Сіверський. Його Високопреосвященству співслужили: благочинний округу прот. Василій
Бурчин, настоятель храму прот. Сергій Ліщук та духовенство благочиння.
Після читання Святого Євангелія владика звернувся до
чисельної пастви зі словом проповіді.
6 січня, напередодні престольного свята храму 2000-ліття Різдва Христового, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні
настоятеля прот. Анатолія Товстогона та духовенства міста.
Після відпусту на середині храму був відслужен короткий молебень зі співом тропаря і кондака Різдву Христовому. Владика Амвросій привітав парафіян з прийдешнім
святом та побажав гідно зустріти Різдво Спасителя.
6 січня, напередодні Різдва Христового, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння
у храмі Всіх святих Чернігівських. Його Високопреосвященству співслужили: настоятель прот. Петро Казновецький і
духовенство храму. Після прочитання Євангелія було оголошено Різдвяне послання правлячого архієрея.
7 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив всеношне бдіння в Свято-Успенському Єлецькому
жіночому монастирі у співслужінні архім. Романа (Расюка)
і духовенства обителі.
Після відпусту владика привітав ігуменю Нектарію
(Трейтяк), сестер і парафіян монастиря зі Світлим Христовим Різдвом і преподав усім архіпастирське благословення.
8 січня, в день Собору Пресвятої Богородиці, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі м.
Чернігова.
Його Високопреосвященству співслужили: благочинний церков м. Чернігова настоятель прот. Георгій Щербатюк
та духовенство собору.
Після прочитання Євангелія оголосили Різдвяне послання правлячого архієрея.
9 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив Божествену літургію у храмі Архістратига Михаїла
м.Чернігова у співслужінні настоятеля прот. Іоанна Яреми
та духовенства єпархії.
Після прочитання Євангелія було оголошено Різдвяне
послання правлячого архієрея. На сугубій ектінії була вознесена молитва про мир в Україні та припинення міжусобной ворожнечі.
На завершення богослужіння владика привітав парафіян з Різдвом і благословив усіх.
14 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Свято-Воскресенському храмі м. Чернігова.
Його Високопреосвященству співслужили: в.о. настоятеля прот. Миколай Улич і духовенство храму.
Після Євангельського читання архіпастир звернувся до
віруючих з проповіддю.
22 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Свято-Миколаївському храмі смт. Ріпки.
Владиці співслужили: благочинний Ріпкинського округу, настоятель храму прот. Іоанн Голоботовський і прот.
Володимир Голоботовський.
Його Високопреосвященство звернувся до віруючих із
проповіддю, в якій пояснив недільне Євангельське читання,
звернувши увагу на важливість покаяння.
Під час богослужіння була вознесена сугуба молитва
про мир в Україні та заупокійна єктенія про загиблих захисників Донецького аеропорту.
Після відпусту митрополит Амвросій очолив подячний молебень з нагоди 70-літнього ювілею настоятеля. За
старанні труди во славу Української Православної Церкви
прот. Іоанн Голоботовський нагороджений Почесним знаком свт. Філарета (Гумілевського).

З ЮВІЛЕЄМ

ХІРОТОНІЇ!

7.01 – прот. Іоанн Фурданич, настоятель Спасо-Преображенського храму смт. Любеч Ріпкінського благочиння, –
30 років.
15.01 – диякон Георгій Яковлєв, клірик собору Різдва Богородиці м. Козелець, – 5 років.
25.01 – прот. Олександр Лєдовой, клірик Свято-Успенського Єлецького жіночого монастиря м.Чернігова, – 15 років.

Во вторую подготовительную неделю к Великому
посту из Евангелия читается притча о блудном сыне.
Живя вдали от родительского дома, живя блудно,
младший сын промотал свое имение. Обнищал до
такой степени, что даже не имел возможности найти
пропитание и рад был пище свиней. Вспомнил он, что
наемники у его родного отца имеют хлеб в изобилии
и решил вернуться домой с покаянием:«Пойду к отцу
моему и скажу ему: Отче! Я согрешил против неба и
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим;
прими меня в число наемников твоих» (Лк. 15:18-19).
Отец уже давно ждал его. Увидев сына издали,
выбежал к нему навстречу. Не успел сын произнести покаянные слова, как отец обнял его и целовал.
Приказал принести
лучшую
одежду,
дать ему перстень
как символ власти
и сыновства, велел приготовить
обед большой: «..
ибо этот сын мой
был мертв и ожил,
пропадал и нашелся. И начали
веселиться» (Лк.
15:24). Это пример
того, как Бог Отец
встречает грешника, если он кается.
А старший сын
узнал, что пир
устроен по поводу возвращения
младшего, затаил
обиду и даже не захотел войти в дом. Он много лет
служил отцу, никогда не нарушал его приказаний, но
отец никогда не дал ему и малого козленка для пира
с друзями. А для сына, который промотал имение
и вернулся, чтобы проедать остальное, отец приказывает заколоть лучего тельца. На это отец ему
ответил: «Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое твое,
а о том надобно было радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:31-32).
В этой притче, дорогие братья и сестры, говорится о нас с вами. Как сказано в Священном Писании,
вначале Бог сотворил ангельский мир, затем видимый мир, потом – человека. Ангельский мир – это
старший сын, человеческий мир – сын младший. Но
только в отличие от старшого брата из притчи, и Господь, и ангелы радуются об обращении одного грешника больше, чем о десяти праведниках.
Как и младшему брату, нам дано богатое наследство – мы сотворены по образу и подобию Божию.
И нам дарована жизнь, каждый наделен талантом и
разумом. И передано каждому имение: тот же дом,
клочок земли, на котором мы живем, – все это дано
нам от Бога.
Но на что мы это наследство тратим? Как мы пользуемся жизнью нашей, этими дарами, способностями
и талантами? Той же Землею?
Как и младший брат, мы расточаем все, проживая жизнь нашу блудно. Иго Христово нам кажется
тяжким. Закон Божий – трудным для исполнения,
а мы сами хотим познать все, познать даже грех, по
желанию, которое живет в нас – все попробовать и
испытать. Блудные сыны заполняют жизнь безнравственной литературой, откровенным исусством,
крутыми нравами, обычаями, когда все помыслы и
разговоры пропитаны духом разврата, бесстыдства и
распущенности.

Общество сейчас находится в таком же состоянии, как перед потопом. Мы развращены, как жители
Содома и Гоморры, и к нашему времени можно отнести слова древних философов о падении морали:
«Целомудрие и чистота улетели на небо, а невинности
совсем нет». Геркуланум и Помпеи, города в Италии,
были погребены под лавой и пеплом при извержении
Везувия. Почти через 2000 лет благодаря раскопкам
люди смогли увидеть жизнь того времени. Картины,
статуи, изображения на стенах, обстановка жилья, –
все пропитано развратом, охвачено духом блуда. По
словам, одного путешественника, стоит только взглянуть на все это, чтобы понять причину гибели этих
городов.
У нас, как и в
те времена, нет
целостности. Во
времена Ирода,
императоров Нерона и Калигулы
распутная жизнь приводила к
страшной жестокости, убийству
тысяч людей.
Кто
живет
блудно, неизбежно приходит к озлобленности и жестокости И в наши
дни, если в семье
нарушается брачная чистота, возникает ненависть,
которая
может
довести даже до убийства. И если мы не обратимся
к Богу, не скажем Ему вслед за блудным сыном «Мы
уже недостойны называться Твоими детьми, прими
нас хоть как рабов», то не сможем изменить греховное состояние ни в наших семьях, ни в отношении
друг к другу.
Душа бессмертна, ее не может удовлетворить ничто временное, ничто земное. Душа вечна и ищет она
вечного. А что может быть в вечности? Это общение
с Богом.
В притче в образе отца Иисус Христос открывает
Отца Небесного. Бог ждет покаяния, кто идет к Нему
навстречу, того Он принимает с радостью, восстанавливает прежнюю красу и гармонию. Ту красоту, с
которой был создан человек и поселен в раю до грехопадения.
Страсть честолюбия и славолюбия, гордость,
страсть блуда, пьянства и другие пороки, – все это
есть в сердце человека. И дьявол внушает нам страстные помыслы и приводит к духовному обнищанию и
голоду.
Голод духовный утоляется молитвой, постом,
чтением Священного Писания, посещением храма,
участием в Таинствах Церкви, покаянием – переменой жизни.
Только таким путем мы возвращаемся к Отцу Небесному, Который принимает нас с радостью. Радуются и наши старшие братья – ангелы на небесах. Очень
важно, чтобы мы это осознали и сделали правильный
вывод, чтобы через покаяние прийти ко Господу и
чтобы целомудрие и и стыдливость окончательно не
ушли на небеса. Тогда Бог примет нас как Отец, ибо
если ангелы радуются об одном кающемся грешнике,
то Он тем более радуется о Своем творении. Аминь.
Проповедь
Высокопреосвященнейшего митрополита
Амвросия

О БЛУДНОМ СЫНЕ

6 січня, на 56-му році життя, після тривалої хвороби відійшов до Господа
митрофорний протоієрей Михаїл Халус,
настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці м. Мена.
На парафіях Чернігівської єпархії за більш ніж 30 років свого служіння, яке почалося
в нелегкі часи колишнього атеїстичного державного ладу, отець Михаїл чимало потрудився во славу Української Православної Церкви, здобув любов кліриків та прихожан.
Високопреосвященніший митрополит Амвросій, священнослужителі єпархії висловлюють свої співчуття рідним та близьким, духовним чадам новоспочилого.
Вічна йому пам’ять!

В разных вариантах рассказывают современную притчу
о том, как отличить верных прихожан от захожан. В одном
таком повествовании за Божественной литургией диакон
произносит ектению об оглашенных. На последнем возгласе «Елицы оглашеннии, изыдите..» в храм врываются вооруженные бандиты в балаклавах с арабскими надписями. Главарь объявляет: «Те, кто зашел сюда случайно, могут выйти.
А христиане – остаются». Один за другим захожане покидают
церковь. Только малое количество верных остается стоять на
своих местах. И тогда главарь говорит священнику: «Можете
продолжать. Теперь здесь действительно только верные…».
В год 100-летия Октябрьского переворота мы вспоминам
подвиги тех, кто явил пример спокойного и твердого исповедания веры в годы невиданных гонений за всю историю
Церкви. Мы молитвенно вспоминаем имена и подвиги верных Богу новомучеников, которые лишались жизни за свою
веру, но не оставляли Храм… И пусть каждый задумается: а
как я бы поступил в такой ситуации?
Одно из славных имен в Соборе Новомучеников и исповедников Церкви Русской (для общецерковного почитания)
и Соборе святых земли Черниговской – архиепископ Василий (Богоявленский).
В марте 1911 года он стал епископом Новгород-Северским, викарием Черниговской епархии, а 12 мая того же
года был назначен епископом Черниговским и Нежинским.
За 6 лет владыка Василий осуществил в епархии множество
проектов.
За первые два года пребывания на кафедре архиерей объехал епархию, проповедовал во всех храмах, где совершал богослужения. 26 июня 1911 года в Чернигове были заложены
храм во имя святого князя Александра Невского и епархиальный дом, который стал просветительским центром епархии: его большой зал был предназначен для проведения лекций, была собрана большая библиотека, организованы музей
церковной старины и школьный музей ученических работ и
наглядных пособий, посредством организации научно-богословских лекций было широко поставлено дело религиозно-нравственного просвещения, работал книжный магазин
братства святого князя Михаила Черниговского. Также был
создан санаторий для воспитанников духовной семинарии
По благословению епископа Василия 11 апреля 1912
года в Никольском хуторе Новгород Северского уезда было
открыто второе епархиальное женское училище (одно уже
действовало в Чернигове), с сельскохозяйственным отделением. Училище вскоре было названо Васильевским – во имя
святителя Василия Великого, в нем на средства епархиального духовенства была учреждена стипендия имени Василия,
предназначавшаяся для одной из беднейших воспитанниц.

Священномученик Василий
(Богоявленский),
архиепископ Черниговский
1867-1918
память 27 августа
и в Соборе новомучеников и
исповедников Российских

В 1914 году Черниговское епархиальное управление на
собранные пожертвования приобрело дворец графа Завадовского в с. Ляличи Суражского уезда для размещения в нем
просветительских и благотворительного учреждений. Один
из первых взносов на покупку дворца (1 тыс. рублей) внес
Черниговский архиерей. С началом Первой мировой войны в
Ляличском дворце состоялось открытие лазарета на 100 мест,
его содержание осуществлялось за счет средств духовенства
Черниговской епархии. 6 августа 1915 года по благословению

Жил-был прораб. Всю жизнь он строил дома, но стал стар
и решил уйти на пенсию.
– Я увольняюсь, – сказал он работодателю. – Ухожу на
пенсию. Буду со старушкой внуков нянчить.
Хозяину было жалко расставаться с этим человеком, и он
попросил его:
– Слушай, а давай так – построй последний дом и проводим тебя на пенсию. С хорошей премией!
Прораб согласился. Согласно новому проекту ему надо
было построить дом для маленькой семьи. И началось: согласования, поиски материалов, проверки.

епископа Василия была открыта благотворительная столовая
на 300 человек. 30 декабря 1916 года состоялось освящение
храма при Ляличском дворце, были открыты второклассная
учительская женская школа и при ней начальная школа-приют для девочек, чьи отцы погибли на фронте.
Епископ Василий активно руководил деятельностью
братства святого князя Михаила Черниговского, созданного
в 1888 году. Основными задачами братства были духовное
просвещение, миссионерство и благотворительность, а также сельскохозяйственная взаимопомощь, поскольку в братстве в основном состояли крестьяне.
Владыка Василий придавал большое значение издательской деятельности. Летом 1911 года под его руководством
была издана книга «Картины церковной жизни Черниговской
епархии из IX вековой ее истории». В 1912 году в епархии начал выходить научно-богословский журнал «Вера и жизнь».
С 1914 года братство святого князя Михаила Черниговского издавало газету «Черниговский церковно-общественный
вестник» (сначала три раза в неделю, затем ежедневно).
После Февральской революции 1917 года по распоряжению Черниговского губернского исполкома архиепископа
Василия дважды арестовывали, а затем он был отправлен в
Петроград. По распоряжению Временного Правительства
были уволены все члены Святейшего Синода, кроме архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского). В числе их
был и владыка Василий, который, будучи обвинён «в приверженности старому строю», был отправлен на покой как «не
соответствующий революционному духу времени». Он был
переведён в Николаевскую Теребенскую пустынь Тверской
епархии; затем некоторое время управлял Московским Заиконоспасским монастырём.
В августе 1918 г. была назначена Соборная комиссия для
расследования обстоятельств убийства Пермского архиепископа Андроника (Никольского). В состав комиссии вошли
архиепископ Василий (Богоявленский), миссионер А.Д. Зверев и архимандрит Матфей (Померанцев). Расследование
было проведено, но вызвало недовольство местных коммунистов. Были приняты меры, чтобы следственный материал
не попал в Москву. На обратном пути, после отхода поезда из
Перми, членов комиссии убили, а тела выбросили из поезда.
Материалы расследования, а также значительная сумма денег
на нужды Собора исчезли. Тела мучеников похоронили крестьяне, и к могиле началось паломничество; тогда большевики выкопали тела и сожгли их.
Архиепископ Василий (Богоявленский), архимандрит
Матфей (Померанцев) и Алексий Зверев были прославлены
в лике новомучеников на Архиерейском юбилейном Соборе
в 2000 г.

Прораб торопился,
потому что уже видел
себя на пенсии. Чего-то
не доделывал, что-то
упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было быстрее достать.
Он чувствовал, что делает не лучшую свою работу, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. По завершении
стройки, он вызвал хозяина.
Тот осмотрел дом и сказал:
– Знаешь, а ведь это твой дом! Вот, возьми ключи и вселяйся. Все документы уже оформлены. Это тебе подарок от
фирмы за многолетнюю работу.
Что испытал прораб, было известно только ему одному!
Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши,
поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от
застенчивости, а он краснел от стыда за собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и недочёты стали
теперь его проблемами, а все вокруг думали, что он смущен
дорогим подарком. И теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил плохо.
МОРАЛЬ:
Мы все прорабы. Мы строим наши жизни так же, как
прораб перед уходом на пенсию. Мы не прилагаем особых
усилий, считая, что результаты этой конкретной стройки не так уж важны. К чему излишние усилия? Но затем
мы осознаём, что живём в доме, который сами построили. Ведь всё, что мы делаем сегодня, имеет значение.
Уже сегодня мы строим дом, в который вселимся завтра.
И каким будет твой дом, зависит только от тебя.

В жаркой пустыне, под солнцем сгорая,
Шёл старец седой, с ним старуха слепая.
Сума за плечами и в горле песок,
Шли молча, мечтая: «Воды бы глоток!»
Прекрасный оазис возник перед ними,
Как райские кущи с вратами резными.
Приказчик сидит на скамье у ворот,
И сыт и одет, но с ухмылкою рот.
Входи, говорит старику – это Рай,
Что только желаешь себе выбирай.
Но только старуху оставь у ворот,
И снова скривило усмешкою рот...
Слепую слезу у жены вытирая,
И ей в утешенье слова подбирая,
Сказал, что мираж перед ними возник..
– Пойдём, дорогая, уж скоро родник.
На сей раз дорога его привела
К простому крыльцу – «ни двора, ни кола».
Хозяин приветлив, гостей напоил,
Обоим дал хлеба и спать уложил…
– Спите спокойно, – сказал – вы в Раю,
Коль не оставил старуху свою,
Вечное Царствие вам на двоих.
В Рай не пускают, кто предал своих.
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