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«І зрадіє ваше серце, 
і вашої радості вже ніхто не забере 

від вас» (Ін.16,22)

День живоносного воскресіння Хри-
стового приносить з собою стіль-

ки радості, що наповнює нею всіх і вся. 
«Небо і земля, і все, що на них, хай сла-
вословлять ... Воскреслого і Возвеличив-
шого рід наш, бо оновив Він образ Свій в 
нас, стер гріхи наші, дав нам Ім›я своє і 
все покорив нам» (прп. Єфрем Сірін).

Глибоко і сильно відчували ми цю 
радість в дитинстві, коли ще не 

усвідомлювали всю важливість для нас 
Воскресіння Христового. Не з меншою 
жвавістю одушевляємось нею тепер, коли 
можемо розуміти всесвітнє значення цієї 
великої події. З переповненим радістю 
серцем поспішаємо один до одного зі сло-
вами миру та щастя.

Церковний Великодній канон вислов-
лює радість в урочистих піснях, 

одухотворяючи кожного християнина і 
закликаючи до співучасті в світлому тор-
жестві і небо, і землю, і навіть саме пе-
кло. На небі ангели перш за людей почали 
оспівувати славу Воскреслого. І земля від 
них вже прийняла радість благовіщення 
воскресіння Христового. Від Ангела на-
самперед благодатна Богоматір почула 
сугубе «Радій». Ангел же велів мироно-
сицям сповістити Сіону і Єрусалиму про 
возсіяння Христа із гроба, як із чертога.

Радість Воскресіння Спасителя пронесли по всьому світу Святі 
апостоли, віддавши за це своє життя. З цією переможною ра-

дістю звершували свій шлях святі мученики і подвижники. І кожен 
християнин завжди наповнений незбагненним для зовнішнього сві-
ту почуттям радості і щастя, дивує тих, хто ще не відчув благості 
Божої і не пізнав радості у Господі.

Святитель Григорій Богослов писав: «В цей день великий Хри-
стос … піднісся із гроба, з’явився Він людям, для яких наро-

дився, помер і збуджений з мертвих, щоб ми, відроджені і позбавлені 
смерті, піднесені були» до загального воскресіння.

За минуле літо благості Божої Господь і нас сподобив бути спі-
вучасниками Його духовної радості. Незважаючи на всі складні 

обставини нашого часу, як матеріальні, так і духовні, з ласки Божої 
силами громади села Добрий День Городнянського району був побу-

дований і освячений храм на честь пре-
подобного Лаврентія Чернігівського, в 
селі Гусавка Менського району освячено 
зимовий храм на честь святителя Іоан-
на Шанхайського, в місті Остер освяче-
ний зимовий храм на честь преподобного 
Сергія Радонезького.

Зберігаючи церковну єдність, обері-
гаючи церковний і цивільний мир, 

душа кожного віруючого християнина 
наповнюється, за словом апостола Петра, 
радістю. «З того радійте, навіть якщо те-
пер належить бути трохи засмученими 
всілякими напастями, щоб випробуван-
ня вашої віри, набагато ціннішої від зо-
лота, – яке гине, хоч і гартується вогнем» 
(1 Пет. 1, 6-7).

Молитовно бажаю всім творити на 
цих святих принципах свою віру. 

При будь-яких випробуваннях збере-
жемо чистоту Святого Православ›я і не 
допустимо, щоб святе, залишене нашими 
предками, було зневажено нашими діян-
нями.

У день Святої Пасхи бажаю всім вам, 
любі отці, брати й сестри, сповни-

тися Пасхальної радості. Зберігайте Пра-
вослав’я і церковне благочестя, радійте 
чеснотам і милосердю, служінню ближ-
нім і дальнім. Любіть Церкву і бережіть-
ся від сучасних лжецерквів і лжесвідків. 
Нехай будуть успішними труди ваші на 
ниві церковній на благо Вітчизни.

Воскреслий Христос Життєдавець нехай пошле всім нам духов-
ний мир і радість, нехай просвітить наш розум сяйвом Святого 

Євангелія, душу – любов›ю Хреста Свого, серце – чистотою слів Сво-
їх. Бо Він – основа нашого спасіння, утвердження нашої віри і слава 
Святої Церкви, яка радісно оспівує: «Христос Воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА
Високопреосвященніший Амвро-

сій, митрополит Чернігівський і Нов-
город-Сіверський, звершив богослу-
жіння і виголосив проповіді в наступ-
них храмах єпархії:

3, 10, 17, 23, 25, 31 – Свято-Троїць-
кий кафедральный собор м. Чернігова. 

2 березня – Літургія Передосвячених 
Дарів в соборі Різдва Пресвятої Бого-
родиці м.  Козелець у співслужінні бла-
гочинного округу прот.  Михаїла Тере-
щенка і духовенства благочиння. Під час 
Літургії було звершено Таїнство Сповіді 
для духовенства округу.

Після відпусту архіпастир звернувся 
до пастви зі словом проповіді: «Ми всі 
бажаємо успадкувати життя вічне і пе-
ребувати в Царстві Небесному разом з 
Христом, Божою Матір’ю, Ангелами та 
святими». Владика підкреслив, що для 
цього необхідно поститися не тільки 
тілесно, але й душею – викорінювати в 
собі егоїзм, самолюбство, сластолюб-
ство, властолюбство, срібролюбство, 
щоб Дух Святий осінив нас. І якщо ми 
посилено прагнемо до цього, тоді буде-
мо на правильному шляху. Треба завжди 
пам’ятати, що за кожного Господь про-
лив Свою кров; приніс в жертву Себе, 
щоб звільнити нас від гріха, прокляття 
й смерті.

Також в цей день були проведені збо-
ри духовенства благочиння.

4 березня, в Неділю другу Великого 
посту, свято Собору всіх преподобних 
Києво-Печерських, Блаженніший Ми-
трополит Київський і всієї України Ону-
фрій звершив Божественну літургію у 
Трапезному храмі преподобних Антонія 
і Феодосія Святої Успенської Києво-Пе-
черської Лаври. Високопреосвященні-
ший митрополит Амвросій співслужив 
Його Блаженству за літургією у сонмі 
єпископату УПЦ та духовенства Лаври. 

4 березня – акафіст Божественним 
Страстям Христовим в Спасо-Преобра-
женському соборі м.  Чернігова. Його 
Високопреосвященству співслужили: 
настоятель прот.  Георгій Щербатюк та 
духовенство собору.

7 березня, в середу седмиці 3-ї Вели-
кого посту, – Літургія Передосвячених 
Дарів в храмі Миколи Святоші, князя 
Чернігівського, с. Дніпровське Чернігів-
ського благочиння у співслужінні секре-
таря єпархії прот.  Ігоря Пидана, насто-
ятеля храму прот.  Тарасія Свистуна, а 

також кліриків благочиння. За богослу-
жінням була проведена сповідь священ-
нослужителів, яку прийняв духівник 
прот. Іоанн Горобець.

9 березня, в день пам’яті першого 
і другого знайдення глави Пророка, 
Предтечі і Хрестителя Господньо-
го Іоанна, – Літургія Передосвячених 
Дарів у Свято-Миколаївському храмі 
м.  Сновськ. Його Високопреосвящен-
ству співслужили: благочинний округу 
прот.  Павел Фазан, а також священи-
ки благочиння. За богослужінням була 
проведена сповідь священнослужителів. 
Після літургії Високопреосвященніший 
Амвросій освятив накупольний хрест 
для каплички, що будується.

11 березня, в Неділю 3-ю Великого 
посту, Хрестопоклонну, – Божествен-
на літургія в Петропавлівському храмі 
Спасо-Преображенського чоловічого 
монастиря м.  Новгород-Сіверський. 
Його Високопреосвященству співслу-
жили: намісник монастиря архім. Нико-
дим (Пустовгар) та духовенство обителі.

Після прочитання Євангелія владика 
Амвросій звернувся до пастви з пропо-
віддю, в якій, зокрема, роз’яснив зна-
чення слів Спасителя «зректися себе»: 
«Спаситель вказав нам, як наслідувати 
життя вічне: зректися себе, взяти хрест 
свій і йти за Христом. Зректися себе – 
означає відкинути свою волю, повністю 
слухати те, чому вчить Господь. Учень 
зрікається себе і сприймає те, чого вчить 
учитель, – інакше він нічому не навчить-
ся. Воїн, який підпорядковується своєму 
начальнику, беззаперечно виконує наказ 
начальника – зрікається себе. Хворий, 
приймаючи призначення лікаря, теж 
зрікається себе, своєї думки. Він вико-
нує призначене і одужує.

Це необхідна умова не тільки в на-
шому земному, але й у духовному житті. 
Необхідно зректися себе, своєї думки, 
прийняти тільки те, що говорить Спаси-
тель. Довіритися словам Євангелія, сло-
вам Христа».

На сугубій єктенії була виголошена 
молитва про мир в Україні. Наприкінці 
богослужіння владика Амвросій приві-
тав молільників з прийняттям Святих 
Христових Таїн і благословив усіх.

11 березня ввечері, в Неділю 3-ю 
Великого посту, Високопреосвященні-
ший митрополит Амвросій звершив чи-
тання акафісту Божественним Страстям 
Христовим в Свято-Воскресенському 
храмі м.  Чернігова. Його Високопреос-
вященству співслужили: секретар єпар-
хії прот. Ігор Пидан і духовенство храму. 
Після прочитання Євангелія владика 
Амвросій звернувся до віруючих з ар-
хіпастирським словом, зазначивши, що 
наша боротьба з гріхом в душі звільняє 
місце для Духа Святого і тоді вселяються 
в серця наші любов, терпіння, милосер-
дя; ми робимо добрі справи і починаємо 
жити в чистоті.

14 березня – Літургія Передосвяче-
них Дарів у Свято-Покровському храмі 
смт. Сосниця. Його Високопреосвящен-
ству співслужили: благочинний округу 
прот. Іоанн Кузьович і духовенство бла-
гочиння. Кожен священик брав участь 
в читанні кафізм, часів, зображальних 
з метою перевірки знання здійснення 
постового богослужіння. Після відпусту 
владика Амвросій звернувся до вірую-
чих з архіпастирським словом.

За богослужінням була проведена 
сповідь священнослужителів, яку при-
йняв прот.  Ярослав Дендак, духівник 
благочиння.

16 березня – Літургія Передосвяче-
них Дарів в храмі свт.  Феодосія Черні-
гівського с.  Тютюнниця Корюківського 
району. Його Високопреосвященству 
співслужили: благочинний округу 
прот. Олександр Дем’яненко, настоятель 
храму прот.  Геннадій Аксаментов і ду-
ховенство благочиння. Перед Літургією 
відбулася сповідь священнослужителів 
благочиння. Сповідь духовенства при-
ймав духівник – прот. Леонід Соколов.

Після відпусту владика Амвросій 
звернувся до пастви з архіпастирським 
словом. Наприкінці богослужіння вла-
дика Амвросій привітав молільників з 
прийняттям Святих Христових Таїн і 
дав усім архіпастирське благословення.

18 березня, в день пам’яті 
свт.  і  спов.  Луки Кримського, – Боже-
ственна літургія в храмі Архістратига 
Михаїла м.  Чернігова. Його Високопре-
освященству співслужили: настоятель 
прот. Іоанн Ярема та духовенство храму. 
За богослужінням співав хор під керів-
ництвом регента Анни Яреми. Після про-
читання Євангелія митрополит Амвро-
сій звернувся до віруючих з проповіддю. 
В цей день до храму була доставлена іко-
на святителя Луки Кримського з часткою 
мощей і всі, хто молився за богослужін-
ням, змогли прикластися до святині.

18 березня – акафіст Божественним 
Страстям Христовим у Петропавлів-
ському храмі Свято-Успенського Єлець-
кого жіночого монастиря м.Чернігова. 
Його Високопреосвященству співслу-
жили: архім.  Роман (Расюк) і духовен-
ство обителі. За богослужінням молили-
ся: ігуменя Нектарія (Трейтяк) і сестри 
обителі.

20 березня, у вівторок седмиці 5-ї 
Великого посту, – Літургія Передосвя-
чених Дарів у Свято-Миколаївському 
храмі м.  Городня у співслужінні секре-
таря єпархії прот. Ігоря Пидана, а також 
кліриків благочиння. 

Після відпусту владика Амвросій 
звернувся до віруючих зі словом наста-
нови.

«Щоб спастися, треба працювати над 
виноградником душі своєї», – зазначив 
владика Амвросій. Перш за все нам не-
обхідно звільнитися від таких страшних 
гріхів, як гордість, заздрість, зарозумі-

лість, ненависть, злоба, самолюбство. І 
коли ми постом, молитвою, покаянням 
звільнимося від цих гріхів, то наша душа 
поступово звільняється від духа злоби. І 
якщо ми молимося не тільки устами, але 
й розумом і серцем, то такою молитвою 
наближаємося до Бога і Бог наближаєть-
ся до нас.

У цей день відбулася традиційна Ве-
ликопісна загальна сповідь священно-
служителів благочиння.

Увечері 21 березня, напередодні 
четверга седмиці 5-ї Великого посту, в 
Спасо-Преображенському соборі була 
звершена утреня з читанням Великого 
покаянного канону преподобного Ан-
дрія Критського і житія преподобної Ма-
рії Єгипетської. Богослужіння звершив 
Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій з кліром храму. Після закін-
чення Великого канону Його Високопре-
освященство звернувся до всіх присут-
ніх зі словом повчання і, зокрема, закли-
кав: «Якщо хтось не постив, то почніть в 
решту посту, а якщо хто постив, то майте 
мужність і далі продовжити, щоб постом 
і молитвою звільнитися від гріхів і радіс-
но зустріти Воскресіння Господа нашого 
Іісуса Христа».

22 березня, в четвер седмиці 5-ї Ве-
ликого посту, – Літургія Передосвяче-
них Дарів в храмі Архістратига Михаїла 
смт. Куликівка. Його Високопреосвящен-
ству співслужили: секретар єпархії прот. 
Ігор Пидан, благочинний округу прот. 
Петро Годун та духовенство благочиння. 
Після відпусту владика Амвросій звер-
нувся до пастви зі словом настанови.

За богослужінням була проведена 
сповідь священнослужителів, яку при-
йняв архім. Феодосій (Трейтяк), духів-
ник благочиння. На молитовну згадку 
про свій візит митрополит Амвросій 
вручив парафіянам іконки Божої Матері.

23 березня, в п’ятницю седмиці 5-ї 
Великого посту, – Літургія Передосвя-
чених Дарів у Свято-Петропавлівсько-
му храмі смт. Березна. Його Високопре-
освященству співслужили: секретар 
єпархії прот.  Ігор Пидан, благочинний 
округу прот.  Василій Дендак, а також 
священнослужителі благочиння. Після 
відпусту владика Амвросій звернувся 
до віруючих зі словом настанови. У цей 
день відбулася традиційна Великопісна 
загальна сповідь священнослужителів, 
яку прийняв архімандрит Варфоломій 
(Ромашко), духівник благочиння.



24 березня, в суботу 5-ту Великого 
посту, день святкування Похвали Пре-
святої Богородиці та ікони «Аз есмь с 
вами и никтоже на вы», – Божественна 
літургія в Свято-Георгіївському жіночо-
му монастирі с. Данівка.

Архіпастирю співслужили: секретар 
єпархії прот. Ігор Пидан, духовенство 
обителі та благочиння. За літургією мо-
лилися: настоятелька ігуменя Пелагія 
(Філатова), сестри обителі, чисельні па-
рафіяни та паломники. Після читання 
Євангелія Його Високопреосвященство 
звернувся до пастви з архіпастирським 
словом. На молитовну згадку про свій 
візит митрополит Амвросій вручив мо-
лільникам іконки Божої Матері.

25 березня Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив читан-
ня акафісту Божественним Страстям 
Христовим в храмі Всіх святих Черні-
гівських. Його Високопреосвященству 
співслужили: секретар єпархії прот. Ігор 
Пидан, настоятель прот.  Петро Казно-
вецький і духовенство храму.

Після читання Євангелія владика 
звернувся до парафіян зі словом пропо-
віді про страсті Христові.

28 березня Літургія Передосвяче-
них Дарів у Свято-Троїцькому храмі 
с.  Халявин. Його Високопреосвящен-
ству співслужили: благочинний округу 
прот.  Сергій Гофрик і духовенство бла-
гочиння. Кожен священик брав участь 
в читанні кафізм, часів, зображальних 
з метою перевірки знання здійснення 
постового богослужіння. По завершенні 
Літургії владика Амвросій звернувся до 
віруючих з архіпастирським словом. За 
богослужінням було звершено Таїнство 
Сповіді духовенства округу.

31 березня, в Лазареву суботу, Ви-
сокопреосвященніший митрополит Ам-
вросій звершив Божественну літургію в 
Свято-Троїцькому кафедральному собо-
рі м. Чернігова. Після прочитання Єван-
гелія Його Високопреосвященство звер-
нувся до пастви з проповіддю, в якій 
розповів про воскрешення Господом 
Іісусом Христом друга Свого Лазаря. За 
Божественною літургією була вознесена 
сугуба молитва про мир в Україні.

Після відпусту Високопреосвящен-
ніший Амвросій привітав причасників з 
прийняттям Святих Христових Таїн і на-
дав усім архіпастирське благословення.

На молитовну пам’ять про богослу-
жіння всі молільники отримали в благо-
словення іконки Божої Матері.

ПОЧИЛ О ГОСПОДЕ
2 марта 2018 г. скоропостижно скончался настоятель 

Свято-Вознесенского храма с. Лукашовка Черниговского 
благочиния иерей Георгий Маринченко.

3 марта Высокопреосвященнейший митрополит 
Амвросий совершил панихиду по новопреставленному 
иерею Георгию в Свято-Вознесенском храме.

4 марта по благословению Его Высокопреосвящен-
ства чин отпевания совершил благочинный Черниговс-
кого округа прот. Сергий Гофрик в сослужении духовен-
ства Черниговской, Киевской и Конотопской епархий.

На отпевании молились родные, близкие, друзья 
и многочисленные прихожане, которые пришли про-
ститься с почившим.

Отец Георгий родился 28 октября 1983 года в селе 

Верба Коропского района. Украинец. Духовное обра-
зование получил в Черниговском духовном училище 
псаломщиков-регентов (2004  г.). Рукоположен в сан 
священника 16 апреля 2005  года Преосвященнейшим 
Амвросием, епископом Черниговским и Нежинским. 
Хиротония состоялась в Свято-Георгиевском храме Да-
невского монастыря.

С 26 мая 2005  года бессменно служил настоятелем 
Свято-Вознесенского храма в селе Лукашовка. За усерд-
ную службу был удостоен ряда священнических бого-
служебных наград.

Священноначалие и духовенство Черниговской 
епархии выражают искренние соболезнования вдове 
священника, матушке Ксении Александровне, сыну Ни-
колаю, а также их родным и близким. Вечная память!

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
3 березня – митрофорний протоіє-

рей Миколай Огірчук, настоятель Свя-
то-Троїцького храму с. Нічогівка Козе-
лецького благочиння – 35 років.

Они легче пуха и неза-
метнее слабого ветерка. За 
день их бывает так много, и 
они так разнообразны, что 
отследить их все и дать себе 
отчет в их качестве едва ли 
возможно. Мы говорим о по-
мыслах.

Они есть у всех, и они не 
только разнообразны. По 
временам они еще и безо-
бразны. А еще пусты, или 
неожиданны, или фантасма-
горичны. Кто поймает их 
сачком, как бабочку? Кто пе-
ресчитает их, как песчинки в 
горсти?

Да стоит ли вообще обращать на 
них внимание или можно махнуть 
рукой на эту мысленную моль, на 
эту пыль, соскучившуюся по мо-
крой тряпке?

Что ж, мокрая тряпка действи-
тельно нужна, а вот просто отмах-
нуться от этой опасной мелюзги не 
получится.

В своем Первом Соборном по-
слании апостол Петр напоминает 
христианам об их прежней жизни, 
о той нравственной грязи, которую 
они отвергли с отвращением:

«Довольно, – говорит он, – что 
вы в прошедшее время жизни посту-
пали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям (мужелож-
ству, скотоложству, помыслам), 
пьянству, излишеству в пище и 
питии и нелепому идолослужению; 
поэтому они (прежние товарищи 
по греху –  прим. А.Т.) и дивятся, 
что вы не участвуете с ними в том 
же распутстве, и злословят вас» (1 
Пет 4: 3–4)

Очень важно и не менее уди-
вительно здесь то, что в перечне 
похотей у апостола  помыслы  стоят 
в ближайшем соседстве с такими 
очевидными гадостями, как му-
желожство и скотоложство. Если 
бы мы с вами составляли переч-
ни грехов и их классификацию, то 
никогда бы не поместили эфемер-
ные (казалось бы) мысли рядом с 
вопиющими плотскими грехами. 
Очевидно, мы не до конца понима-
ем некоторые принципиальные по 
важности вещи.

Вот Каин. Прежде чем восстать 
на младшего брата и убить его, пер-
венец Адама и Евы мучился от не-
отступной мысли. Явные признаки 
этой внутренней борьбы, которую 
Каин проиграл, описаны подробно.

«Каин сильно огорчился, и по-
никло лицо его. И сказал Господь 
Бог Каину: почему ты огорчился? И 
отчего поникло лице твое? Если де-

лаешь доброе, то не поднимаешь ли 
лица? А если не делаешь доброго, то 
у дверей грех лежит; он влечет тебя 
к себе, но ты господствуй над ним» 
(Быт. 4: 5–7).

«У дверей грех лежит, он влечет 
тебя к себе», – вот она, настырная, 
неотступная мысль, лишающая че-
ловека покоя днем и ночью. Это 
пока еще только мысль, но она уже 
грех, лежащий у порога. У человека 
есть власть бороться с ней (сказано: 
«господствуй»). Если же она побе-
дит, а не ты, то грех очевидный, в 
пространстве и времени, произой-
дет с пугающей неумолимостью.

Закоренелый грешник, соб-
ственно, это и есть человек, кото-
рого победила неотступная мысль. 
Привлекла к себе внимание, пе-
реползла через порог, забралась 
в сердце и уходить не хочет. Так, 
патологический ревнивец, сексу-
альный маньяк, ненасытный вор, 
человек вечно не довольный жиз-
нью, ропщущий и завидующий и 
так далее суть люди, потерпевшие 
поражение в невидимой борьбе. А 
в этой борьбе и немудрено прои-
грать, поскольку львиная доля лю-
дей даже не подозревает, что такая 
борьба существует.

Библейское откровение до царя 
Давида мало говорит о внутреннем 
мире человека, в том числе о по-
мышлениях сердца. Видно, человек 
был не способен к такому поворо-
ту зрения внутрь себя и вниманию 
к помыслам. Начиная же с Давида 
и его Псалтири, разговор о тайне 
сердца зазвучал, и уже его вряд ли 
остановишь.

Греху предшествует мысль
Греху предшествует мысль, а по-

стоянному греховному поведению 
предшествует создание внутри че-
ловека целой мысленной системы 
греха, сложно разветвленной, как 
кровообращение. Этим откровени-
ем мы обязаны сыну Иессея и отцу 
Соломона. До него Святому Духу не 

с кем было заговорить о пред-
метах столь тонких. Вот при-
меры из псалмов.

В надмении своем нече-
стивый пренебрегает Господа: 
«не взыщет»; во всех помыс-
лах его: «нет Бога!» Это из 
псалма 9-го. Там же: говорит 
в сердце своем: «не поколе-
блюсь; в род и род не приклю-
чится мне зла» И еще: хватает 
бедного, увлекая в сети свои; 
сгибается, прилегает, – и бед-
ные падают в сильные когти 
его; говорит в сердце своем: 
«забыл Бог, закрыл лице Свое, 

не увидит никогда». То есть, чтобы 
ободрать ближнего, как липку, что-
бы сожрать его заживо, подставить, 
свести со света, нужно прежде все-
го сказать внутри себя: Бога нет! А 
если и есть, то Он не видит, забыл, 
закрыл лицо и прочее. Злодею не-
обходим мысленный фундамент де-
ятельности. А раз он необходим, то 
он и неизбежен.

Все эти слова-помыслы произ-
носятся внутри сердца. Вот помыс-
лы окаянной дочери Вавилона: она 
говорит в сердце своем: «сижу ца-
рицею, я не вдова и не увижу горе-
сти!» А вот то, что будет ей за этот 
укоренившийся образ мыслей: «За 
то в один день придут на нее каз-
ни, смерть и плач и голод, и будет 
сожжена огнем, потому что силен 
Господь Бог, судящий ее» (Откр. 18: 
7–8).

«Сказал безумец в сердце сво-
ем: “нет Бога”. Они развратились, 
совершили гнусные дела; нет дела-
ющего добро» (Пс. 13: 1). Это уже 
слова безумного с неумолимым 
практическим выводом из них в 
виде гнусных дел и развращения. 
Писание, как видим, не оставляет 
маневра для светского гуманизма 
или безбожной доброты. Это до-
вольно строго. Многие верующие 
не на шутку напуганы этой стро-
гостью Всеблагого Бога. Испугать-
ся есть от чего. И если бы мы сами 
выдумывали Бога, а не Он откры-
вал Себя, то мы выдумали бы Его 
образцом толерантности. Реальная 
строгость Писания путает нам лу-
кавые карты.

Впрочем, это не строже, чем 
огонь, льющийся на Содом. И это 
не строже, чем воды, заливающие 
всех, кроме сидящих в ковчеге. А 
ведь и у Содома, и у человечества 
при Ное были, надо пролагать, свои 
прочные мысленные конструкции. 
Вернее, они казались прочными, 
пока к одним не пришла вода, а дру-
гих не накрыл огонь.

ПОМЫСЛЫ
Протоиерей Андрей Ткачев
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! Дорогие братия и сестры! 

Эта Неделя посвящена тем женам, 
которые при жизни следовали за Хри-
стом, служили и помогали Ему от сво-
их имений. Они настолько возлюбили 
Христа, что ни гонения, ни смерть, – 
ничто не могло воспрепятствовать им. 

Мы вспоминаем тех, кто победил 
страх, остался с Господом нашим Ии-
сусом Христом при Крестной смерти 
Его и при погребении. Как известно, 
когда взяли Христа, апостолы раcсе-
иваются – один предает, другой отре-
кается, третий бежит, чтобы не видеть 
казни. У Креста Господня стояли лишь 
Божия Матерь и Иоанн Богослов. Же-
ны-мироносицы стояли поотдаль, 
сострадали Ему и, несмотря на опас-
ность, присутствовали при погребении Христа. 

Все жены-мироносицы были простыми жен-
щинами. Главное в них – ревность служения Богу, 
чистая вера и любовь. Они были первыми свиде-
тельницами Воскресения Христова и наравне с 
апостолами проповедовали, что Господь воскрес. 
Многие из них также пострадали во имя Христа, 
но никакая сила не могла их остановить. 

Вспомним историю Церкви. С первых веков 
христианства женщины играли большую роль в 
проповеди Христа. Стойкостью, верой и жизнью 
своей они доказывали, что Христос воскрес. Пер-
вомученица Фекла, великомученицы Варвара и 
Екатерина, мученицы Ирина, Татиана и многие 
другие – их убили только за веру. Мария Магда-
лина – блудница, из которой Господь изгнал семь 
бесов, стала равноапостольной.

А трагический безбожный период в нашей 
стране! Благодаря «белым платочкам», – бабуш-
кам и мамам нашим, – мы все же не отступили от 
веры. Они наставляли и сыновей, и внуков своих 
простыми словами: «Так делать нельзя, это грех. 
Надо вот так поступать». И никакие угрозы, ни-
какие прельщения не останавливали их. В самые 

страшные годы они тайно крестили своих детей и 
внуков, даже тех коммунистов, которые занимали 
высокое положение в государстве. И в моей прак-
тике было много случаев, когда приносили детей 
и говорили: «Батюшка, окрести, только чтобы 
никто не знал». 

Вот эти простые женщины и несли, и несут 
веру. И сегодня такие жены не глубокими бого-
словскими знаниями, а верой, чистотой своего 
сердца, всей жизнью доказывают, что Христос 
есть Истина. 

В этот день мы также празднуем память Иоси-
фа Аримафейского и Никодима. Это были члены 
Синедриона, высшего правительственного и су-
дебного органа иудеев, и тайные ученики Спаси-
теля. Но после казни они пробудились, победили 
свой страх, преодолели его любовью к Иисусу 
Христу. Иосиф и Никодим идут к Пилату и про-
сят отдать им Тело Христа для погребения. Хоро-
нят они Его в новом гробе, т. е. пещере, вытесан-
ной в скале. И делают все это уже явно, никого не 
боясь, исповедуя, что Христос есть Сын Божий, 
Христос есть Бог. 

За это Иосифа посадили в темницу и собира-
лись казнить после иудейской Пасхи. Но силою 

Господней Иосиф был освобожден и пере-
несен в Аримафею, его родной город, где 
он снова был заключен в тюрьму и снова 
освобожден чудесным образом. После 
этого Иосиф отправился в дальние стра-
ны, где проповедовал Христа. Он стал уже 
не тайным последователем Его, а явным. 

И Никодима также собирались каз-
нить. Но родственник его, влиятельный 
и уважаемый в народе Гамалиил, член 
Синедриона, выступил в его защиту. Ото-
брали лишь имение Никодима, а его само-
го изгнали из Иудеи. 

И в наше время те, кто занимают вы-
сокое положение, как праведные Иосиф и 
Никодим, зачастую стесняются ходить в 
храм: «А что обо мне скажут? А что обо 
мне подумают? А что потом будет?». Не 
надо этого бояться.  

Как тогда, так и сейчас на вас, дорогие братия 
и сестры, как на женах-мироносицах, большая от-
ветственность – пронести нашу веру через клеве-
ту, через соблазны, которые творятся в мире. Сви-
детельствовать своей жизнью, как святые Иосиф 
Аримафейский и Никодим, что Христос действи-
тельно воскрес и что Христос – Правда.

Господь не смотрит, беден ты или богат, важ-
ный чиновник или простой селянин, а смотрит 
лишь на расположение сердца.

Господь призывает каждого свидетельствовать 
о своей вере, невзирая ни на высокое положение, 
ни на клевету, ни на гонения, потому что анти-
христ уже в действии. 

Будем учиться у жен-мироносиц и у Иосифа и 
Никодима стоять твердо в вере. Пример этих свя-
тых нам дан для того, чтобы и мы обретали веру 
чистую и любовь жертвенную.  Тогда мы будем 
спасены, потому что за это стояние Господь обе-
щает Царство Небесное. Аминь.  

Проповедь Высокопреосвященнейшего митро-
полита Черниговского и Новгород-Северского 

АМВРОСИЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Тебе, Воскресшему, благодаренье! 
Минула ночь, и новая заря 
Да знаменует миру обновленье 
В сердцах людей любовию горя. 
 
Хвалите Господа с Небес 
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славы несказанной. 
 
Хвалите, сонм Бесплотных Сил 
И Ангельские лики: 
Из мрака скорбного могил 
Свет воссиял великий. 
 
Хвалите Господа с Небес, 
Холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез, 
Светлеют наши взоры. 
 
Хвалите Бога, моря даль 
И океан безбрежный! 
Да смолкнут всякая печаль 
И ропот безнадежный! 
 
Хвалите Господа с Небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! 
Христос Воскрес! 
И смерть попрал навеки!

К. Р.

ВОСКРЕС!
 
День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть – гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: "Воскресну!" – и воскрес!
Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час –
Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!
 

Константин Случевский
 (1837-1904)

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
 
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
 
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
 
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
 
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
 
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
 

И. А. Бунин,1896


