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22 вересня Православна 
Церква вшановує 120-літ-
тя знайдення мощей і кано-
нізації святителя Феодосія 
Чернігівського. 

В цей день в Свято-Тро-
їцькому кафедральному со-
борі м.  Чернігова пізню Бо-
жественну літургію звершив 
Високопреосвященніший Ам-
вросій, митрополит Чернігів-
ський і Новгород-Сіверський. 
Його Високопреосвященству 
співслужили: Високопреосвя-
щенніший Іриней, архієпис-
коп Ніжинський і Прилуць-
кий, Високопреосвященніший 
Пантелеімон, архієпископ Ро- 
веньківський і Свердловсь-
кий, голова Синодального від- 
ділу у справах сім’ї, Преосвященніший Варсонофій, єпископ Бо-
родянський, вікарій Київської Митрополії, а також духовенство 
Чернігівської єпархії.

За богослужінням була воз-
несена сугуба молитва за мир в 
Україні.

Після прочитання Євангелія 
митрополит Амвросій звернув-
ся до чисельної пастви зі словом 
проповіді, розповів про подвиг 
святого під час його земного 
життя, вказав на смирення свя-
тителя, який вже в перші роки 
після своєї кончини прославився 
як чудотворець. Владика закли-
кав усіх вправлятися у молитві і 
добрих справах, любові до Бога 
і ближнього, щоб святитель Фе-
одосій захищав нас молитовним 
покровом.

По завершенні богослужіння 
навколо кафедрального собо-
ру був звершений Хресний хід 

з мощами святителя Феодосія Чернігівського. Високопреосвященні-
ший митрополит Амвросій подякував усім за спільні молитви в день 
пам’яті святого і благословив усіх.

ЮВІЛЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО 



Статистика: Українська Православна Церква 
– найбільша православна конфесія в Україні

Пастирі та регенти – першокурсники 2016

73-я річниця визволення Чернігівщини

20 вересня, в день Передсвята Різдва Пресвятої Богоро-
диці, Високопреосвященніший митрополит Чернігівський 
і Новгород-Сіверський Амвросій звершив Божественну 
літургію в Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Його 
Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії 
прот. Ігор Пидан, настоятель собору прот. Іоанн Фесік, бла-
гочинний храмів м. Чернігова прот. Георгій Щербатюк, духо-
венство храму та єпархії. За богослужінням співав хор вихо-
ванців ЧДУ під керівництвом регента Ірини Фесік.

1 вересня 2016 р., після Боже-
ственної літургії в Свято-Тро-
їцькому кафедральному соборі,
Високопреосвященніший мит-
ро полит Амвросій, ректор Чер-
нігівського духовного училища, 
звершив молебень перед почат-
ком нового навчального року 
для вихованців, батьків та ви-
кладачів ЧДУ.

Після закінчення молебню 
владика ректор звернувся до 
присутніх з архіпастирським словом, в якому привітав педагогічний колектив та 
вихованців з початком навчального року та побажав, щоб співпраця викладачів 
і студентів грунтувалася на християнській любові і слугувала доброю основою 

духовного життя.
18 вересня під час вечірньо-

го богослужіния Високопре-
освященніший Амвросий 
благословив вихованців 1-го 
курсу на носіння підрясників.

30 вересня клірик храму 
Всіх Чернігівських святих 
прот.  Петро Мостовий про-
вів ознайомлювальну екскур-
сію для першокурсників ЧДУ. 
Отець Петро ознайомив вихо-

ванців з історією спорудження храму, роботою дитячої недільної школи, «Моло-
діжки», організацією скаутського руху, а також з подальшими планами розвитку 
храму-комплексу.

Пастирі та регенти – першокурсники 2016

21 вересня, у день різдва Пресвятої Богородиці, свя-
щеники Чернігівської єпархії узяли участь в урочистих 
заходах з нагоди Дня міста та 73-ї річниці визволення 
Чернігова від нацистських загарбників.

Вшанувати пам’ять загиблих під час війни та поклас-
ти квіти до пам’ятника зібрались ветерани війни, керів-
ники міста та області, військові, представники органів 
місцевого самоврядування, громадськість міста. 

З благословення Високопреосвященнішого митро-
полита Чернігівського та Новгород-Сіверського Ам-
вросія від Чернігівської єпархії участь в урочистих 
заходах взяли секретар Чернігівської єпархії прот. Ігор 
Пидан та прот. Сергій Шульга. Вони прийняли участь 
у покладанні квітів до Братської могили у сквері імені 
М. М. Попудренка та до Монумента Слави на Болдиній 
горі.

Статистика: Українська Православна Церква – най-
більша православна конфесія в Україні

Станом на 1.09.2016 р. парафій УПЦ по всій тери-
торії України, в тому числі на сході та в Криму, вдвічі 
більше, аніж у двох разом взятих інших найбільших 
православних конфесій, а кількість ченців і черниць 
– більше у 21 раз.

Згідно поданої інформації, в Українській Право-
славній Церкві наразі 53 єпархії, де звершують своє 
служіння 84 архієрея та 10169 священиків. Всього в 
УПЦ 12334 громад, а також 207 монастирів, де несуть 
чернечий подвиг 4847 ченців і черниць.

Звертає на себе увагу показник чисельності духов-
них закладів, де наразі здобувають освіту майбутні 
священнослужителі. Загалом в УПЦ таких навчаль-

них закладів – 19, а кількість слухачів станом на по-
чаток поточного навчального року складала 4861 осіб.

Просвітницьку діяльність Церкви характеризують 
чисельні періодичні видання та діючі недільні школи і 
братства. Зокрема, в цілому в єпархіях УПЦ видаєть-
ся 129 газет, журналів тощо, а кількість вказаних шкіл 
складає 3707 при загальній чисельності 31 братства.

Разюче відрізняються статистичні показники ін-
ших двох найбільших конфесій України «УПЦ КП» 
і УАПЦ. Всього у названих релігійних організаціях 
нараховується 3332 і 723 «священнослужителів» від-
повідно. Кількість же ченців і черниць в «Київському 
патріархаті» й «Автокефальній церкві» складає 211 та 
19 осіб відповідно. При цьому в зазначених конфесіях 
нараховується 36 і 12 архієреїв.

Кількість навчальних закладів в «УПЦ КП» майже 
така сама, як і в УПЦ – 18 установ. Проте охочих ви-
вчати тут духовні дисципліни більш ніж в 3 рази мен-
ше, аніж в Українській Православній Церкві – 1230 
осіб.

На тлі цих красномовних показників викликає пи-
тання об’єктивність даних щодо «прихильності насе-
лення до Церкви». Згідно поданих даних до «УПЦ КП» 
відносить 44% населення України, коли до «УПЦ» – 
20%. Однак навіть попри популяризацію у ЗМІ такого 
сумнівного показника, який зазвичай використову-
ється журналістами поза контекстом, в УПЦ спосте-
рігається очевидний приток віруючих. В усіх регіонах, 
досліджених релігієзнавцями, збільшується кількість 
парафій УПЦ.

Після завершення богослужіння з Днем народження Високопреосвященнішого Амвросія привітали: прот. Іоанн Фесік – від священнослужителів і парафіян Свя-
то-Троїцького собору, прот. Ігор Пидан – від священнослужителів Чернігівської єпархії, від священнослужителів м. Чернігова – прот. Георгій Щербатюк та прот. Іо-
анн Ярема. У свою чергу митрополит Амвросій висловив подяку за теплі слова вітань і на молитовну пам’ять подарував усім іконки Різдва Пресвятої Богородиці.



СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА
ВисокопреосвященнішийАмвросій, 

митрополит Чернігівський і 
Новгород-Сіверський, 

з 1 по 30 вересня звершив 
богослужіння та виголосив проповіді 

в наступних храмах єпархії:

З   ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
8 вересня – митрофорний протоіє-
рей Феодор Онищук, настоятель Спасо-Преображенського храму 
с. Новоукраїнське Ріпкінського благочиння – 25 років
20 вересня – ієрей Іоанн Ігнатко, клірик храму Різдва Богородиці 
м. Козелець, – 5 років

МНОГАЯ ЛІТА!

Святитель ФИЛАРЕТ, архиепископ 
Черниговский и Нежинский

1, 3, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 26, 27, – Свято-Троїцький кафе-
дральний собор м. Чернігова.

4 вересня – Спасо-Преображенський храм с. Бакланова 
Муравійка Куликівського благочиння. Митрополит Амвро-
сій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля 
храму прот. Романа Годуна і духовенства благочиння.

В архіпастирському слові владика Амвросій роз’яснив ду-
ховний сенс євангельської притчі про немилосердного борж-
ника і закликав усіх намагатися втілювати любов, відкрити 
серця для лагідності, смирення та милосердя, щоб Дух Святий 
увійшов в наші серця.

5 вересня – Свято-Миколаївський собор м.  Ніжина. В 
день пам’яті сщмч.  Іринея Ліонського митрополит Амвросій 
співслужив архієпископу Ніжинському і Прилуцькому Іри-
нею за Божественною літургією, після завершення якої приві-
тав керуючого єпархією з Днем тезоіменитства.

18 вересня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. 
Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у спів-
служінні в.о. настоятеля прот. Миколая Уліча та духовенства 
храму. 

Після прочитання Євангелія митрополит Амвросій звер-
нувся до віруючих з проповіддю, в якій роз’яснив присутнім 
євангельську притчу про злих виноградарів.

19 вересня – храм в ім’я Архістратига Михаїла м. Чер-
нігова. Вдень престольного свята храму митрополит Амвро-
сій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля 
прот. Іоанна Яреми, духовенства храму та єпархії. 

Після прочитання Євангелія митрополит Амвросій звер-
нувся до віруючих з проповіддю, в якій розповів молільникам 
про роль ангелів у порятунку людського роду.

Його Високопреосвященство привітав парафіян з пре-
стольним святом і на молитовну пам’ять подарував усім ікон-
ки Божої Матері.

21 вересня – Свято-Успенський Єлецький жіночий мо-
настир м.  Чернігова. Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні ар-
хім. Романа (Расюка) і духовенства обителі.

Після закінчення богослужіння митрополит Амвросій 
привітав парафіян з Різдвом Божої Матері і в пам’ять про свій 
приїзд подарував усім іконки Різдва Пресвятої Богородиці.

25 вересня – Свято-Покровський храм с. Радуль Ріпкін-
ського благочиння. Митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію у співслужінні настоятеля храму прот. Ми-
хаїла Куника і духовенства єпархії.

За богослужінням співав хор вихованців духовного учи-
лища під керівництвом регента Ірини Фесик.

Після читання Євангелія Його Високопреосвященство 
звернувся до всіх присутніх зі словами архіпастирського по-
вчання, в якому пояснив притчу про покликаних на пир. Та-
кож владика Амвросій розповів усім про важливість таїнства 
причастя і підкреслив особливе значення щоденного читання 
Євангелія в наш час.

30 вересня – Свято-Миколаївський храм м.  Козелець. 
Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у спів-
служінні благочинного округу прот. Михаїла Терещенка та ду-
ховенства благочиння.

Післа читання Євангелія Його Високопреосвященство 
розповів про подвиг святих мучениць Віри, Надії, Любові та 
матері їх Софії, наголосивши на важливості таїнств сповіді та 
причастя у християнському вихованні дітей, і закликав мо-
литися цим святим, щоб Господь їх молитвами дарував і нам 
міцність і силу віри.

23 октября 1805 года, когда никто в Конобеевке еще 
не знал о рождении сына у почтенного пастыря, юро-
дивый Алексей взобравшись на колокольню, возвестил 
о рождении трезвоном. Переполошенный несвоевре-
менным звоном народ бросился к церкви. Стали спра-
шивать юродивого, кто велел звонить и зачем? - «Рад 
Алешка, что родился великий Тимошка! А он будет зво-
нить, звонить будет на всю Русь!» - отвечал тот. Юроди-
вого высекли, а он приговаривал во время наказания: 
«Бейте больше, родился большой Тимошка».

Мальчика назвали Димитрием в честь святого Ди-
митрия Солунского. Димитрий был небольшого роста, 
всегда худенький, живой и резвый, в глазах его свети-
лись ум и энергия. Способности у него были замеча-
тельные, память необыкновенная, острота слова и на-
ходчивость удивительные. Выросший в деревне, он с 
детства любил природу, цветы, пение, что откладывало 
свои отпечаток на характере будущего святителя. Лю-
бовь к пению сохранилась у него на всю жизнь и уже 
будучи архиереем, несмотря на свою постоянную заня-
тость, он часто присутствовал при спевках, у него был 
замечательный хор. 

Однажды Димитрий со сво-
ей теткой посетили Саровскую 
пустынь и были у старца Се-
рафима. Благословив их и по-
смотрев на Димитрия, старец 
сказал: «Сей отрок будет вели-
ким светильником Церкви и 
прославится по всей Руси, как 
ученый муж».

По окончании первого 
года в духовном училище Ди-
митрий стал сватать невесту, 
исполняя желание и волю отца. 
Но во время последних кани-
кул, гуляя со своим братом и 
товарищем Никитою по об-
ширному отцовскому саду, Ди-
митрий подошел к одной ябло-
не, задумался, а потом поведал 
о дивном видении, бывшем ему 
во время сна под этой яблоней: 
«Вижу я во сне пришедшего 
ко мне святителя, подобного Василию Великому, и он 
торжественно говорит мне: план твой и отца твоего 
разрушится, а исполнится над тобой то, что сказано 
тебе вперед архиереем Ионою. Возьми мои сочинения 
в Тамбовской семинарской библиотеке, в них увидишь 
мой образ и читай оные на латинском и греческом 
языках. Сверх того ходи каждый день к утрени и стано-
вись перед образом святителя и чудотворца Димитрия 
Ростовского».

Кроме своего друга Димитрий никому этого не рас-
сказывал, но сам с этого времени совершенно изменил 
образ жизни. В 1826 году он поступил в Московскую 
духовную академию, где 19 августа 1829 года (по окон-
чании академии) пострижен в монашество. Митропо-
лит Московский Филарет, внимательно следивший за 
его учением, при пострижении дал ему свое имя - бе-
спримерный случай в истории академии. В своих отно-
шениях к юному иноку московский святитель проявлял 
отеческую заботливость и вместе с тем исключитель-
ную строгость. Чувствовалось, что зоркий и мудрый 
правитель Церкви желал подготовить себе достойного 
преемника. Несомненно, школа мудрого иерарха име-
ла великое влияние на Филарета. В академии называли 
юного ученого инока «Филаретик».

Ко всякому труду Филарет относился с живым инте-
ресом и увлечением. Его пылкий и живой темперамент, 
привычка к труду, желание служить Церкви и ближне-
му подогревали всякое дело в его руках. Трудолюбивый 
Филарет в числе своих недостатков считал леность. И 
это сетование на леность произносилось им тогда, когда 
очевидцы его неустанной деятельности задавали себе 
вопрос: «Спал ли он когда-нибудь?»

С первой минуты, когда предстал он пред престолом 
Божиим в качестве служителя алтаря, и до самой смер-
ти, каждую службу, начиная от Херувимской песни и до 
причащения слезы текли из глаз его. Приняв же Агнца 
и читая молитву перед Причастием, он всхлипывал. И 
приобщившись, долго не мог унять тока слез своих.

Филарет отличался необыкновенным трудолюбием. 
Достойно удивления, как в маленьком, тщедушном и 

болезненном на вид теле уживалось столько кипучей 
энергии, работоспособности. 

Особенно много труда, забот и скорбей доставила 
ему Рижская епархия. Семь лет архиерейского служе-
ния в Риге - это семь лет скорбей и страданий, которые 
переносил он по своему величайшему смирению с по-
лной благопокорностью. Условия его служения в Риге 
были очень трудны. За свое пребывание в Риге он от-
крыл 63 прихода, устроил 20 церквей постоянных и 43 
временных, возбудил ходатайство об открытии духов-
ного училища и приходских школ. Эта деятельность, 
шедшая вразрез с интересами баронов и немецкой пар-
тии, желавшей онемечить край, вызывала с их стороны 
резкое противодействие. Пытались парализовать дея-
тельность архипастыря, не гнушаясь самыми грязными 
доносами. Неравная борьба, длившаяся 7 лет, закон-
чилась в 1848 году перемещением Филарета на Харь-
ковскую кафедру.

В Харькове и Чернигове святитель уделял большое 
внимание духовному образованию юношества, устраи-
вал семинарии, епархиальные училища, следил за учеб-

но-воспитательным процес-
сом, вырабатывал для учебных 
заведений программы препо-
давания, отдавая для их мате-
риального обеспечения свои 
печатные труды. В монастырях 
учреждал общежитие, не ос-
тавлял без внимания храмозда-
ния и церковного благолепия.

Был кроток в обращении с 
людьми. Беседуя, он с терпе-
нием и благодушием выслу-
шивал собеседника, а потом в 
очень мягкой форме объяснял 
суть дела и выводил ошибаю-
щегося на истинный путь. Им 
всегда руководило чувство 
врожденной скромности, сми-
рения, строгости к себе, любви 
и уважения к человеку. Фила-
рет был очень отзывчив к чу-
жой беде, деньги для него не 
имели цены. Он как будто бы 

боялся их. Трудами и жизнью его управляло единствен-
ное желание - служить Богу и ближнему.

2 мая 1859 года назначен архиепископом Чернигов-
ским и Нежинским.

Преосвященный Филарет состоял членом Обще-
ства Истории и древности российских (с 1847 года); 
действительным членом Императорского Русского 
Географического общества и почетным членом Харь-
ковского университета (с 1852 года); почетным членом 
Императорского Русского Археологического общества 
(с 1856 года).

Особую известность и популярность приобрел Фи-
ларет своей литературной деятельностью. Расцвет на-
учной работы Филарета приходится именно на время 
служения на архиерейских кафедрах в Харькове и Чер-
нигове. Все его труды имеют несомненные достоинства. 
Разнообразие предметов, за которые брался архипас-
тырь, особенно заметно в последние 10 лет его жизни. С 
1860 года в нем появилось усиленное внимание к круп-
ным явлениям жизни и движению современной мысли. 
И тут он спешил сказать свое отрывистое, смелое слово. 
В последние годы его жизни физические силы его сла-
бели до того, что он не мог писать сидя, но и это не ос-
тановило его деятельности. Он начал писать лежа, дро-
жащей рукой... Архиепископ Филарет известен и как 
замечательный проповедник слова Божия. Особенно 
назидательны его «Беседы о страданиях Господа нашего 
Иисуса Христа», которые произносил преосвященный 
к пастве в дни Великого поста.

Он не покидал своей паствы и в самые тяжелые мо-
менты жизни. Во время холеры 1866 года он предпри-
нял объезд епархии, говоря: «Народ упал духом, следует 
его ободрить». В пути он сам заболел и 9 августа ско-
нчался в Конотопе. От Конотопа до Чернигова на про-
тяжении 180 верст десятки тысяч людей, сменяя друг 
друга, сопровождали гроб любимого архипастыря. При 
этом не было ни одного случая заболевания холерой. 
Забыли все об этом страшном биче. Холера не дошла до 
Чернигова и прекратилась.

Митрополит Мануил (Лемешевский.)
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ЖИЗНЬ НА ТРИ ГР ОША

СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ ЧЕРНИГОВСКОЙ МОЛЯТ БОГА О НАС
Хочу рассказать две истории из 

жизни моих родных про помощь, ко-
торую им оказали святитель Феодосий 
и преподобный Лаврентий.

Первая история произошла в 1905 
году. Моя прабабушка Мария зимой 
полоскала белье на Десне и упала в по-
лынью. Долго пробыла в ледяной воде, 
пока ее спасли. Из-за этого у нее отня-
лись ноги. Врачи сказали, что ходить 
она никогда не будет. 

Но прабабушка Мария не отчаива-
лась. Будучи глубоко верующей хри-
стианкой, она усердно молилась Богу. 
Зная о чудесных исцелениях по молит-
вам святителю Феодосию, ежедневно 
читала ему акафист.  

Так продолжалось около четырех 
лет. Однажды во время чтения акафи-
ста она увидела, как в комнату вошел 
святитель Феодосий. Он ей сказал, что надо 
отслужить молебен в церкви и чтобы она сама 
была там, – одних домашних молитв недоста-
точно. 

Так и сделали. Прабабушку Марию на но-
силках доставили в Ильинскую церковь. От-
служили молебен святителю Феодосию. Мо-
лились в храме и все члены семьи, и наши 
родственники. А на следующий день во время 
утренних молитв прабабушке снова явился 
святитель Феодосий. Он ей сказал: «Что же ты, 
Мария, лежишь? Встань и иди! Ты можешь хо-
дить!». Она тут же встала и пошла. И с тех пор 
больше не болела. 

После исцеления она родила третьего ре-
бенка – девочку Надежду, мою двоюродную 
бабушку. Прожила моя прабабушка долгую 
жизнь – 103 года. И в этом возрасте у нее были 
целы все зубы и не было седых волос. Похоро-
нена она на кладбище по улице Старобелоус-
ской в Чернигове.

Вторая история произошла с моей мамой 
Валентиной. 19 сентября 1943 года (день про-
славления свт. Феодосия – 22 сентября –Ред.), 
перед отступлением из Чернигова, немцы 
устроили в городе настоящий террор, забира-
ли и угоняли в Германию всех подряд. 

Маме моей было тогда 17 лет. Ее и подругу 
Марию вызвали на биржу труда и приказали 
на следующее утро явиться на сборный пункт 
для отправки в Германию. За неповиновение – 

смерть не только им, но и всем членам 
семьи. Девочки были очень напуганы, 
шли домой и плакали.

Жили они на Лесковице по улице 
Сиверянской, недалеко от монасты-
ря. По дороге им встретился батюшка 
Лаврентий, который шел в церковь. Он 
подозвал их к себе, расспросил, уте-
шил, благословил и сказал: «Никуда не 
ходите. Спрячьтесь. И не бойтесь ни за 
себя, ни за своих родных. Я буду за вас 
молиться. Никого немцы не тронут!».

Мама с подругой так и сделали. 
Спрятались на горе в укромном месте. 
После обеда на их улицу нагрянули 
немцы с собаками. Началась облава. 
Многих тогда забрали и увезли, неко-
торых расстреливали на месте.

Немцы зашли во двор к маминым 
родителям. Но на удивление сразу же 
вышли, словно какая-то сила им вос-

препятствовала. Затем зашли во двор мами-
ной подруги. Мама дальше рассказывала так: 
«Пятеро немцев с собаками мечутся по двору, 
как очумелые. Перед их носом на гору, где мы 
прятались, ведут ступеньки, но они их не за-
мечают. А мы свесились буквально над их го-
ловами и наблюдаем. В дом Марииных родите-
лей те не зашли. И даже собаки нас не учуяли 
и не лаяли. Побегали вокруг, немцы собрались 
и уехали».

Так своим благословением и молитвой пре-
подобный Лаврентий спас жизнь не только 
моей мамы Валентины и ее подруги Марии, но 
и их родителей, братьев и сестер. 

Мне уже 65 лет. Эти истории я помню с 
детства. Очень благодарна за предоставлен-
ную возможность рассказать людям о молит-
венном заступлении и помощи таких великих 
святых Черниговских, как святитель Феодосий 
и преподобный Лаврентий.

Людмила Косенюк. 
г. Чернигов, 2016 г.

Спасенные от угона в Германию подружки: во втором ряду
 слева – Мария Карамзина, справа – Валентина Косенюк

Нанялся один рабочий ямы копать.
Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит:
Ловко же ты работаешь! И много тебе за такую работу платят? 
А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть, – ответил землекоп. –  С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, 

больше и взять неоткуда. Получаю я в день три гроша. Это бы еще ничего! Да один грош я сразу трачу – долг плачу. И второй трачу – в долг даю. Так что 
мне остается всего только один грош.

Как же ты жить ухитряешься?
А на это, как ни глянь, один ответ: трудно прожить всего на один грош.
Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь? – продолжал допытываться царь.
А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился – теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу – в долг даю. Вот в старости 

он мне этот долг отдавать будет. Потому-то у меня и остается на себя только один грош.
Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски.


