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СВЯТКУВАННЯ СОБОРУ ЧЕРНІГІВСЬКИХ СВЯТИХ

16 липня, в день престольного свята, Високопреосвященніший Амвросій, митро-
полит Чернігівський і Новгород-Сіверський звершив Божественну літургію в храмі 
Всіх Чернігівських святих.

Його Високопреосвященству співслужив настоятель храму митрофорний протоіє-
рей Петро Казновецький і духовенство єпархії.

За богослужінням молилися представники світської влади.
Після читання Євангелія владика Амвросій виголосив проповідь.
«З 2006 року ми особливо вшановуємо пам’ять угодників Божих, які жили на святій 

Чернігівської землі. Вони були такими як ми, пристрасними, але зуміли повністю від-
дати себе волі Божій і стали святими.

А воля Божа в тому, щоб ми всі стали святими. «Будьте святі, бо Отець наш Небес-
ний свят є» (Мф., 5:48), – цей заклик звернений до кожного з нас. Але одні слідують 
цьому заклику і зрікаються волі своєї, а інші стверджують себе в свавіллі, егоїзмі, себе-
любстві, норовливості і при цьому вважають себе дуже правильними.

Досвід святих вчить, що тільки ті, хто підкорилися волі Божій, стали сосудами бла-
годаті Святого Духа. Вони молилися, і тим виконували волю Божу, князі – успадкову-
вали трон і правили, священнослужителі та архієреї предстояли біля престолу Божого. 
Кожен по-своєму виконував волю Господню.

З чого починали святі подвиги свої? З боротьби зі своїми помислами. Нам треба 
усвідомити, що ми усі перебуваємо у гріхах, оскільки після падіння Адама і Єви диявол 
має над нами владу і кожному може навіяти будь-який помисел. Святі очищали свої 
душі покаянням і тоді отримували благодать Божу.

Ще Антонію Великому в IV столітті було дано побачити, що весь світ обплутаний 
диявольськими сітями. І тільки смиренномудрі можуть уникнути їх і врятуватися; 
тільки ті, хто зрікається своєї волі і приймає волю Божу, бореться з поганими помис-
лами і не приймає їх.

Згадаймо житія наших Чернігівських святих. Преподобний Лаврентій настільки 
був бездоганний у своїй молитві, що бачив душу кожного, хто приходив до нього. Як 
усім видно зерно в стакані, так він бачив людські гріхи. Ось в яку міру з допомогою 
Бога може прийти людина!

Святитель Феодосій був обвинувачений неправедно, заборонений в служінні. Він 
захищався, доводив своє, свою правоту? Ні, він навіть не торкався до епітрахілі. І по 
волі Божій був виправданий. Господь дає випробування – дає і виправдання. Тому вже 
320 років мощі святителя Феодосія нетлінні і по вірі тих, хто молиться до нього, пода-
ються зцілення.

Святитель Філарет під час страшної епідемії їде туди, де страждає його паства, 
смертю своєю приймає хворобу на себе, – і епідемія відступає.

Ми знаємо, що у святих була така молитва, що вогонь виходив з їх піднятих рук. А 
чи є у нас така молитва? Ми дійсно молимося або просто читаємо молитву? Ставимо 
свічки перед іконами наших святих – а самі палаємо їх ревнощами?

Тому будемо молитися нашим Чернігівським святим, щоб вони навчили нас кріпо-
сті стояння у вірі, боротьбі з помислами і ревності до спасіння. Амінь »

Після завершення богослужіння митрополит Амвросій привітав прихожан і духо-
венство зі святом і преподав віруючим архіпастирське благословення.
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Бл а же н н і ш и й  М и т р оп ол и т  О н уф рі й 
звершив заупокійні богослужіння по спочилому Предстоятелю УПЦ

5 липня –  друга річниця з дня упокоєння Блаженнішого Митро-
полита Київського і всієї України Володимира (Сабодана, †2014).  Він 
22 роки очолював Українську Православну Церкву, будучи її Пред-
стоятелем, а з березня 1969 по квітень 1973 очолював Чернігівску 
єпархію. У цей день Предстоятель Української Православної Церкви 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звер-
шив заупокійну Божественну літургію в Свято-Успенському соборі 
Києво-Печерської Лаври. 

Високопреосвященніший Амвросій у сонмі архіпастирів співслу-

жив Предстоятелю УПЦ у звершенні заупокійної Божественної лі-
тургії у Свято-Успенському соборі. 

Після читання Євангелія Блаженніший владика звернувся до 
пастви з проповіддю. «Служіння Блаженнішого Митрополита Во-
лодимира було непростим, але він завжди залишався вірним сином 
Святої Православної Церкви», — підкреслив Предстоятель. Після 
закінчення літургії на місці поховання Блаженнішого Митрополита 
Володимира на кладовищі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці 
Блаженніший Митрополит Онуфрій відслужив панахиду.

Благ о слов ення на вірн у сл у жбу нар одові  Укр аїни
2 липня Високопреосвященніший ми-

трополит Амвросій взяв участь в урочи-
стостях з нагоди першого випуску Акаде-
мії Державної пенітенціарної служби. На 
урочистому заході, що відбувся на Красній 
площі, 202 випускника отримали дипломи 
державного зразка за спеціальністю «Пра-
вознавство».

У церемонії взяли участь: Міністр юсти-
ції України Павло Петренко, заступник мі-
ністра освіти і науки України Роман Греба, 
Голова Державної пенітенціарної служби 
України Володимир Палагнюк, Голова Чер-
нігівської обласної державної адміністрації 
Валерій Куліч, Глава Чернігівської обласної 
ради Ігор Вдовенко, Чернігівський міський 
голова Владислав Атрошенко. 

Митрополит Амвросій звершив подяч-
ний молебень і окропив випускників свя-
тою водою. Звертаючись до молодих спе-

ціалістів, які будуть створювати нову си-
стему органів юстиції, владика наголосив, 
що для виправлення та виховання інших 
перш за все необхідно розвивати і вдоско-
налювати необхідні якості в собі. Його Ви-
сокопреосвященство побажав усім викону-
вати свої обов’язки з добротою і чистими 
намірами, щоб Господь завжди подавав 
Свою допомогу.

9 липня за запрошенням керівництва 
Чернігівського навчального центру Дер-
жавної спеціальної служби транспорту 
митрополит Амвросій взяв участь в урочи-
стостях, присвячених складанню військо-
вої присяги. 465 новобранців присягнулись 
своєму народові бути гідними слави дідів, 
батьків і старших братів і при потребі – 
обороняти рідну землю та стати справжні-
ми захисниками Вітчизни.

З напутніми словами виступили: ви-
конуючий обов’язки Голови Адміністра-
ції Держспецтрансслужби генерал-майор 
Сергій Затолокін, начальник 8 Чернігів-
ського навчального центру полковник Сте-
пан Гута, ветерани та батьки.

Після складання присяги до молодих 
військовослужбовців з архіпастирським 
словом звернувся митрополит Амвросій. 
Владика побажав майбутнім воїнам на-

полегливості в навчанні, Божої допомоги 
молитвами святих угодників Чернігівських 
і благословив молодих воїнів служити 
українському народові і захищати Україну. 
Високопреосвященніший Амвросій також 
звершив молебень перед початком усякого 
доброго діла і окропив святою водою вій-
ськовослужбовців-залізничників, майбут-
ніх захісників незалежної України.

Освячення храму – як народження дитини, – завжди радість. 
2016 рік увійде в історію Чернігівської єпархії новими храмами 
на честь Святої Трійці, Різдва Богородиці, святителя Миколая 
Чудотворця, священномученика Кипріана та мучениці Іустини 
та Воздвиження Хреста Господнього. Цей рік також увійде ра-
дістю в історію сіл, в яких парафіяни доклали свою працю до 
богоугодної справи храмобудування. 

11 червня  Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
звершив чин великого освячення Свято-Троїцького храму с. Пе-
репис Городнянського благочиння і очолив звершення першої Бо-
жественної літургії.

У 2014 році відбулися збори громади, на яких за ініціати-
вою молодих жителів села було вирішено будувати нову церкву, 
оскільки старий дореволюційний храм відновити було немож-
ливо. 

9 вересня 2014 р. було освячено місце будівництва. При цьому 
максимально зберегли і використали матеріали і церковне начин-
ня зі старого храму, яке зберігалося в домі останнього священика 
отця Олександра Коваленка. Тепер жителі Перепису молитимуть-
ся у тих же стінах, що і їх діди та прадіди.  

Високопреосвященніший Амвросій за понесені труди нагоро-
див церковного старосту Сергія Третяка Почесним знаком святи-
теля Філарета Гумілевського, благодійників та учасників будівниц-
тва – архієрейськими грамотами.

17 червня 2013 року був освячений закладний камінь у фунда-
мент нового храму у с. Хрещате. Рівно через три роки, день у день, 
17 червня Високопреосвященніший Амвросій звершив чин ве-
ликого освячення Свято-Хрестовоздвиженського храму і очолив 
першу Божественну літургію в новоосвяченому храмі. 

Його Високопреосвященству співслужив настоятель храму 
протоієрей Михаїл Пеций і духовенство благочиння.

У благословення за старанні труди во славу Святої Церкви і з 
нагоди освячення храму владика Амвросій вручив архієрейські 

грамоти тим, хто брав участь в будівництві. Дуже багато благодій-
ників - прості люди, які частину свого майна  віддавали для того, 
щоб у селі був побудований будинок Божий.

8 липня митрополит Амвросій звершив чин великого освячен-
ня храму Різдва Божої Матері і очолив першу Божественну літургію 
в Свято-Різдва-Богородиці Домницькому чоловічому монастирі.

З благословення Предстоятеля Української Православної Цер-
кви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Ону-
фрія, митрополит Амвросій нагородив архім. Варфоломія правом 
носіння другого хреста з прикрасами. Благодійники храму Вален-
тина Хондуріна та Зинаїда Савицька нагороджені Почесним зна-
ком прп. Лаврентія, а активні учасники будівництва були відзначе-
ні архієрейськими грамотами.

По завершенні літургії владика Амвросій відслужив літію на 
могилі схіігуменії Архелаї (Ланько,† 1954 р.), настоятельки До-
мницької обителі.

13 липня Високопреосвященніший Амвросій звершив чин ве-
ликого освячення храму на честь cвятителя Миколая Чудотворця 
села Максаки Менського благочиння і очолив першу Божествен-
ну літургію в новоосвяченому храмі.

За старанні труди на славу Святої Церкви з благословення 
Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, митрополит 
Амвросій нагородив настоятеля храму ієром. Пантелеімона (Ов-
чинникa) правом носіння хреста з прикрасами.

20 липня був освячений храм в ім’я священномученика Ки-
пріана та мучениці Іустини с. Тарасів Козелецького благочиння. 
Його Високопреосвященству співслужили: настоятель храму 
ієрей Максим Кирилов та духовенство благочиння. Після закін-
чення богослужіння митрополит Амвросій привітав парафіян зі 
знаменною подією і подякував усім жителям, які доклали багато 
зусиль під час будівництва. 

с. Перепис

с. Хрещате

с. Максакис. Тарасів

Домницький чоловічий монастир



СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА
Високопреосвященніший Амвросій, 

митрополит Чернігівський і 
Новгород-Сіверський, 

з 1 по 31 липня звершив богослужіння та ви-
голосив проповіді в наступних храмах єпархії:

2, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 24, 31 – Свято-Троїцький кафе-
дральний собор м. Чернігова.
3 липня – Свято-Троїцький храм с. Лемеші Козелецького благочиння.
Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні на-
стоятеля прот. Петра Романюка і духовенства благочиння.
В архіпастирському слові на тему Євангелія дня Його Високопреосвящен-
ство закликав усіх берегти чистоту віри, як зберігали її наші предки; поба-
жав, щоб Господь допомагав кожному пізнавати свої гріхи і шукати Царства 
Божого, яке починається ще в нашому земному житті. «Читайте Євангеліє, 
читайте Псалтир, – і серця ваші наповняться радістю, миром і любов’ю», – 
підсумував владика.
7 липня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. Високопреосвященні-
ший Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні архім. Романа 
(Расюка) і духовенства храму.
Після читання Євангелія Його Високопреосвященство звернувся до пара-
фіян з проповіддю про історичний та моральний сенс різдва Іоанна Пред-
течі, а також розповів про жертовний подвиг служіння настоятеля храму 
прот. Іоанна Савенко († 2015), день Ангела якого шанується в цей день.
По завершенні літургії на місці поховання прот. Іоанна Савенко біля храму 
свт. Феодосія Чернігівського митрополит Амвросій відслужив панахиду.
12 липня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир м. Чернігова. В 
день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, престольного 
свята обителі, Високопреосвященніший Амвросій очолив святкову літур-
гію у співслужінні архім. Романа (Расюка) і духовенства монастиря. Після 
літургії був звершений молебень первоверховним апостолам Петру і Павлу.
15 липня, в 13-ту річницю з дня упокоєння митрополита Антонія (Вака-
ріка, †2003), Високопреосвященніший Амвросій звершив заупокійну Бо-
жественну літургію в співслужінні духовенства Свято-Троїцького кафе-
дрального собору. По завершенні літургії Його Високопреосвященство 
відправив літію на могилі приснопам’ятного митрополита Антонія біля 
кафедрального собору.
20 липня – храм в ім’я Казанської ікони Божої Матері м. Чернігова. Напере-
додні престольного свята митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння 
з літією. Його Високопреосвященству співслужили: настоятель прот. Мико-
лай Городній, духовенство храму та єпархії.
Після прочитання Євангелія митрополит Амвросій помазував численних 
молільників освяченим єлеєм.
Після відпусту Першого часу Високопреосвященніший Амвросій звернув-
ся до всіх присутніх зі словом проповіді і привітав усіх зі святом.
21 липня – храм в ім’я Казанської ікони Божої Матері м. Семенівки. В день 
престольного свята храму Високопреосвященніший митрополит Амвро-
сій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля прот. Валерія 
Смея і духовенства благочиння.
Після прочитання Євангелія владика Амвросій звернувся до віруючих з ар-
хіпастирським словом, в якому нагадав історію обрітення Казанської ікони 
Божої Матері і наголосив: «Мати Божа всюди захищає нас Своїм покровом 
і допомагає кожному, хто шукає спасіння». Владика закликав усіх сугубо 
молитися Спасителю і Богородиці для настання миру і припинення крово-
пролиття в Україні.
Після закінчення богослужіння Його Високопреосвященство звершив мо-
лебень Божій Матері перед Її іконою “Казанська” і на молитовну пам’ять 
подарував парафіянам іконочки свт. великомучениці Єкатерини .
23 липня – Спасо-Преображенський храм смт. Любеч Ріпкинського благо-
чиння. В день пам’яті прп. Антонія Печерського Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні благо-
чинного округу прот. Іоанна Голоботовського, настоятеля храму прот. Іоан-
на Фурданіча і духовенства благочиння.
Після сугубої єктенії була виголошена молитва за мир в Україні.
Після закінчення літургії владика Амвросій очолив хресний хід до дальніх 
печер прп. Антонія, де звершив молебень преподобному з малим освячен-
ням води.
26 липня – храм Архангела Гавриїла смт. Десна Остерського благочиння.
В день престольного свята Високопреосвященніший Амвросій звершив Бо-
жественну літургію у співслужінні настоятеля прот. Ярослава Малетича і 
духовенства благочиння.
За богослужінням молилися воїни 169-го навчального центру Сухопутних 
військ ЗСУ. Після сугубої молитви за мир в Україні була піднесена заупо-
кійна молитва за воїнами, загиблими під час збройного конфлікту на Сході 
України.
Після закінчення Божественної літургії митрополит Амвросій привітав 
прот. Ярослава Малетича з 25-ти річчям священицької хіротонії і вручив 
Почесний знак свт. Філарета Гумілевського. Благодійники храму були наго-
роджені грамотами митрополита.

З ЮВІЛЕЄМ СВЯЩЕНИЦЬКОЇ ХІРОТОНІЇ!

15 липня – протоієрей Тарасій Свистун, настоя-
тель Свято-Троїцького храму с. Пакуль Чернігів-
ського благочиння – 15 років.
18 липня – протоієрей Ярослав Малетич, настоя-
тель храму в ім’я Архангела Гавриїла с. Десна Козелецького благочиння – 25 років.
23 липня – протоієрей Сергій Старчук, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Смолин 
Чернігівського благочиння – 15 років.

20 июля 2016 г. Священ-
ный Синод Украинской 
Православной Церкви 
причислил к лику святых 
известного афонского 
старца, ревностного по-
борника православия и 
писателя-полемиста пре-
подобного Иоанна Вишен-
ского Святогорца (1550-е 
– 1620-е гг.). Всю жизнь 
удаляясь от мирской славы 
и суеты, он ушел в мир 
иной как и подобает афон-
ским подвижникам – тихо 
и незаметно, не оставив об 
этом никаких следов. Так 
уходят большинство афон-
ских старцев, и лишь с го-
дами, особым промыслом 
Божиим, о некоторых из 
них становится известно в 
миру. Именно так и случи-
лось со временем со стар-
цем Иоанном. Почитание 
его памяти установлено 
16/29 июля. 

Преподобный Иоанн Вишенский был одним из выдающихся отечественных подвиж-
ников, сыгравших важную роль в противостоянии польско-католической экспансии и 
возрождении православия в Украине в XVII веке. Еще при жизни он пользовался глу-
боким почитанием среди монашествующих Волыни и Галиции, называвших его с по-
чтением «великий старец Иоанн Вишенский Святогорец». Факт церковного почитания 
старца Иоанна зафиксирован даже в официальных соборных актах. Так, Церковный Со-
бор Киевской Митрополии, состоявшийся в Луцке под председательством митрополита 
Иова (Борецкого) в 1621 году, в одном из своих документов от лица всей Церкви именует 
старца Иоанна «преподобным мужем» и «блаженным», «в житии и богословии цвиту-
щим». 

Высоко ценил наследие Иоанна Вишенского святитель Филарет (Гумилевский). А Пан-
телеимон Кулиш, называя его «афонским апостолом Руси, так отзывался о святогорском 
подвижнике: «он давал сбившимся с дороги направление; он ободрял, он пророчество-
вал, и так действительно сталось, как он пророчествовал среди бури».

Старец Иоанн был сподвижником таких столпов православия, как прп. Иов (Княги-
ницкий) Тисменицкий и прп. Иов (Железо) Почаевский, оказав серьезное влияние на их 
духовный путь. 

Среди многочисленных заслуг подвижника, помимо ревностного отстаивания чи-
стоты отеческой православной веры, стоит также назвать участие в основании Велико-
го Манявского скита в Карпатах и возрождении афонских уставов в монастырях в Га-
лицко-Волынском крае в XVII ст.

До сего дня память старца Иоанна чтится в Галиции, на Волыни и даже на Святой Горе 
Афон. В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре среди росписей собора 
Старого (Нагорного) Русика ныне готовится фреска с изображением старца Иоанна Ви-
шенского. 

Уже в 1596 г. на Афон к старцу Иоанну пишет письмо местоблюститель Константи-
нопольского патриаршего престола и патриарх Александрийский свт. Мелетий I (Пигас, 
1549-1601), который призывает его вступить в полемику с униатами. Тот факт, что к Ио-
анну Вишенскому обращается сам патриарх, свидетельствует о том, что старец был уже 
довольно известен и имел определенный духовный авторитет.

Произведения прп. Иоанна легли в основу нового направления в украинской литера-
туре XVII в. – полемического, получившего развитие после Брестской унии. На произве-
дениях старца воспитывалось несколько поколений писателей, церковно-культурных и 
общественных деятелей в Украине. Претерпев «новое рождение» и неоднократные пе-
реиздания в ХIX–XX вв., его послания даже в советское время помещались в школьных 
учебниках и хрестоматиях. И это подлинное чудо старца. Даже через 300 лет после смер-
ти он влиял на укрепление людей в вере. News.church.ua

ИОАНН ВИШЕНСКИЙ  
УКРАИНСКИЙ СТАРЕЦ АФОНА
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ХРИСТИАНКА

I
Спит гордый Рим, одетый мглою,
В тени разросшихся садов;
Полны глубокой тишиною
Ряды немых его дворцов;
Весенней полночи молчанье
Царит на сонных площадях;
Луны капризное сиянье
В речных колеблется струях.
И Тибр, блестящей полосою
Катясь меж темных берегов,
Шумит задумчивой струею
Вдаль убегающих валов.
В руках распятие сжимая,
В седых стенах тюрьмы сырой
Спит христианка молодая,
На грудь склонившись головой.
Бесплодны были все старанья
Ее суровых палачей:
Ни обещанья, ни страданья
Не сокрушили веры в ней.
Бесчеловечною душою
Судьи на смерть осуждена,
Назавтра пред иным судьею
Предстанет в небесах она.
И вот, полна святым желаньем
Всё в жертву небу принести,
Она идет к концу страданья,
К концу тернистого пути...
И снятся ей поля родные,
Шатры лимонов и дубов,
Реки изгибы голубые
И юных лет приютный кров;
И прежних мирных наслаждений
Она переживает дни,-
Но ни тревог, ни сожалений
Не пробуждают в ней они.
На все земное без участья
Она привыкла уж смотреть;
Не нужно ей земного счастья,-
Ей в жизни нечего жалеть:
Полна небесных упований,
Она, без жалости и слез,
Разбила рой земных желаний
И юный мир роскошных грез,-
И на алтарь Христа и Бога
Она готова принести
Всё, чем красна ее дорога,
Что ей светило на пути.

II
Поднявшись гордо над рекою,
Дворец Нерона мирно спит;
Вокруг зеленою семьею
Ряд стройных тополей стоит;
В душистом мраке утопая,
Спокойной негой дышит сад;
В его тени, струей сверкая,
Ключи студеные журчат.
Вдали зубчатой полосою
Уходят горы в небеса,
И, как плащом, одеты мглою
Стоят священные леса.
Всё спит. Один Альбин угрюмый
Сидит в раздумье у окна...
Тяжелой, безотрадной думой
Его душа возмущена.
Враг христиан, патриций славный,
В боях испытанный герой,
Под игом страсти своенравной,
Как раб, поник он головой.

Вдали толпы, пиров и шума,
Под кровом полночи немой,
Всё так же пламенная дума
Сжимает грудь его тоской.
Мечта нескромная смущает
Его блаженством неземным,
Воображенье вызывает
Картины страстные пред ним.
И в полумгле весенней ночи
Он видит образ дорогой,
Черты любимые и очи,
Надежды полные святой.

 III
С тех пор, как дева молодая
К нему на суд приведена,
Проснулась грудь его немая
От долгой тьмы глухого сна.
Разврат дворца в душе на время
Стремленья чистые убил,
Но свет любви порока бремя
Мечом карающим разбил;

И, казнь Марии изрекая,
Дворца и Рима гордый сын,
Он сам, того не сознавая,
Уж был в душе христианин.
И речи узницы прекрасной
С вниманьем жадным он ловил,
И свет великий веры ясной
Глубоко корни в нем пустил.
Любовь и вера победили
В нем заблужденья прежних дней
И душу гордую смутили
Высокой прелестью своей.

IV
Заря блестящими лучами
Зажглась на небе голубом,
И свет огнистыми волнами
Блеснул причудливо кругом.
За ним, венцом лучей сияя,
Проснулось солнце за рекой
И, светлым диском выплывая,
Сверкает гордо над землей...
Проснулся Рим. Народ толпами
В амфитеатр, шумя, спешит,
И черни пестрыми волнами
Цирк, полный доверху, кипит;
И в ложе, убранной богато,
В пурпурной мантии своей,
Залитый в серебро и злато,
Сидит Нерон в кругу друзей.
Подавлен безотрадной думой,
Альбин, патриций молодой,
Как ночь, прекрасный и угрюмый,
Меж них сияет красотой.
Толпа шумит нетерпеливо
На отведенных ей местах,
Но - подан знак, и дверь визгливо
На ржавых подалась петлях,-
И, на арену выступая,
Тигрица вышла молодая...
Вослед за ней походкой смелой
Вошла, с распятием в руках,
Страдалица в одежде белой,
С спокойной твердостью в очах.
И вмиг всеобщее движенье
Сменилось мертвой тишиной,
Как дань немого восхищенья
Пред неземною красотой.
Альбин, поникнув головою,
Весь бледный, словно тень, стоял...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

И вдруг пред стихнувшей толпою
Волшебный голос зазвучал:
V
"В последний раз я открываю
Мои дрожащие уста:
Прости, о Рим, я умираю
За веру в моего Христа!
И в эти смертные мгновенья,
Моим прощая палачам,
За них последние моленья
Несу я к горним небесам:
Да не осудит их Спаситель
За кровь пролитую мою,
Пусть примет их святой Учитель
В свою великую семью!
Пусть светоч чистого ученья
В сердцах холодных он зажжет
И рай любви и примиренья
В их жизнь мятежную прольет!.."
Она замолкла,- и молчанье
У всех царило на устах;
Казалось, будто состраданье
В их черствых вспыхнуло сердцах...
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Вдруг на арене, пред толпою,
С огнем в очах предстал Альбин
И молвил:- "Я умру с тобою...
О Рим,- и я христианин..."
Цирк вздрогнул, зашумел, очнулся,
Как лес осеннею грозой,–
И зверь испуганно метнулся,
Прижавшись к двери роковой...
Вот он крадется, выступая,
Ползет неслышно, как змея...
Скачок... и, землю обагряя,
Блеснула алая струя...
Святыню смерти и страданий
Рим зверским смехом оскорбил,
И дикий гром рукоплесканий
Мольбу последнюю покрыл.
Глубокой древности сказанье
Прошло седые времена,
И беспристрастное преданье
Хранит святые имена.
Простой народ тепло и свято
Сумел в преданьи сохранить,
Как люди в старину, когда-то,
Умели верить и любить!..

Семен Надсон

Для потехи римского народа император давал не 
только массовые представления, где умирали на арене 
цирков десятки и сотни христиан, но и отдельные зре-
лищные сцены, когда юного христианина или юную 
девушку-христианку, одетую в белоснежные одежды, 
отдавали на растерзание голодному зверю. В одиноч-
ном смертельном подвиге наиболее ярко выражалась сила Христова. Ведь 
когда люди умирают группой, им не так страшно. Они черпают нравствен-
ные силы друг от друга. Но вот когда юная девица-христианка, укреплен-
ная силой Живого Бога, умирает как герой, в единоборстве с диким зверем, 
причем встречает смерть с тихой улыбкой на устах, – это было несравненно 

выше всякого мужества, выше всякого геройства, это 
потрясало и удивляло римлян. 

Наиболее чуткие из них, даже из аристократических 
кругов, задумывались над этой тайной мужественной 

христианской смерти и, пораженные ее величием и си-
лой, переходили в ряды мучеников.

Вот о таком событии, полном высокого драматизма, свидетельствующем 
о великой силе Христовой, и рассказывает нам стихотворение христианского 
писателя.

                              архимандрит Тихон (Агриков)

є

ТАКОЙ ВОТ «РАЙ»...
Рассказал один монах:
«Приснилось мне как-то, что я умер! Вижу ря-

дом с собой кого-то светлого. Он стоит рядом, но 
разглядеть лица не могу. Это мой Ангел-Хранитель, 
подумалось мне. И вот, приводит он меня в какое-то 
помещение, по виду как бы склад. Меня очень уди-
вили те вещи, которые я увидел на полках. Большие 
бутыли с водой и пачки свечей. Корзиночки с ябло-
ками и пасхальными куличами. А рядом магнито-
фоны, телевизоры, музыкальные центры!

– Что это? Где это мы? – спросил я своего спут-
ника.

– Это «рай современного благочестия» – потре-
бительской веры, – послышалось в ответ. 

– Слушают церковные песнопения на дисках 

и кассетах, а сами не молятся! Смотрят службы по 
телевизору, а в церковь – ни ногой! Бидонами наби-
рают святую воду, святят яблоки и яйца, но никогда 
не исповедуются и не причащаются! Этим потреби-
тельским отношением к своей вере и надеются оп-
равдаться на Страшном Суде. Вот эти предметы бла-
гочестия и заслужили рай!

– А их хозяева?
– А их хозяева... – и Ангел горько зарыдал».

Игумен Валериан (Головченко). 

– Что это? Где это мы? – спросил я своего спут-


