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ЗВЕРНЕННЯ
Предстоятеля Української Православної Церкви 

Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України 
Онуфрія

з нагоди проведення Всеукраїнського Хресного ходу — 
ходи миру, любові та молитви за Україну

Всечесні архіпастирі та пастирі,
чесне чернецтво, дорогі брати і сестри!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ХРЕСНИЙ ХІД З МОЛИТВОЮ ЗА УКРАЇНУ ЗАВЕРШИТЬСЯ В СТОЛИЦІ 
27 ЛИПНЯ, НАПЕРЕДОДНІ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

У житті кожного християнина виникають такі мо-
менти, коли він повинен згадати, що є не просто вірую-
чою людиною, а частиною Православної Церкви — Тіла 
Христового. І від кожного з нас залежить доля Церкви 
та країни.

Багатовікова історія нашої землі налічує чимало тра-
гічних сторінок. Нашим землякам довелось пережити 
безліч випробувань, та найбільшим лихом завжди була 
війна. І в найважчі часи люди об’єднувались у спільній 
молитві до Бога та Пресвятої Богородиці з проханнями 
про допомогу. І ми знаємо скільки разів, коли здавалось, 
померла всяка надія на порятунок, Божа Матір захищала 
наші міста і села від погибелі.

Сила молитви наших співвітчизників багато разів 
зберігала і нашу Церкву, і нашу землю. Зараз така молит-
ва потрібна від нас.

З глибокою скорботою на серці ми всі нині пережива-
ємо новітню трагедію — на сході України триває зброй-
ний конфлікт, проливається безвинна кров наших зем-
ляків. Найбільше, що може зробити наша Церква — це 
закликати до миру та посилити молитви про дарування 

миру нашій Українській землі, що ми й робимо від по-
чатку збройного протистояння. Але незважаючи на ми-
ротворчу місію нашої Церкви, її намагаються зробити 
ворожою українському суспільству. Сьогодні на мирній 
території України розпалюється міжконфесійна війна, 
створюються різноманітні провокації спрямовані як 
проти духовенства та вірян зокрема, так і проти Укра-
їнської Православної Церкви загалом. Разом з тим, нам 
відомі непоодинокі випадки, коли об’єднавча сила мо-
литви вірян творила чудеса.

А тому, з Нашого благословення, єпархіями Україн-
ської Православної Церкви пройде Всеукраїнський хрес-
ний хід, з молитвою за Україну, який розпочнеться 9 лип-
ня на заході України — зі Свято-Успенської Почаївської 
Лаври, а 3 липня на сході України — зі Свято-Успенської 
Святогірської Лаври. 27 липня, напередодні святкуван-
ня дня Хрещення Київської Русі та пам’яті святого рів-
ноапостольного князя Володимира, ці Хресні ходи зу-
стрінуться у м. Києві на Володимирській гірці і разом 
пройдуть до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, 
де будуть звершені урочисті Богослужіння. Хресні ходи 
супроводжуватимуть чудотворні ікони Божої Матері — 
«Почаївська» і «Святогірська» та інші шановані святині.

Цей Хресний хід, який одночасно розпочнеться із 
Заходу і Сходу, пройде всією нашою Державою. Він фак-
тично об’єднає Україну, бо Православна Церква завжди 
виступала і є зараз такою силою, що єднає всіх   людей 
нашої країни.

Хресний хід — це не просто наш духовний подвиг. Це 
усвідомлена, вольова дія кожної християнської душі, яка 
на ділі слідує євангельським заповідям. А тому простого 
споглядання Хресного ходу — не достатньо. Це час про-
явити своє християнське сумління.

Хто може йти у Хресному ході довго — нехай іде. Хто 
може пересуватися тільки у своєму населеному пункті – 
нехай це робить. Хто може нагодувати паломників — все 
це також є вашою участю у загальній великій справі.

Коли Господь вимагав покаяння від жителів Ніневії, 
ті послухали його і відвернули свої серця від зла та на-
силля. Вони відмовилися від їжі та води і за цей подвиг 
Господь помилував їх.

Ми віримо, що Божа Матір, Яка стільки разів захища-
ла нашу землю, і сьогодні в сльозах стоїть біля Престолу 
Свого Сина і за нас молиться. І ми повинні, відкинувши 
гнів, ненависть, злобу, а озброївшись любов’ю та про-
щенням посилити свій подвиг молитви: щоб припини-
лись литись материнські сльози, щоб діти не залишались 
сиротами, жінки — вдовами, аби молодь не ставала інва-
лідами, щоб наші міста і села не були зруйновані, а домів-
ки — покинуті. Саме така мета Всеукраїнського Хресно-
го ходу — ходи миру, любові та молитви за Україну.

Прикликаю на усіх учасників Хресного ходу Боже 
благословення та бажаю Всесильної допомоги у цій Бо-
гоугодній справі!

 +ОНУФРІЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ



Об’єднані любов’ю – фестиваль доброти та дитинства

Козелець: радикали та прихильники «Київського Патріархату» намагалися зірвати хресний хід вірян УПЦ
Провокацію біля храму Вознесіння Господнього влаштува-

ли агресивно налаштовані люди у балаклавах та камуфляжах, 
які приїхали до Козельця разом з представниками «Київсько-
го Патріархату» 9 червня, у день Вознесіння Господнього. Та-
ким чином ледь не був зірваний щорічний хресний хід вірян 
Української Православної Церкви. 

«У Козельці віруючі – прихильники Української Право-
славної Церкви, тому розкольникам довелося завозити при-
хожан автобусами з усіх округ, – прокоментував ситуацію бла-
гочинний Козелецького округу митрофорний протоієрей Ми-
хаїл Терещенко. – Козелецька релігійна громада УПЦ 23 роки 
домагалася дозволу проводити богослужіння у Вознесенській 
церкві, але щоразу отримувала відмову. Влада посилалися на 
те, що їм нікуди перемістити експонати музею ткацтва». 

23 роки на Вознесіння Господнє проходить хресний хід від 
собору Різдва Богородиці. Після літургії парафіяни зі свяще-
никами йшли до недіючого Вознесенського храму, аби про-

вести молебень. Приїжджі радикали вели 
себе надто агресивно та навіть кидали у вірян 
петарди, закликали «прогнати московських 
попів».

Молебень було звершено на певній відста-
ні від храму, після чого хресною ходою пішли 
назад до церкви Різдва Богородиці. Але лю-
дей продовжували переслідувати представ-
ники «Правого сектору». Біля храму заявили, 
що вони бажають зайти і помолитися. Та їх 
туди не захотіли пускати самі люди, а поліція 
перекрила їм дорогу». 

Парафіяни вважають, що те, що відбува-
ється, демонструє чіткі наміри представників 
КП захопити і привласнити собі Вознесен-
ський храм – унікальну пам›ятку української 
архітектури

Блаженніший Митрополит Онуфрій молитовно 
вшанував пам’ять свого Небесного покровителя

25 червня, у день пам’яті преподобного Онуфрія Ве-
ликого, Блаженнініший Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій звершив Божественну літургію на пло-
щі перед Успенським собором Свято-Успенської Киє-
во-Печерської Лаври. 

Високопреосвященніший митрополит Амвросій спів-
служив Його Блаженству у сонмі ієрархів УПЦ, духовен-
ства монастиря та численних гостей Лаври у священному 
сані з України та закордону. За богослужінням молилися 
ігумені монастирів столиці та різних єпархій УПЦ, а та-
кож парафіяни Києво-Печерської обителі й паломники.

Після читання Святого Євангелія Архіпастир звер-
нувся до віруючих зі словом проповіді, в якій розповів 
про актуальність прикладу свого Небесного покровите-
ля – преподобного Онуфрія Великого.

Святий Онуфрій був одним з мона-
хів-пустельників (разом з прпп. Антонієм 
і Макарієм Великими, аввою Дорофеєм та 
ін.) IV століття – періоду розквіту черне-
цтва. У пошуках місця для усамітнення та 
молитовного подвигу вони приходили до 
дикої та суворої Фіваїдської пустелі – те-
риторії Верхнього Єгипту.

Преподобний Онуфрій обрав свій спа-
сительний шлях пустельника дуже рано – 
у десятирічному віці. Він бажав слідувати 
прикладу святих пророків: Ілії та Іоанна 
Предтечі.

Всього святий Онуфрій шістдесят років 
прожив на самоті. «Багато скорбот і спокус 
зазнав він за свій вік, але милість Господня ніколи не по-
кидала його — тому його настанови, його суворе пустель-
не житіє таке дороге для нас усіх сьогодні, коли знову 
суспільство вирує пристрастями і непорозумінням, коли 
знову на Святу Церкву падають звинувачення та накле-
пи», – зазначив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

За словами Первосвятителя Української Православної 
Церкви, у житті монаха, як і в житті звичайного миряни-
на дуже важливо не забувати, що Бог перебуває поряд з 
нами щомиті. «Господь завжди допомагає нам подолати 
всі житейські спокуси і негаразди, лише б ми не забували 
про Нього і не надіялись марно на свої мізерні сили», – 
підкреслив Архіпастир.

Небесний Отець бачить можливості кожного христи-
янина та покладає на його руки і плечі лише такий по-

слух або випробування, який він може 
понести.

«Хоча ми не можемо в усьому бу-
квально наслідувати приклад святих — 
вони жили в одних історичних і соціаль-
них умовах, ми живемо в інших; вони 
мали свій ступінь віри – ми маємо свій, 
проте житіє кожного святого надихає 
нас до посильних трудів задля спасіння 
своєї душі, – продовжив Блаженніший 
владика, – насамперед до глибшої мо-
литви, до того, щоб звільнити у своєму 
серці якнайбільше місця для Бога».

Адже молитва – це дихання душі. 
Якщо перестає молитва, душа в’яне та 

сохне. Натомість коли людина молиться й живе по запо-
відям Божим, то вона вступає в тісний контакт з Богом, у 
тісне спілкування зі своїм Творцем, Який є життям. «Тоді 
Його присутність освятить нас, відновить у кожному втра-
чений образ Божий і зробить нас спадкоємцями Небесно-
го Царства, де перебувають усі святі, серед яких і преподо-
бний Онуфрій Великий», – завершив Предстоятель.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва за 
мир в Україні.

По завершенні Літургії митрополит Кам’янець-По-
дільський і Городоцький Феодор від імені Священно-
го Синоду та всіх вірних чад Української Православної 
Церкви привітав Блаженнішого Митрополита Онуфрія з 
Днем Ангела, після чого на честь іменинника пролунало 
многоліття.

1 червня в Національному палаці мис-
тецтв «Україна» відбувся фестиваль «Божі 
діти», започаткований цього року з бла-
гословення Блаженнішого Митрополита 
Онуфрія. В рамках заходу, організовано-
го Києво-Печерською лаврою, пройшов 
Перший Великий концерт благодійників 
України. Участь у фестивалі доброти та 
дитинства узяли відомі церковні хори 
УПЦ, аматорські вокальні та хореографіч-
ні колективи, відомі вітчизняні виконавці. 

Мета фестивалю – об›єднання тих, хто 
потребує допомоги, і тих, хто може допо-
могти, для проповідування Євангелія не 
тільки словами, але й благими справами. 
До Київа цього дня прибули більше 3000 
вихованців недільних шкіл, інтернатів для 
дітей-сиріт на чолі з педагогами та духо-
венством з усієї України. 

Чернігівська єпархія також долучилась 
до цього проекту. З благословення Висо-
копреосвященнішого митрополита Ам-

вросія кращі вихованці недільних шкіл 
завітали до Національного палацу мис-
тецтв, де мали змогу відчути радість свята, 
турботу та опіку Церкви.

На початку Великого концерту архі-
єпископ Макарівський Іларій зачитав 
привітання Блаженнішого Митрополита 
Онуфрія, в якому йшлося про найдоро-
гоцінніший скарб людського життя –

дитинство, про відповідаль-
ність старшого покоління 
за виховання дітей Украї-
ни, їхню освіту, добробут і 
найголовніше – виховання 
любові до Бога і святої Цер-
кви. Особливо це актуально 
сьогодні, у неспокійний час, 
тому Церква, за давньою 
традицією, робитиме все 
можливе, щоб наші діти зро-
стали побожними людьми, 
справжніми патріотами сво-
єї Батьківщини.

На сцену одним за одним виходили 
учасники фестивалю, хористи, співаки, 
танцювальні колективи, кожний виступ 
яких супроводжувався оплесками залу. 
Після концерту учасники фестивалю от-
римали подарунки – іконки і солодощі.

Від імені Блаженнішого Митрополи-
та Онуфрія благодійникам фестивалю 

«Божі діти» митрополити Чернігівський 
і Новгород-Сіверський Амвросій і Пере-
яслав-Хмельницький Олександр вручили 
ордена преподобних Антонія і Феодосія 
Печерських, а також подячні грамоти. 

Священноначаліє і братія Святої Успен-
ської Києво-Печерської Лаври, організа-
тори і учасники фестивалю висловлюють 
сподівання, що захід стане щорічним.



СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА
Високопреосвященніший Амвросій, 

митрополит Чернігівський і 
Новгород-Сіверський, 

з 1 по 31 травня звершив богослужіння 
та виголосив проповіді в наступних 

храмах єпархії:

4, 5, 8, 11, 18, 19, 20, 26, 27, 28 – Свято-Троїцький 
кафедральний собор м. Чернігова.

2 червня – храм Архістратига Михаїла с.  Брусилів 
Чернігівського благочиння. Високопреосвященніший 
Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні 
настоятеля прот. Миколая Старчука і духовенства бла-
гочиння.

Після Євангелія Владика звернувся до віруючих зі 
словом проповіді про пастирів Церкви, які турбуються 
про спасіння пастви і про лжепастирів, які дбають про 
те, щоб стригти овець.

9 червня – Свято-Вознесенський храм м. Корюківка. 
В день престольного свята владика Амвросій звершив 
Божественну літургію у співслужінні настоятеля храму 
прот. Олександра Дем’яненка та духовенства благочин-
ня.

Після читання Євангелія владика Амвросій виголосив 
проповідь на тему свята, яке продовжилося урочистим 
хресним ходом на честь Вознесіння Господнього.

12 червня – собор Різдва Пресвятої Богородиці м. 
Козелець. Високопреосвященніший Амвросій звершив 
Божественну літургію у співслужінні секретаря єпархії 
прот. Ігоря Пидана, благочинного Козелецького округу 
прот. Михаїла Терещенка і духовенства благочиння.

Після читання Євангелія митрополит Амвросій звер-
нувся до віруючих з архіпастирським словом. На сугубій 
єктенії була виголошена молитва про мир в Україні.

Після завершення літургії Його Високопреосвящен-
ство на молитовну пам’ять роздав парафіянам іконки 
свт. Феодосія Чернігівського.

16 червня – Спасо-Преображенський собор м.  Чер-
нігова. У день пам’яті святого благовірного князя Іго-
ря Чернігівського Високопреосвященніший Амвросій, 
звершив Божественну літургію у співслужінні насто-
ятеля прот.  Георгія Щербатюка, духовенства собору та 
єпархії. Після читання Євангелія митрополит Амвросій 
звернувся до віруючих зі словом проповіді.

Після богослужіння було звершено славлення свято-
му благовірному князю Ігорю Чернігівському. 

              З ЮВІЛЕЄМ СВЯЩЕНИЦЬКОЇ 
              ХІРОТОНІЇ!

18 червня – митрофорний протоієрей Василій Бурчин, благочинний 
Новгород-Сіверського округу, настоятель храму в ім’я Казанської ікони 
Божої Матері с. Авдіївка Сосницького благочиння – 30 років.

21 червня – протоієрей Василій Локоть, настоятель Свя-
то-Покровського храму с.  Максим Козелецького благочиння – 
20 років.

23 червня – протоієрей Георгій Журавльов, клірик храму Архістра-
тига Михаїла м.Чернігова. – 15 років.

24 червня –протоієрей Олександр Поляковський, настоятель Свя-
то-Покровського храму с. Змитнів Сосницького благочиння – 10 років. 

28 червня, день пам’яті свт. Миха-
їла, першого митрополита Київського, 
Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій молитовно відзначив 18-літ-
тя своєї архієрейської хіротонії. Його Високопреосвя-
щенство звершив Божественну літургію у співслужінні 
Високопреосвященнішого архієпископа Ніжинського 
і Прилукського Іринея, священників Чернігівської 
єпархії.

По завершенні Божественної літургії був звершений 
короткий молебень святителю Михаїлу Київському і 
проголошено многолітня митрополиту Амвросію. 

Духовенство собору та єпархії, викладачі та вихо-
ванці ЧДУ, представники світської влади, парафіяни 
щиросердно  вітають дорогого архіпастиря і бажають 
йому Божої милості і допомоги в усіх справах во благо 
Святої Церкви.

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ
Только четыре праздника удостоились чести 

многодневного поста, и каждый из них как бы освя-
щает собой свое время года: Успение Богоматери – 
осень, Рождество Христово – зиму, Пасха – весну, а 
праздник святых апостолов Петра и Павла – лето.

12 июля православные христиане праздну-
ют День памяти святых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла. Они 
более других апостолов потрудились в пропове-
ди христианства среди иудеев и язычников. «Дал 
еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову 
твердость и Павлов разум», – говорится в стихире 
праздника.

Почему память об этих людях, живших две ты-
сячи лет назад, так сильно влияет на нашу душу и 
вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были эти 
два человека, оказавшие небывалое воздействие на 
мировую историю?

NONONO

Апостолы Петр и Павел… Что их, таких разных, сделало такими похожими, таких далеких — такими близ-
кими? Сроднила, сделала их братьями любовь Христова к ним и их любовь ко Христу. И когда мы называем 
их первоверховными, то не особое их положение, не авторитет, ни даже совокупность всех подвигов и трудов 
должны иметь в виду, а именно это: тот верх, ту высоту любви, к которой они взошли, ту неразличимую глазом, 
но угадываемую сердцем область, где они так соединились, что вспоминаем мы их ныне вместе.

О чем говорят нам апостолы? Обратитесь ко Христу в покаянии и вере, и Он простит Ваши грехи, как Он 
простил наши. Именно эту весть они возвещают неустанно: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею 
жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, про-
поведать Евангелие благодати Божией» (Деян.20:24). Что такое благодать? Это благо, которое дается в дар – не 
по заслугам человека, но исключительно по милости Бога. Нечто, в чем мы отчаянно нуждаемся, но на что не 
имеем никакого права. 

Апостол Павел был одним из умнейших людей не только своего времени, но и, пожалуй, всех времен и на-
родов. Его природный интеллект соединился с божественной мудростью, даруемой Святым Духом настоящим 
подвижникам. «Мы имеем ум Христов», - эти слова апостола Павла в особенной степени могут быть отнесены 
к нему самому. 

Для спасения людей апостол Павел прилагал все силы, стараясь найти ключик к душе каждого человека. И 
находил. Об этом свидетельствуют тысячи обращенных им. Десятки тысяч не принявших его проповеди сви-
детельствуют о нерушимости свободной воли человека, которая может предпочесть зло добру вопреки любым 
призывам.

Одна из важнейших составляющих духовной жизни – это перемена имени. В имени Петра – твердость 
скалы, о которую разбиваются любые волны. В имени Павла – добровольное самоуничижение, врачевство от 
гордости, грозящей духовной смертью всякому человеку.

Петр и Павел не зря поминаются вместе. Ведь не что-то одно нужно человеку, но обе добродетели. Твердая 
вера без смирения чревата крахом и разрушением. Смирение же без веры – бесполезное самоедство. Вот нам и 
очередной урок от такой, казалось бы, незаметной темы, как новые апостольские имена.

Но при обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при непрестанно совершаемых ими чудесах, 
при откровениях, которые только им давал Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и покаяние. Апо-
стол Петр всю свою жизнь каялся в троекратном отречении от своего Учителя.

Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать 
умерших, если мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола Павла, чтобы обращать 
своими словами тысячи людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочай-
шему смирению. 

Чтобы хотя немного возвысить дух наш над той суетой жизни, в которую обыкновенно он бывает погру-
жен, отпечатлеем в умах наших полные неисчерпаемой жизни образы святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла. Они способны таким образом сформировать наш ум, наши души и чувства, что и после смерти мы 
будем иметь возможность обладать полнотой жизни, радостью, любовью и миром.

 А читая чаще писания их, мы всегда будем находить в них обильную пищу для ума, для размышлений и 
духовных созерцаний, источник высшей радости при наблюдении печального и исполненного скор би порядка 
жизни в мире сем, достигнем даже как бы пророческого прозрения в будущие судьбы Церкви Христовой - до-
коле она стоит на земле, доколе еще слышится в мире «вещание сих апостолов и хранятся глаголы их». 

Источник: Православие.Ru

C

C

C

C

C



Засновник видання «ТРОЇЦЬКИЙ ВІСНИК» – Чернігівське єпархіальне управління Української Православної Церкви.
Голова редакційної ради – митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій.

Тираж газети – 3000 примірників. Реєстраційний номер – 061. Серія ЧГ від 16.08.1994 року. Газета видається з 1992 року. 
Обсяг – один друкований аркуш. Адреса редакції: 14014, м. Чернігів, вул. Л. Толстого, 92-є. Тел.: 77-45-79. E-mail: troitskij.vestnik@ukr.net

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ
В конце XIX века со святой горы Афон была прислана 

в Россию икона, писанная неким святогорцем, простая и 
трогательная, как детская картинка. Изображены на ней 
стоящие на Киевских горах апостол Андрей Первозванный 
и преподобный Антоний Печерский. Апостол Андрей дер-
жит в одной руке Евангелие – запечатленный символ Бога 
Слова, проповедуемого им по всей Скифии; другой, слег-
ка приподнятой ладонью вверх, указывает на расстилаю-
щийся ландшафт, заставляя вспомнить свое пророчество, 
сохраненное «Повестью временных лет»: «Видите ли горы 
эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город 
великий, и воздвигнет Бог много церквей». И как бы ответ-
ствуя на этот призыв, преподобный Антоний, пришедший 
на указанное место тысячу лет спустя, стоит, спокойно опи-
раясь на посох, со свитком, на котором начертано: «Аз не к 
тому боюся Бога, но люблю». Между ними – стены, кельи и 
храмы Киево-Печерского монастыря, а над всем на облаке 
осиянная солнцем Богородица развернула омофор – Свой 
пречистый покров над Россией.

Преподобный Антоний проделал долгий путь – и стран-
нический посох на иконе свидетельствует о том – от чер-
ниговской земли до Афона, являющегося вторым уделом 
Божией Матери, и обратно на Русь, которой суждено было 
стать третьим уделом Богородицы, врученной, как и Святая 
гора, Ее особому попечительству.

С молодых лет послушный Божией воле, он продолжил 
труды апостола Андрея, утверждая христианскую веру во спа-
сение родной земли. Зрелым и опытным иноком обосновался 
святой Антоний на Киевских горах, где в скором времени 
возник монастырь с главным храмом в честь Успения Божией 
Матери. Сама Царица Небесная отправила на берега Днепра 
каменщиков строить «Богородицыну церковь» и послала с 
ними небольшую икону Успения, ставшую главной святыней 
обители. «Хочу церковь построить Себе на Руси, в Киеве… К 
вам посылаю, к Антонию и Феодосию… Приду, чтобы видеть 
эту церковь, и буду в ней жить», – молвила Владычица (Кие-
во-Печерский патерик).

Так под благодатным покровом начал воздвигаться Дом 
Пресвятой Богородицы.

Внешне не яркая, суровая фигура преподобного Антония 
неслышно появляется на берегах Днепра, пребывает там не-
которое время и так же тихо уходит в мир иной. Но память о 
нем как бы впечатывается навечно в Киевские горы, а следом 
– и в сердце каждого православного. 

Различными путями приходит человек ко Господу. Мы не 
знаем, что побудило юного Антипу из черниговского города 
Любеча на заре христианизации Руси оставить свой дом, род-
ные края и устремиться на поиски учения Христова. «Измла-
да же име страх Божий, и желаше во иноческий облещися 
образ», – говорит житие. И только! Не было долгих поисков и 
метаний. И это доказывает, что его начинаниям предшество-
вала молитва: Антипа отдает себя в руки Всевышнего, и Тот 

устраивает его пути. Любеч – Царьград – Афон. «От мирскаго 
мятежа изшед, отвержением же мира пожив, в тихое приста-
нище Святой горы Афона достигл еси…» (из тропаря преп. 
Антонию Печерскому).

Да и где было искать учителей желающему всецело посвя-
тить себя Господу? Русская земля еще только начинала про-
свещаться светом истины Христовой. Да, были по городам 
и церкви, начали появляться монастыри. Но: духовенство, 
пришедшее с первым митрополитом Михаилом, – греческое 
язык и обычаи славянские им чужды, да и само назначение 
в далекий и холодный скифо-варяжский край могло воспри-
ниматься многими миссионерами как ссылка. Здесь требова-
лась либо кирилло-мефодиевская ревность о Господе, либо 
любовь к отеческому краю. И Господь взрастил Своих пропо-
ведников, сеятелей слова Божиего на не тронутой еще прав-
дой земле. Одним из первых был Антипа: упорный, крепкий, 
противящийся (как и переводится само имя его с греческого) 
всему языческому, мерзкому, тленному, неистинному.

Афон – этот небольшой отросток Халкидонского по-
луострова, который в свое время с евангельской проповедью 
обошла Сама Богородица и на котором издавна селились от-
шельники, – начал складываться в своеобразную монашескую 
республику, а точнее, в настоящую иноческую житницу лишь 
к исходу первого тысячелетия христианской эры. Первый 
монастырь – Великая лавра – был основан там в 961/962 году 
Афанасием Великим. И стало их вскоре – двадцать больших 
обителей и десятки маленьких скитов, келий и пустынек. А 
на Руси к тому времени уже откняжил и «сходил» набегом на 

Царьград (860) Аскольд, соприкоснувшийся там с волей Ца-
рицы Небесной, испытавший на себе Ее Влахернское чудо и 
крестившийся. Уже крещена была и княгиня Ольга († 969).

Имена не даются случайно. Каждый знает это на своем 
опыте. Постриженный на Афоне в монастыре Есфигмен (по 
другим данным – в Иверском) во имя преподобного Анто-
ния Великого Антоний Печерский вместе с именем принял 
на себя и труды своего небесного покровителя. Истинный 
христианин должен стремиться следовать Христу. Но труд-
но подражать Самому Господу. Гораздо легче, когда дан уже 
образец, когда можно идти за первопроходцем. «Умоляю вас, 
– находим мы в Послании к коринфянам святого апостола 
Павла, – подражайте мне, как я Христу». Таким первопро-
ходцем, учителем, наставником и был египетский подвижник 
Антоний (251–356) заслуживший от Церкви именование Ве-
ликий, признанный основатель пустынножительства и отец 
монашества. Его заветов держались и афонские иноки. Эти 
же традиции суждено было перенести на родную землю отцу 
русского монашества преподобному Антонию Печерскому. 
Имя Антоний означает приобретение. Став приобретением 
для Господа, и тот и другой Антоний через себя приобрели 
для Господа сотни тысяч верных последователей.

Труд и молитва, суровый образ жизни строгость и воздер-
жание во всем – вот что завещал своим ученикам Антоний 
Великий. А что было приобретено взамен? Радость. Радость о 
Господе и любовь истинная, спокойствие души и свет неизре-
ченный. Пустые слова для алчущих только «радостей жизни». 
Но тот, кто чуть прикоснулся, хоть краем глаза сподобился 
видеть нечто подобное, знает: эти дары ценнее всех сокровищ 
мира, и обладающий ими владеет таким созидательным ору-
жием – судьбоносным и жизнеутверждающим, – что ему не 
может противостоять никто и ничто.

Тем же путем эти же благодатные дары в изобилии полу-
чил и духовный наследник Антония Египетского – Антоний 
Печерский. Пробыв на Афоне некоторое время и «навыкнув 
иноческому житию», он получает через своего духовника по-
веление вернуться на Русь, пребывающую в духовном мла-
денчестве. 

Указания, полученные Антонием, были, видимо, настоль-
ко ясными, что он возвращается прямо под Киев, на берег 
Днепра. Он знает, куда и зачем идет. Ему было откровение, и 
он готов работать Богу в том месте, куда его направляет нез-
римая рука, и работать так, как это будет угодно Всевышнему. 
Он несет с собой благословение Святой Афонской горы, а это 
великая сила: все святогорцы молятся об успехе его миссии. 
Да и сам Антоний так укрепился в молитве, что уверенно об-
ращается с ней ко Господу, зная – дойдет и ответ последует 
непременно.

Живой праведник, с неиссякающей, непрерывной, ны-
нетекущей молитвой. «Разумейте, языцы, и покоряйтеся… 
Яко с нами Бог».

Александр Парменов, Православие.Ru

УСТУПИТЬ ДОРОГУ
Флот США был на военно-морских учениях у побережья Канады, когда по радио прозвучал такой 

диалог:
– Измените курс на 15° к северу, чтоб избежать столкновения.
– Нет, это мы рекомендуем вам изменить свой курс  на 15° к югу.
– Повторяем. Развернитесь на север, чтоб избежать проблем.
– Настоятельно рекомендуем вам повернуть к югу, чтобы избежать столкновения. 
– Здесь капитан военного судна американского флота.  Повторяю, немедленно измените курс!
– А мы – канадский маяк!
Реальная история, попавшая в газеты.

***
Чем меньше споришь, тем больше шансов не врезаться в маяк.

МОНАХ – ЭТО ДАЛЕКИЙ МАЯК
Пришел как-то к старцу Паисию Афонскому в монашескую келию человек и стал допытываться: 
– Почему монахи здесь сидят? Почему они не идут в мир на общественное служение? 
– А разве маяки не должны стоять на скалах? – ответил старец. – Или прикажете им тоже перее-

хать в город и подключиться к работе уличных фонарей? У маяков свое служение, у фонарей – свое. 
Монах – это не лампочка, которая светит над городским тротуаром, чтобы пешеходы не спотыка-

лись. Монах – это маяк в высоких скалах, призванный светить в морях и океанах для того, чтобы 
корабли шли верным путем и достигали главного пункта свого назначения – БОГА! 


