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Архієпископ Чернігівський Філарет (Гумілевський, 1802-1866) – один з 
найосвіченіших архієреїв XIX століття. Історики називають його вченим на 
єпископській кафедрі, оскільки він все життя присвятив науці.

Розквіт наукової творчості владики Філарета припав саме на час його 
служіння у Харкові та Чернігові. Як правлячий архієрей Харківської та Чер-
нігівської єпархій владика Філарет дбав про забезпечення духовенства, ор-
ганізовував церковно-приходські школи, друкарню, 
засновував монастирі, періодичне видання «Черні-
гівські єпархіальні відомості». Готував програми 
для духовних навчальних закладів, на утримання 
яких направляв доходи від видання своїх праць.

Високо цінувалася завжди і всіма, духовними і 
світськими письменниками і вченими, літературна 
діяльність святителя. Відомий історик граф М. Тол-
стой так писав про літературні праці архієпископа 
Філарета: "Гаряча любов до Христа Спасителя миру, 
глибоке переконання в істинах православної віри, 
чіткість і сувора послідовність у викладі, неухиль-
на вірність історичній правді, найбільше працьо-

витість в дослідженнях були відмінними рисами його авторської діяльності ".
Будучи хорошим проповідником, архіпастир строго стежив за рівнем 

проповідництва серед духовенства. Згідно з його указом, всі благочинні 
зобов'язані були раз на рік в кафедральному соборі виголосити проповіді. 
Викладачі духовних училищ або професора семінарій раз або два на рік про-
мовляли проповіді в монастирському або кафедральному соборах.

Вся різноманітна і надзвичайно плідна діяль-
ність святителя найкращим чином виражена в ре-
скрипті, при якому Чернігівському архіпастирю 
Філарету передавався Орден святого Олександра 
Невського. У рескрипті говорилося, що "вчені праці 
його склали прикрасу духовної вітчизняної писем-
ності".

В день пам’яті святителя Філарета Чернігівсько-
го в стінах Чернігівського духовного училища про-
ходив традиційний конкурс "Творіння Боже – очима 
дітей". Конкурсне журі, котре очолив митрополит 
Амвросій визначило переможців, які були нагород-
жені дипломами та пам’ятними подарунками.

25 жовтня Українська Православна Церква відзначає день прославлення 
святителя Філарета (Гумілевського), архієпископа Чернігівського (у 2009 р.).
В цей день Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив 
пізню Божественну літургію в Свято-Троїцькому кафедральному 
            соборі у співслужінні духовенства храму та єпархії.



Православно-катехізаторські курси на базі Чернігівського духовного училища псаломщиків-регентів

Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
взяв участь в святкуваннях, присвячених 20-річчю 
відродження Харківської духовної семінарії. 

Владика Амвросій двадцять чотири роки віддав 
служінню в Харківській єпархії. За його ініціативою в 
місті при кафедральному Свято-Благовіщенському со-
борі була відкрита перша в Україні недільна школа, де 
владика, тоді ще отець Андрій, викладав Закон Божий. 
Створена для дітей священиків, школа згодом стала ду-
ховним училищем. У 1996 році Священний Синод УПЦ 
реорганізував Харківське пастирсько-богословське учи-
лище в духовну семінарію, а владика був призначений її 
інспектором. 

Ввечері 8 жовтня митрополит Амвросій звершив 
всеношне бдіння у Свято-Благовіщенському кафедраль-
ному соборі, де ще у 80-ті роки був ключарем та керу-

вав реставраційними роботами. 
Наступного дня святкування про-
довжились за Божественною літур-
гією, яку очолив Блаженніший Ми-
трополит Київський і всієї України 
Онуфрій. Високопреосвященніший 
Амвросій співслужив Його Блажен-
ству у сонмі архіпастирів УПЦ та 
духовенства міста.

Після закінчення богослужін-
ня в Покровському Харківському монастирі відбулося 
відкриття меморіальної дошки на честь митрополи-
та Никодима (Руснака), першого ректора відродженої 
семінарії, а також презентація книги, присвяченої його 
життєвому шляху. У Палаці студентів Харківської на-
ціональної юридичної академії ім.  Ярослава Мудрого 
відбулася урочиста академія, яка продовжилася святко-
вим концертом за участю хору ХДС, студентів регент-
сько-співочого відділення, хору Свято-Покровського 
монастиря, а також запрошених діячів мистецтва і куль-
тури м. Харкова.

Блаженніший Митрополит Онуфрій у вітальному 
слові з нагоди ювілею, зокрема, зазначив: «Символічно, 

що Харківська семінарія має своїм небесним покрови-
телем святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова – 
«Апостола любові». Керуючись любов’ю як засадничим 

принципом християнського життя, духовні школи ма-
ють можливість ефективно виховувати майбутніх слу-
жителів Святої Церкви та пастирів Христового стада.

Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, пере-
буває в Бозі, і Бог у ньому (1 Ін. 4:16). Звертаючись до 
студентів і викладачів з нагоди 20-літнього ювілею, ба-
жаю завжди, перебуваючи в любові, перебувати в Бозі і 
приводити до Його батьківських обійм усіх струджених 
і обтяжених. Нехай любов до Бога і ближнього керує 
вашими вчинками, починаючи зі студентської лави, і 
в подальшому житті зміцнює вас у твердому стоянні в 
істинах православної віри та доброчесному служінні на 
благо Святої Матері Церкви». 

З благословення Високопреосвященнішого митрополита Амвросія на базі ЧДУ розпочали роботу дворічні православно-катехіза-
торські курси для мирян. 16 жовтня відбувся молебень на початок занять в Свято-Введенському храмі.

Лекційні заняття на курсах проводять викладачі духовного училища: протоієрей Димитрій Крюков (ПСТГУ), доктор богослов’я 
ієрей Георгій Лобанов (УУБА), магістр богослов’я ієродиякон Агафодор (Поляков) (КДАіС), Олена Логунова (ПСТГУ).

За словами отця Георгія, завданням курсів є залучення до основ православного віросповідання всіх бажаючих йти шляхом віри, 
поза віковими категоріями, соціальних груп, освіти. Катехизація – це своєрідний алфавіт або основа православної віри. І метою катехі-
заторської роботи є духовне просвітництво. Без базових знань неможливо правильно зрозуміти більш складні богословські поняття і 
дисципліни. 

Освітній процес на курсах здійснюється на основі програмного мінімуму богословських дисциплін стандарту духовного училища. 
Слухачі вивчають Святе Письмо Старого і Нового Завітів, загальноцерковну історію, літургику, катехізис, догматичне і порівняльне бо-
гослов’я, сектознавство та інші дисципліни. Предмети, що викладаються на курсах, підібрані таким чином, щоб досягти навчальної мети 
– сформувати світогляд православного людини, яке може його розкрити, і допоможе пізнати Бога.

Слухачі курсів після завершення навчання отримають свідоцтва з правом викладання у недільних школах та на курсах для дітей та 
дорослих

1 жовтня, у Суботу після Воздвиження, Високо-
преосвященніший митрополит Амвросій звершив 
чин великого освячення храму в ім’я святих перво-
верховних апостолів Петра і Павла в с. Мньов Черні-
гівського благочиння. 

За першою Божественною літургією в ново-
освяченому храмі Його Високопреосвященству 
співслужили: настоятель храму прот.  Тарасій Сви-
стун, прот. Петро Квашнін, прот. Василій Фурданич 
і прот. Іоанн Шепіда (Київська митрополія).

Після закінчення богослужіння митрополит 
Амвросій привітав парафіян з знаменною подією в 
історії села, мешканці якого ще з дореволюційних 
часів особливо шанували первоверховних апостолів 
Петра і Павла. Настоятеля храму прот. Тарасія Сви-
стуна нагороджено Почесним знаком свт.  Філарета 
Гумілевського. Владика Амвросій висловив подяку 
усім, хто доклав зусилля до будівництві храму і на 
молитовну пам’ять подарував присутнім за бого-
служінням Євангелія від Марка.

3 жовтня Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій освятив накупольний хрест храму на честь 
святого благовірного князя Олександра Невського 
с. Гарбузин Козелецького благочиння. Його Високо-
преосвященству співслужив благочинний Козелець-
кого округу протоієрей Михаїл Терещенко, настоя-
тель храму протоієрей Сергій Панько та духовенство 
благочиння.

По завершенні освячення та встановленні хре-
ста на купол храму владика Амвросій звернувся 
до парафіян з архіпастирським словом, в якому 
привітав присутніх із завершенням важливого етапу 
будівництва, розпочатого трохи більше року тому, – 
2 липня 2015 року, подякував усім за понесені труди 
та побажав допомоги Божої в якнайшвидшому за-
вершенні будівництва храму.

27 жовтня, коли Православна Церква вшановує 
пам’ять прп. Николи Святоші, князя Чернігівського, Ви-
сокопреосвященніший митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію в день престольного свята храму 
с. Дніпровське.

Його Високопреосвященству співслужили: насто-
ятель храму протоієрей Тарасій Свистун та протоієрей 
Іоанн Шепіда (Київська митрополія). На малому вході, з 
благословення Предстоятеля УПЦ, владика Амвросій удо-
стоїв настоятеля храму прот.  Тарасія Свистуна церковної 
нагороди – правом носіння палиці. Після закінчення Бо-
жественної літургії Владика нагородив меценатів і благоу-
красителей храму архієрейськими грамотами. Його Висо-
копреосвященство взяв участь у відкритті інформаційної 
дошки, присвяченої історії сільського храму. Почесними 
гостями заходу були голова Чернігівської районної держав-
ної адміністрації Віктор Корж і заступник голови Андрій 
Курданов. Також владика залишив запис у пам’ятній Книзі 

літопису с. Дніпровське: «В святковий день 5-ї річниці по-
будови храму в селі Дніпровське бажаю, щоб благословен-
ня Боже завжди пребувало на мешканцях цього села, щоб 
селяни працювали тілесно та духовно для вічного життя. 
Нехай мир, благополуччя пребуде на нашій Україні і усьому 
світі».



ВисокопреосвященнішийАмвро-
сій, митрополит Чернігівський і 
Новгород-Сіверський, з 1 по 31 жовтня звершив богослу-
жіння та виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:

C

     З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
6 жовтня – протоієрей Миколай Яцей-

ко, настоятель Свято-Покровського храму с. 
Козилівка Корюківського благочиння – 25 років.

27 жовтня – протоієрей Геогргій Петросюк, настоятель Свято-По-
кровського храму с. Іванівка Чернігівського благочиння – 20 років.

28 жовтня – ієрей Богдан Качан, настоятель Свято-Казанського храму 
с. Скоринець Чернігівського благочиння -15 років.

90-літній ювілей відзначив архітектор Віктор Устинов, за проектами 
якого побудовано багато храмів Чернігівської і Ніжинської єпархії. Дяку-
ємо Всевишньому і просимо для ювіляра здоров’я, миру, радості і многая 
та благая літа МНОГАЯ ЛІТА!

13, 15, 22, 23, 24, 25, 29 – Свято-Троїцький кафедральний 
собор м. Чернігова.

2 жовтня – Спасо-Преображенський собор м.  Чернігова. В день 
пам’яті святого благовірного князя Чернігівського і Київського Ігоря Ви-
сокопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літур-
гію у співслужінні настоятеля прот.  Георгія Щербатюка, секретаря єпархії 
прот. Ігоря Пидана і духовенства собору.

За богослужінням співав хор під керівництвом регента Ольги Коцур і 
дитячий хор під керівництвом регента Тетяни Клюйко.

В архіпастирському слові владика Амвросій пояснив Євангельське чи-
тання і розповів про мученицький подвиг святого благовірного князя Ігоря, 
котрий спокутував своєю смертю гріхи міжусобної боротьби князів. Влади-
ка Амвросій закликав всіх до посиленої молитви про мир в Україні.

4 жовтня в Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському чоло-
вічому монастирі відбулося святкування на честь знайдення мощей святи-
теля Димитрія, митрополита Ростовського, який був настоятелем обителі у 
ХVII cт. В цей день святкову Божественну літургію звершив священноар-
химандрит обителі Високопреосвященніший митрополит Амвросій. Його 
Високопреосвященству співслужили: архімандрит Никодим (Пустовгар), 
намісник обителі, прот. Василій Бурчин, благочинний Новгород-Сіверсько-
го округу, прот. Мирон Ковалівський, благочинний Городнянського округу, 
прот. Василій Дендак, благочинний Менського округу, прот. Павел Фазан, 
благочинний Сновського округу, духовенство монастиря та єпархії.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.
Після читання Євангелія владика Амвросій звернувся до молільників 

зі словом проповіді. Напередодні було звершено всеношне бдіння з акафіс-
том святителю Димитрію Ростовському.

14 жовтня – Свято-Покровський храм с. Синявка Менського благо-
чиння. В день свята Покрови Пресвятої Богородиці Високопреосвященні-
ший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні 
настоятеля храму протоієрея Зіновія Нікуліна.

Після закінчення Євангельського читання владика Амвросій звернув-
ся до всіх присутніх зі словами настанови, в якій архіпастир нагадав історію 
свята Покрови Пресвятої Богородиці. 

У 2016 р. виповнюється 310 років храму, тож Його Високопреосвящен-
ство привітав парафіян з престольним святом та ювілеєм і за старанні труди 
нагородив настоятеля прот.  Зіновія Нікуліна Почесним  знаком святителя 
Філарета Чернігівського. 

16 жовтня – Свято-Покровський храм с. Горностаївка Ріпкинсько-
го благочиння. Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію у співслужінні настоятеля храму протоієрея Михаїла 
Куніка і духовенства благочиння. 

На сугубій єктенії була вознесена молитва про мир в Україні та припи-
нення міжусобної брані. Також Владика причастив усіх бажаючих Святих, 
Страшних і Животворящих Христових Таїн і розповів усім про важливість 
Таїнства Причастя; підкресливши особливу важливість щоденного читання 
Євангелія в наш час, в пам’ять про свій візит подарував усім присутнім Єван-
гелія від Марка. Владика Амвросій привітав настоятеля храму прот. Михайла 
Куніка з 60-річчям і нагородив його Почесним знаком прп. Лаврентія Черні-
гівського.

18 жовтня – Свято-Успенський храм с. Нові Млини Сновського бла-
гочиння. Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію у співслужінні благочинного Сновського округу протоіє-
рея Павла Фазана, настоятеля храму протоієрея Ігоря Фазана і духовенства 
благочиння.

Після закінчення Божественної літургії владика Амвросій нагородив 
настоятеля храму протоієрея Ігоря Фазана Почесним знаком прп. Лаврентія 
Чернігівського, а прихожан, які потрудилися над благоприкрашанням хра-
му – Почесними грамотами архієрея.

21 жовтня, в день пам’яті преподобної Пелагії Антіохійської, Висо-
копреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літур-
гію в Свято-Георгіївському жіночому монастирі с. Данівка Козелецького 
благочиння. Його Високопреосвященству співслужили: благочинний Козе-
лецького округу протоієрей Михаїл Терещенко і духовенство благочиння.

Після літургії був звершений подячний молебень. Владика Амвросій 
привітав тезоімениту ігуменю Пелагію (Філатову) з 70-літтям, нагородив її 
Почесним знаком преподобного Лаврентія Чернігівського та на молитовну 
пам’ять подарував ікону святителя Філарета Чернігівського з часткою мощей.

23 октября мы празднуем день памяти препо-
добного Амвросия, самого известного и прослав-
ленного из Оптинских старцев.

Великий подвижник, святость и богоугод-
ность жития которого Бог засвидетельствовал 
многими чудесами, а православный верующий 
народ – искренней любовью, почитанием и бла-
гоговейным обращением к нему в молитве. Уче-
ник старцев Леонида и Макария, унаследовал от 
них благодатный дар старчества, в беззаветном 
служении людям пре-
бывал более 30  лет. Пре-
подобный имел высокий 
ясный ум и любвеобиль-
ное сердце. Необычай-
но сострадательный и 
благодатно одаренный, 
он особенно отличался 
христианской любовью.

Он никуда не выходил 
из своей келии, а на его 
порог приходили тыся-
чи тысяч. Его любовь не 
знала границ, не видела 
рангов и сословий... В то-
лпе перед хибаркой, пе-
реминаясь с ноги на ногу, 
стояли вместе тамбовский 
крестьянин и московский 
купец, нищая и знамени-
тая актриса. За наставле-
нием к нему шли тысячи 
верующих и неверующих 
людей со всей страны. К 
нему приезжали за со-
ветом или для беседы 
Ф. М. Достоевский, 
В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев (монах Климент), 
А. П. Толстой, Л. Н. Толстой, М. П. Погодин и мно-
гие другие.

Что сюда так сильно влекло людей? Слезы и 
скорбь, тупик и уныние, крах, кризис, сердечный 
коллапс приводили как поводыри несчастных 
людей в тихую обитель на берегу Божией реки.

Преподобный Амвросий был великим молит-
венником за всю Россию. Во время молитвы его 
лицо иногда видели преображенным. 

Преподобный Амвросий никогда не позво-
лял себе пустого или гнилого слова и говорил 
лишь с целью исправления и назидания. Советы 
и наставления свои, которыми старец Амвросий 
пользовал души приходивших к нему с верою, 
преподавал он в форме самой простой и неред-
ко шутливой. Вообще нужно заметить, что шут-
ливый тон назидательной речи старца был его 
характерной чертой. А когда ему кто-то сказал: 
«Вы, батюшка, очень просто говорите», – Старец 
улыбнулся: «Да я двадцать лет этой простоты 
у Бога просил». Преподобный Амвросий мог 
с каждым поговорить на его языке: помочь не-
грамотной крестьянке, которая жаловалась, что 
умирают индюшки и барыня может прогнать ее 
со двора; ответить на вопросы Ф.М. Достоевс-
кого и Л.Н. Толстого и других самых образован-
ных людей того времени. «Всем бых вся, да всяко 
некия спасу» (1 Кор. 9: 22). Слова Старца были 
простыми, меткими, порой с добрым юмором.

Мудрые душеполезные поучения о том, как 
достичь душевного мира

«Везде война, везде борьба; и получают успоко-
ение только подвизающиеся душевно, руководясь 
законом Божиим».

***
 «Не беспокойся много об устройстве своей 

судьбы. Имей только неуклонное желание спасе-
ния и, предоставив Богу, жди Его помощи, пока не 
придет время».

***
«Грехи как грецкие орехи – скор лу пу раско-

лешь, а зерно выковырять 
трудно».

***
«Правда груба, да Богу 

люба».
***
«От ласки у людей 

бывают совсем иные глаз-
ки».

***
«Лицемерие хуже не-

верия».
***
«Три степени для спа-

сения, как сказано у св.Ио-
анна Златоуста: а) не гре-
шить, б) согрешивши, ка-
яться, в) кто плохо кается, 
тому терпеть находящие 
скорби».

***
«Смиряйся, и все дела 

твои пойдут. Смирение 
состоит в том, чтобы усту-
пать другим и считать себя 
хуже всех. Это гораздо по-
койнее будет».

***
«Где просто, там ан-

гелов со сто, а где мудре-
но, там ни одного. Где нет 
простоты, там одна пу-
стота».

***
«Отчего человек бывает плох? Оттого, что за-

бывает, что над ним Бог».
***
«Благое говорить – серебро рассыпать, а благо-

разумное молчание – золото».
***
«Апостол Петр отдал сети и получил Царствие 

Небесное, вдовица отдала две лепты; у кого мил-
лионы, пусть отдаст их, а у кого ничего нет, пусть 
отдаст произволение».

***
«Когда ложишься спать, кровать и келью 

крестить с молитвой «да воскреснет Бог». Ничего 
не желай во сне видеть, а то с рожками увидишь». 

Батюшка, несмотря на свою дряхлость, бо-
лезнь, преследующую его с самого раннего воз-
раста, с юности (в молодые годы она его сдела-
ла просто стариком) тем не менее, был твердым 
воином Христа Спасителя; поистине, он всю 
жизнь боролся с духами злобы – и победил. Всю 
жизнь он был воином, так он и окончил жизнь: 
жизнь его окончилась победою. Преподобный 
Амвросий по данной ему благодати Божией ис-
целял множество больных и страждущих. К его 
молитвенной помощи и заступничеству прибега-
ем мы и сегодня: у мощей Старца происходят чу-
деса, люди исцеляются от многих, порой неизле-
чимых болезней.

Святые мощи прп. Амвросия Оптинского 
покоятся во Введенском соборе монастыря, в се-
верном приделе, освященном в его честь. Около 
раки с мощами – образ Божией Матери «Спори-
тельница хлебов».

23 октября Высокопреосвященнейший митрополит Черниговский и Новгород-Северский 
Амвросий в день памяти своего небесного покровителя, преподобного Амвросия Оптин-
ского, совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Черни-
гова. По случаю Дня тезоименитства владыке Амвросию сослужил епископ Конотопский и 
Глуховский Роман, а также священники Черниговской епархии и насельники монастырей. 
Духовенство собора и епархии, студенты ЧДУ и прихожане поздравили дорогого архипа-
стыря и пожелали ему Божией помощи и молитвенного покровительства преподобного 
Амвросия Оптинского в многотрудном архипастирском крестоношении на многая лета.

А в тропаре преподобному Амвросию 
поется: «Яко к целебному источнику 
притекаем к тебе, Амвросие, отче наш!»
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Отец Амвросий, великий подвижник ХIХ века, 
пламенел детской верой к Божией Матери. Он осо-
бенно чтил все Богородичные праздники и в эти дни 
усугублял молитву. Иконой «Спорительница хлебов» 
отец Амвросий благословил основанную им недале-
ко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую 
обитель в честь Казанской иконы Божией Матери. 

На этой иконе Божия матерь изображена сидя-
щей на облаках. Ее руки распростерты на благосло-
вение. Внизу – сжатое поле, а на нем среди трав и 
цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий 
сам указал день празднества – 28 октября и назвал 
образ «Спорительница хлебов», указывая этим, что 
Пресвятая Богородица – «Помощница людям в их 
трудах по снисканию хлеба насущного».

Перед иконой молятся об умножении плодов 
земных и небесных, просят благословения на труд. 
Отец Амвросий заказывал во множестве фотосним-
ки этой иконы и раздавал и рассылал их своим ду-
ховным детям. Для пения акафиста перед святым 
образом старец составил особый припев: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, не-
достойным, росу благодати Твоея и яви милосердие 
Твое!».

День погребения старца Амвросия в Шамордин-
ской обители пришелся как раз на 28 октября – день 
празднества иконы. 

Икона «Спорительница хлебов» за короткое вре-
мя стала необычайно почитаться верующими. Этому 
способствовали чудотворения от образа, о которых 
упоминалось в жизнеописании старца. Первое чудо 
от святой иконы засвидетельствовано в 1891 году, 
когда во всей России был голод из-за неурожая, а в 
Калужской области и на полях Шамординской оби-
тели хлеб родился. В 1892 году, уже после кончины 
старца Амвросия, его послушник Иван Федорович 
Черепанов послал список с иконы в Пятницкую жен-
скую обитель Воронежской области. В той местности 
была засуха и угрожал голод, но вскоре после того, 
как перед иконой «Спорительница хлебов» был от-
служен молебен, пошел дождь и засуха прекратилась.

Молимся перед благословенным образом и ве-
рим, что молитвы наши не остаются неуслышанны-
ми: «Нищия и неимущия пропитай, старость поддер-
жи, младенцы воспитай, всех вразуми преискренне 
взывати ко Господу: Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь. Сохрани, Пречистая, люди Твоя…»

28 октября Церковь чтит икону Божией Матери «Спорительница хлебов»

П а л омни ч е с т во  МОЛОДЕЖКИ
МОЛОДЕЖКА храма Всех святых Черниговских со-

вершила поездку в Свято-Покровский Золотоношский 
Красногорский женский монастырь (Черкасская епархия). 
«Золотоношской» обитель названа в связи с близким рас-
положением к Золотоноше (в 4 км к северо-востоку от го-
рода), а «Красногорской» – по красоте монастырской гор-
ки, которую в старину покрывали кусты «дикого персика» 
(распускающего весной ярко-розовые цветы).

Протоиерей Петр Мостовой делится своими впечат-
лениями: «По приезду нас поселили в хорошую гостини-
цу, накормили и так как время подходило к службе, все 
направились в храм ко всенощной. Каково было для нас 
удивление, когда вся служба проходила при одних свечах, 
никакого электричества ни в одном из 3-х храмов в мона-
стыре нет.

Служба была длинной, около 4 часов, но мы и не за-
метили как пролетело это время, так как вся служба была 
нараспев, как это бывает обычно в монастырях.

Матушки пели очень слаженно и каждое слово кото-

рое переплеталось 
с музыкой женских 
голосов, услаждало 
слух, согревая наши 
души, так что чувствовалось близость и присутствие Бо-
жие.

На следующий день в воскресенье, наша МОЛОДЕЖ-
КА молилась за Божественной литургией, желающие при-
ступили к таинствам исповеди и причастия.

После трапезы ребята окунулись возле монастыря 
в святом источнике, сфотографировались на память и 
окрыленные хорошим настроением после посещения свя-
той обители направились в Киев, приложиться к мощами 
Печерских святых.

Можно много еще написать о том, где мы были и что 
видели, а это известно только тому, кто хоть раз да был 
там. А кто не был, дай Бог побывать, как говорит народ-
ная пословица: «Лучше один раз увидеть, нежели сто раз 
услышать» 

Профессор кафедры научного атеизма, проходя по улице, увидел маль-
чика с коробкой, полной новорожденных котят.

–Какие прелестные котята!
– Да, – сказал мальчик, – потому что это котята-атеисты.
Через неделю профессор, проходя по улице с женой, попросил ее по-

дойти к мальчику и похвалить его котят.
– Ты будешь приятно удивлена его ответом. 
Она подошла к мальчику и сказала: «О, я не видела котят чудеснее!»
– Это потому, что котята – христиане.
– Как же так? – воскликнул профессор. – Неделю назад это были 

котята-атеисты!
– У них открылись глаза...

ПРИТЧИ МОНАХА ВАРНАВЫ
НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Пришло Недоумение к Вере 

и спрашивает:
– Почему ты всегда с Бо-

гом и ничто не может разлучить 
вас?

– А разве не ясно? – удиви-
лась Вера и ответила народной (а 
народ всегда все подмечает!) му-
дростью:

– Кто к Богу, к тому и Бог!

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРУГ
На Бога надейся, а сам 
не плошай!
А чтобы не оплошать 
– опять надейся на Бога!


