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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
Високопреосвященнішого Амвросія

митрополитаЧернігівського і Новгород-Сіверського
Понад дві тисячі років тому, в таку ж ніч, як сьогодні, Боже-

ственна любов увійшла в світ в образі Новонародженого, – слаб-
кого, беззахисного, який довірливо себе віддає, на все сподіваєть-
ся і не мислить зла. Своїм прикладом Він закликав нас так само 
любити всіх такою мірою любові, щоб віддати за них своє життя.

Глибокий сенс Різдва у тому, що воно відбувається в скромній 
Віфлеємській печері, далеко від мирської влади і людської ме-
тушні, в нічній тиші. Так непомітно Бог надав велике благодіян-
ня – став Людиною, щоб народитися Христу в наших серцях. Так 
само Він входить Своєю благодаттю в наше серце і проганяє звід-
ти пристрасті і гріхи, все лукаве і нечисте, 
– і в печері очищеного серця непомітно на-
роджується Христос.

Свято Різдва нашого Спасителя Церква 
відзначає урочисто, щоб усі відчули велич 
того, що Бог став Людиною заради нас. 
Логос став Людиною, жив разом з нами і 
«тим, які прийняли Його, віруючим в ім’я 
Його, дав владу бути чадами Божими» 
(Ін.1:12). Кожна людина, йдучи шляхом 
любові Христової, яким Він пройшов пе-
ред нами, – шляхом смирення і хресної лю-
бові до ближнього – в міру свою наслідує 
Його любові. Ті, хто прийняли Христа як 
втіленого Бога, отримали від Нього силу і 
можливість дійсно стати Божими дітьми.

Бог став людиною, щоб людина по бла-
годаті стала Богом, щоб повернути люди-
ну до мети її існування і істинного сенсу 
свого життя, який вона втратила після гріхопадіння в Раю.

Святий Ієронім Стридонський у Різдвяний святвечір молив-
ся на всеношній: «Ангели принесли Тобі пісню, волхви – дари, 
пастухи прийшли побачити Тебе, Пресвята Богородиця дала 
Тобі свою плоть, земля – печеру, небо – зірки, а я, – що я можу 
Тобі принести? Що?». І коли він так помолився, в богобаченні 
перед собою узрів Христа в образі Дитини та запитав: «Боже мій, 
що Ти хочеш, щоб я дав Тобі?». І почув у відповідь: «Твої гріхи!».

Сам Бог хоче, щоб ми віддали Йому наші гріхи, хоче очистити 
і звільнити нас. Печаль і горе, падіння, пороки і гріхи наповню-
ють наше життя і не наближають нас до Бога, а віддаляють від 
Нього. Ми слабкі, немічні для життя високого, гідного імені лю-
дини. Де без Христа знайшли б ми допомогу і розраду?

Але ось милосердний Отець Сам простягає нам руку допо-
моги. Він посилає в світ Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Народився 
Христос – до нас, людей, сходить благовоління Боже. Народився 

Спаситель, – і починається дія благодаті Його в людях. Усі неміч-
ні грішники отримують Божественну допомогу. Сам Христос 
каже: «Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я заспокою 
вас» (Мф.11:28). На всіх виливає Він в Таїнствах благодать, що 
дає заспокоєння і радість всякій наболілій душі. Ось чому віра 
в Бога закладена в саму нашу природу, Anima naturaliter christian 
(душа по природі християнка).

Бог стає Людиною, – значить, наше спасіння йде від Самого 
Бога. Ми побачили Бога в особі Господа нашого Іісуса Христа, 
оскільки Слово стало плоттю і жило серед нас, «повне благодаті 

та правди, і ми бачили славу Його, славу, 
як Єдинородного від Отця (Ін.1:14). Тепер 
людина має розвивати свій зв’язок з Бо-
гом, особистий зв’язок любові з Христом.

Писання не говорить про заповідь 
вірити в Бога, але говорить нам, що пер-
ша і найголовніша божественна заповідь 
– любити Господа свого. Ми покликані 
любити Бога, адже Він заради нас став Лю-
диною, ми чули Його і з’єдналися з Ним; 
приймаючи Хліб і Кров зі святого потира, 
ми знову стаємо одним цілим з Христом.

Такий головний сенс Різдва: ми покли-
кані любити Бога. Христос, що явив Себе 
за допомогою Свого втілення, надав нам 
можливість навчитися любити Його, щоб 
любов ця стала нашою посильною від-
повіддю на Його велику любов. І ми люби-
мо Христа, оскільки Він першим возлюбив 

нас, і радість Христової любові наповнює серця віруючих.
Нехай же сповнимося ми цієї радості в день сьогоднішній і 

нехай вона підтримує нас у день прийдешній, щоб ясніше усві-
домлювати велич Різдва і того, чого навчав нас Христос, котрий 
прийшов на землю!

Сердечно вітаю вас, возлюблені отці, дорогі браття і сестри, 
з великим святом! Бажаю всім вам благословенної зустрічі свята 
Різдва Христового. Нехай сповняться наші серця в цей світлий 
день духовною радістю, неминущим миром і любов’ю до Бога і 
ближнього! Будемо вірити і сподіватися, що прийдешній рік буде 
роком милостей Божих для нас і Вітчизни нашої!
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15 грудня – протоієрей Василій Кап-
цош, настоятель храму Архангела Михаїла  
с. Наумівка Корюківського благочиння – 
15 років.

19 грудня – протоієрей Іоанн Малетич, 
настоятель Свято-Троїцького храму с. Ви-
блі Куликівського благочиння – 25 років.

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!

МНОГАЯ ЛІТА!

У ЧЕРНІГОВІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 4 грудня 2017 р. з нагоди Дня Збройних 
Сил України відбулися урочисті заходи 
за участю керівництва міста та області. У 
церемонії покладання квітів до братської 
могили воїнів та меморіальної стели заги-
блим героям Чернігівщини також взяли 
участь військові, ветерани Другої світової 
війни, представники органів державної 
влади, місцевого самоврядування та гро-
мадськості.

З благословення Високопреосвященні-
шого митрополита Амвросія участь у захо-
дах взяли протоієрей Іоанн Ярема, голова 
єпархіального відділу по взаємодії зі Зброй-
ними Силами та органами правопорядку 
України, та ієрей Іоанн Кит, капелан 8-го на-
вчального центру ДССТ. 

Хвилиною мовчання під час меморіаль-
ного заходу присутні вшанували пам’ять 
героїв усіх часів, які віддали свої життя за 
Україну.

Після цього у Чернігівському обласно-
му академічному музично-драматичному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка відбулися урочисті 
збори та святковий концерт.

МЕНА: ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ 
ВОЛОНТЕРА ТА ДНЯ ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ
5 грудня в читальному залі Менської 

центральної бібліотеки відбулися урочисто-
сті, присвячені Міжнародному дню волонте-
ра та Дню Збройних cил України. Учасники 
вшановували благородних і самовідданих 
жителів Менщини, які за покликом серця 
щодня допомагають людям, що опинились у 
скруті, потребують уваги і допомоги. У ході 
заходу присутні хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять загиблих та померлих земляків, 
які захищали східні рубежі нашої держави. 
Кращим волонтерам району та військовос-
лужбовцям були вручені почесні грамоти 
та подяки. Митрофорний протоієрей Васи-
лій Томишин, настоятель Свято-Троїцького 
храму м. Мена, був нагороджений почесною 
грамотою за участь у організації та поїздках 
у зону АТО. 

 Високопреосвященніший Амвросій, 
митрополит Чернігівський і Новгород-Сі-
верський, з 1 по 30 листопада  звершив 
богослужіння та виголосив проповіді в 
наступних храмах єпархії: 

9, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 30, 31 – Свято-Тро-
їцький кафедральний собор м. Чернігова. 

7 грудня, в день пам’яті святої велико-
мучениці Єкатерини, Високопреосвященні-
ший митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію в храмі Різдва Богородиці 
м.  Козелець. Його Високопреосвященству 
співслужив благочинний округу протоієрей 
Михаїл Терещенко, а також духовенство 
Козелецького благочиння. Традиційно на 
честь свята у храм була доставлена ікона 
вкмч.  Єкатерини з часткою мощей святої. 
Після Євангельського читання архієрей 
звернувся до пастви з проповіддю. На су-
губій єктенії була виголошена молитва про 
мир в Україні. На молитовну пам’ять в честь 
свята владика Амвросій подарував моліль-
никам іконки Пресвятої Богородиці.

9 грудня у Свято-Успенській Києво-Пе-
черській Лаврі відбулися урочистості, при-
свячені 27-літтю архієрейської хіротонії 
Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митро-
полита Київського і всієї України Онуфрія. 
Божественна літургія, яку очолив Блажен-
ніший митрополит Онуфрій, була звершена 
в Трапезному храмі на честь преподобних 
Антонія і Феодосія Печерських.

Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій співслужив Його Блаженству у 
сонмі єпископів Української Православної 
Церкви, а також численного духовенства. 
По завершенні богослужіння архіпастирі, 
духовенство та віруючі УПЦ привітали Бла-
женнішого Митрополита Онуфрія з річни-
цею архіпастирського служіння.

10 грудня Високопреосвященніший ми-
трополит Амвросій звершив Божественну 
літургію у Свято-Воскресенському храмі 
м.  Чернігова у співслужінні в.о.  настояте-
ля прот.  Миколая Улича, секретаря єпархії 
прот.  Ігоря Пидана і духовенства храму. 

Після Євангельського читання архієрей 
звернувся до пастви з проповіддю. За бого-
служінням була вознесена молитва про мир 
в Україні. Під час літургії була звершена ди-
яконська хіротонія над Максимом Солов-
йовим, вихованцем 2 класу Чернігівського 
духовного училища псаломщиків-регентів.

17 грудня, в день пам’яті святої вели-
комучениці Варвари, Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій звершив Бо-
жественну літургію в Свято-Покровському 
храмі с.  Тупичів. Його Високопреосвящен-
ству співслужив настоятель прот.  Михаїл 
Чепак та секретар єпархії прот. Ігор Пидан. 
Після Євангельського читання владика 
звернувся до присутніх зі словами архі-
пастирського повчання. За старанні труди 
у славу Святої Церкви настоятель прот. Ми-
хаїл Чепак був нагороджений архієрей-
ською грамотою. На молитовну пам’ять 
митрополит подарував молільникам іконки 
Пресвятої Богородиці.

18 грудня, напередодні престольного 
свята, Високопреосвященніший митропо-
лит Амвросій звершив всеношне бдіння у 
Свято-Миколаївському храмі м. Чернігова. 
Його Високопреосвященству співслужили: 
настоятель храму прот. Петро Квашнін, на-
стоятель храму Всіх святих Чернігівських 
прот. Петро Казновецький, настоятель хра-
му на честь Архістратига Михаїла прот. Іо-
анн Ярема, секретар єпархії прот.  Ігор 
Пидан, духовенство храму та міста. На-
прикінці богослужіння владика привітав 
прихожан зі святом і надав архіпастирське 
благословення.

19 грудня тимчасово керуючий Ніжин-
ською єпархією Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив Божествен-
ну літургію в Свято-Миколаївському кафе-
дральному соборі м. Ніжина у співслужінні 
секретаря Ніжинської єпархії прот.  Вале-
рія Дашка, секретаря Чернігівської єпархії 
прот. Ігоря Пидана і духовенства собору.

Після прочитання Святого Євангелія 
владика Амвросій звернувся до пастви зі 
словом проповіді. За богослужінням була 
вознесена сугуба молитва про мир в Укра-
їні. Наприкінці богослужіння відбувся мо-
лебень перед шанованою іконою святителя 
Миколая. Зі святом присутніх привітали 
діти недільної школи, після чого їм було 
роздано солодощі.

24 грудня Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій в співслужінні архі-
єпископа Ніжинського і Прилуцького Кли-
мента, секретаря Ніжинської єпархії прот. 
Валерія Дашка, секретаря Чернігівської 
єпархії прот.  Ігоря Пидана і духовенства 
єпархії звершив Божественну літургію в 
Свято-Миколаївському кафедральному со-
борі м.  Ніжин. Після прочитання Святого 
Євангелія архієпископ Климент звернувся 

до пастви зі словом проповіді. За богослу-
жінням була вознесена сугуба молитва про 
мир в Україні та за упокій митрополита Іри-
нея (Семка).

Після богослужіння був звершений мо-
лебень перед початком всякої доброї спра-
ви і митрополит Амвросій озвучив указ 
Блаженнішого Митрополита Київського 
і всієї України Онуфрія про призначення 
архієпископа Климента (Вечері) керуючим 
Ніжинської єпархією після чого привітав 
владику Климента і подарував ікону свт. Фі-
ларета (Гумілевського).

Також нового правлячого архієрея при-
вітало духовенство Ніжинської єпархії. 
Владика Климент подякував митрополиту 
Амвросію, духовенству і вірянам за спільну 
молитву і прикликав на всіх благословення 
Боже.

29 грудня Високопреосвященніший ми-
трополит Амвросій звершив традиційний 
подячний молебень в Спасо-Преображен-
ському соборі м.  Чернігова. Архіпастирю 
співслужили священики міста.

Духовенство Української Православної 
Церкви здійснює це богослужіння в кінці 
кожного року. Православні дякують Богу за 
милість, яку Він послав нашій країні у році 
що минає, і просять благословення на на-
ступний рік.

На завершення молитви було проголо-
шено многоліття всім вірним УПЦ і митро-
полит благословив усіх присутніх.

Блаженніший Митрополит Онуфрій прокоментував 
обмін бранцями, що відбувся 27 грудня 2017 року.

Його Блаженство висловив цілковиту впевненість, 
що звільнення українських військовополонених є кроком 
до перемир’я. «Ми вважаємо, і я сподіваюся, – зазначив 
Предстоятель, – що це є першим кроком до взагалі припи-
нення війни на сході України».

Головною умовою подальшого загального визволення 
бранців з обох боків збройного конфлікту є добра воля 
і милосердя – підкреслив Блаженніший владика. «Якщо 
милосердя не буде, – сказав він, – то ми не матимемо успі-
ху».

«Ми повинні простити один одного, – додав Архіпас-
тир, – обійняти один одного, і це буде запорукою того, що 

всі будуть звільнені, всі полонені повернуться в свої сім’ї, 
та запанує мир в нашій державі».

З приводу того, коли може бути наступний і остаточ-
ний етап визволення військовополонених Блаженніший 
Митрополит зауважив: «Мені важко вказати строки, але 
вірю, що це буде незабаром».

«Перший крок, дуже важливий крок, вже зроблено, – 
пояснив Предстоятель. – А коли перший крок зроблено – 
вже пробита та стіна, яка стояла між нами, українцями, і 
ділила нас на дві частини. Думаю, що ця стіна вже пробита 
і, дай Бог, щоб вона зовсім була знищена».

Як повідомляють у прес-службі Апарату Верховної 
Ради, Україна віддала 233 осіб, які були затримані у зв`язку 
з війною на Донбасі та відбували термін покарання в укра-

їнських в`язницях, в обмін на 73 українських заручників. 
Наступний обмін полоненими може бути проведений за 
формулою «74 на 29», про це сказав Віктор Медведчук для 
ЗМІ.

Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент:
Священики УПЦ супроводжували наших солдатів, які 

знаходилися в полоні, протягом всього процесу обміну. 
Завдяки цьому вдалося зберегти домовленості, які були 
досягнуті в т.ч. зусиллями Блаженнішого Митрополита 
Онуфрія і Святішого Патріарха Кирила. І, незважаючи 
на те, що сьогодні безліч політиків намагається припи-
сати собі лаври переможців, цього обміну ніколи не було 
б, якби УПЦ не виступила як посередник для досягнення 
цих домовленостей з масового обміну.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ: ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ Є ПЕРШИМ КРОКОМ ДО ПЕРЕМИР’Я 



А 14 грудня у Мені відбулися захо-
ди щодо вшанування учасників ліквіда-
ції наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. Керівництво міста, району, гро-
мадськість, учасники ліквідації наслід-
ків аварії поклали квіти до пам’ятного 
знаку ліквідаторам наслідків аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції. 
Протоієрей Василій Томишин звершив 
поминальну літію. Присутні вшанували 
пам’ять тих, хто ціною власного життя і 
здоров’я здолали страшну катастрофу ХХ 
століття.  

CВЯТКУВАННІ 40-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ 
ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО 
ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ

5 грудня у актовій залі установи систе-
ми соціального захисту населення відбувся 
святковий захід, в якому з благословення 
Високопреосвященнішого митрополита 
Чернігівського і Новгород-Сіверського Ам-
вросія взяли участь священики Чернігів-
ської єпархії. Присутніх на святі щиро при-
вітали заступник голови – керівник апарату 
обласної державної адміністрації Наталія 
Романова, директор Департаменту соціаль-
ного захисту населення ОДА Олег Русін, ко-
леги із споріднених закладів.

Від Української Православної Цер-
кви всіх присутніх привітали: настоятель 
Свято-Миколаївського храму прот. Петро 
Квашнін, клірик цього ж храму ієрей Іоанн 
Квашнін, а також настоятель Свято-По-
кровського храму с. Іванівка прот. Георгій 
Петросюк, який вже багато років духовно 
опікується мешканцями геріатричного пан-
сіонату.

На молитовну згадку та з нагоди свята 
від парафіян свого храму прот. Петро по-
дарував закладу ікону святителя Миколая 
Чудотворця.

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ 
ПРОЙШЛИ ПРИВІТАННЯ ДІТЕЙ ЗІ 

СВЯТОМ СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ
18 грудня 2017 року, напередодні дня 

пам’яті святителя Миколая архієпископа 
Мир Лікійських, чудотворця, з благословен-
ня Високопреосвященнішого митрополита 
Амвросія в Чернігові привітали дітей-сиріт 
і дітей, які перебувають у важких життєвих 
обставинах.

У Чернігівському центрі соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей викладач Чер-
нігівського духовного училища та клірик 
кафедрального собору ієрод. Агафодор (По-
ляков) разом зі студентами ЧДУ привітав 
вихованців центру з прийдешнім святом.

Захід був організований за підтримки 
Чернігівського єпархіального управління 
і Свято-Троїцького кафедрального собо-
ру.

У вітальному слові ієрод. Агафодор оз-
найомив дітей з житієм святителя Миколая 
і побажав щоб, бачачи приклад життя свя-
того, ми прагнули жити по правді Божій і 
робити добрі справи по силі своїх можли-
востей.

Після бесіди дітям було роздано солодкі 
гостинці.

Настоятель Свято-Вознесенської пара-
фії м. Корюківка прот. Олександр Дем`янен-
ко у співпраці з Корюківським районним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді організували благодійний обід для 
30-ти дітей, родини яких перебувають в полі 
зору фахівців із соціальної роботи.

Цього ж дня представник соціально-від-
повідального бізнесу надав кошти центру 
для придбання подарунків для дітей, роди-
ни яких перебувають у складних життєвих 
обставинах.

Проректор ЧДУ, клірик Свято-Троїць-
кого кафедрального собору прот. Артемій 
Сластьон привітав зі святом свт. Миколая 
дітей і батьків в будинку матері і дитини 
ЧВК № 44. Закладу були пожертвувані кар-
низи, штори, засоби дитячої гігієни.

Подробиці на сайті http://orthodox.com.ua/

КОЗЕЛЕЦЬ: СПОВІДЬ 
ДУХОВЕНСТВА КОЗЕЛЕЦЬКОГО 

БЛАГОЧИННЯ

Православні християни готуються до 
великої події – Різдва Христового. Кожен ві-
руючий намагається очистити душу в Таїн-
стві Покаяння, перемінити свій образ жит-
тя на краще, причаститися Христових Таїн. 
Богомладенець Іісус не зможе увійти в душу 
людини, коли вона духовно не підготува-
лася до великого свята. Отож ні радості, ні 
святкового настрою, на жаль, багато хто не 
відчуває в день свят. 

Духовенство Козелецького благочиння 
23 грудня сповідалися у свого духівника, 
ігумена Михаїла, клірика Свято-Георгієв-
ського Данівського монастиря. Перед спо-
віддю ігумен звернувся до священиків з по-
вчальним словом. Благочинний Козелець-
кого округу, протоієрей Михаїл Терещенко, 
також привітав собраттів з продовженням 
посту, прийдешнім Різдвом Христовим та 
Новим роком. 

Священики з оновленими духовними 
силами поїхали кожен до своєї пастви, про-
повідувати Слово Боже та задовольняти 
духовні потреби парафіян. Пробудіться, 
християни, згадайте про свою душу, допо-
можіть їй частіше спілкуватися з Богом і 
Господь щедро обдарує вас миром, радістю 
і многоліттям.

http://sobor-kozelets.church.ua/

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ЄПАРХІЇ НОВА 

СВЯТИНЯ
На засіданні Священного 

Синоду УПЦ ухвалено рішен-
ня про прославлення місцево-
шанованої ікони Божої Матері 
«Мохнатинська».

Ж У Р Н А Л  № 32
У засіданні Священного Си-

ноду Української Православної 
Церкви під головуванням Бла-
женнішого Митрополита Київ-
ського і всієї України Онуфрія —

СЛУХАЛИ:
Рапорт Преосвященного ми-

трополита Херсонського і Тав-
рійського Іоанна, голови Комісії 
по канонізації святих при Свя-
щенному Синоді Української 
Православної Церкви, про прославлення та встановлення святкування на честь Мох-
натинської ікони Божої Матері, що знаходиться в с. Мохнатин Чернігівського району 
Чернігівської області, у 10-ту п’ятницю після Пасхи з внесенням до Церковного кален-
даря Української Православної Церкви.

УХВАЛИЛИ:
Благословити:
1) прославити Мохнатинську ікону Божої Матері, що знаходиться в с. Мохнатин 

Чернігівського району Чернігівської області;
2) встановити святкування на честь Мохнатинської ікони Божої Матері, що зна-

ходиться в с. Мохнатин Чернігівського району Чернігівської області, у 10-ту п’ятницю 
після Пасхи;

3) Календарній комісії внести відповідні зміни до Церковного календаря Україн-
ської Православної Церкви.

КАЖДОГО ПЯТОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЯХ ВЕРУЮЩИХ УПЦ 
БУДЕТ КРЕСТИТЬ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Ону-
фрий на ежегодном епархиальном собрании духовенства Киевской епархии выра-
зил готовность крестить каждого пятого ребенка из многодетных семей верующих 
Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просвети-
тельский отдел УПЦ.

«Если вы хотите такую традицию, я не против, – сказал Блаженнейший владыка. 
– Выбираем день, собираем детей из семьи каждого христианина в собор, приглашаем 
кого-то из владык, священников и крестим всех, как этого требует Таинство Креще-
ния. Предстоятель читает все молитвы, а уже другие помазывают елеем, помогают».

В Грузии уже несколько лет существует традиция, когда Католикос-Патриарх со-
вершает крещение над каждым третьим и последующим ребенком.

ПОДАЕМ МИЛОСТЫНЮ ПРАВИЛЬНО
Что делать при виде просящего ми-

лостыню? Пройти мимо, боясь быть об-
манутым, просто бросить копеечку или 
вникнуть в проблему человека? 14 де-
кабря Церковь вспоминает праведного 
Филарета Милостивого. О том, что есть 
настоящее доброе дело и как правильно 
помогать нищим, «ФОМЕ в Украине» 
рассказал председатель Синодального 
отдела УПЦ по социально-гуманитар-
ным вопросам протоиерей Владислав 
Диханов.

– Для начала нужно понимать, что 
такое истинное добро. Добро должно 
приносить пользу душе. Соответствен-
но, истинное добро – то, которое дела-
ется Христа ради. Потому всякое такое 
доброделание очень благодатное.

Но нужно помнить, что всякое до-
брое дело, прежде чем будет принято у 
Бога, должно быть испытано. Поэтому 
ему либо предшествуют, либо послед-
ствуют испытания – Господь испытыва-
ет, действительно ли мы совершаем это 
дело Христа ради, или же для себя, сво-
его самолюбия, славы… В том числе мо-
жет быть и обман.

Что касается того, кому и как мы де-
лаем добро… У человека, упражняюще-
гося в делах милосердия, должно быть 
понимание, что добрые дела мы творим 
не только деньгами. Священное Писа-
ние говорит: если ты увидишь голодного 
– накорми его, если увидишь жаждуще-
го – напои, нагого – одень. Не откупись, 
а дай именно то, в чем человек имеет 
нужду.

В доброделании очень важна рассу-
дительность. Конечно, нам удобно про-
сто на ходу бросить копеечку (и при этом, 
может, помучаться: на что просящий её 
использует – покушает или выпьет?). 
Но если человек действительно голоден, 
все-таки нужно остановиться.

Истинное доброе дело всегда совер-
шается за счет самого себя. Не доста-
точно того, что ты дал денежку. Важно 
то твое внутреннее, чем ты пожертво-
вал ради любви к ближнему – возмож-
но, уделил время: остановился, выяснил 
нужду – покушать, одеться или лечить-
ся надо человеку, – вник в его судьбу и 
помог. Наверное, в этом и призвание 
христианина.

У доброделания должны быть очи 
умные и милостивые, сострадательные 
(нужно именно сострадание, а не жа-
лость).

А человек, боящийся быть обма-
нутым, чего боится на самом деле? Сде-
лать доброе дело Христа ради или поте-
рять что-то своё? Если ты действительно 
хочешь сделать доброе дело, понимаешь, 
что тебе надо будет оставить часть само-
го себя, то есть чем-то поступиться. Я 
обычно стараюсь молиться, чтобы Сам 
Господь указал, как лучше помочь чело-
веку.

Очень часто бывает так, что человек 
на самом деле не нуждается, а просто 
нашел такой способ «заработка». Но это 
всё очень быстро вскрывается. Нужно 
молиться и иметь сердце, открытое на 
дела милосердия…
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1 Corinthian 13 Christmas  Style
Если я идеально украсила свой дом ветвями ели, новогодними гирляндами 

и шарами, но не имею любви к моей семье, то я не более чем декоратор. 
Если я на кухне с утра до ночи готовлю праздничные торты и изысканные 

блюда, прекрасно сервирую стол, но не имею любви к моей семье, то я не более 
чем повар. 

Если я работаю в благотворительных организациях, пою колядки в домах 
престарелых и подаю милостыню, но не имею любви к своей семье, то всё это 
не имеет смысла. 

Если я украшаю ёлку мерцающими ангелочками и узорными снежинками, 
пою в хоре на тысяче праздников, но не ради Иисуса Христа, то я не поняла, в 
чём главный смысл Рождества. 

Любовь оставляет кухонные хлопоты ради того, чтобы обнять ребёнка. 
Любовь прерывает украшение дома ради того, чтобы поцеловать мужа.
Любовь милосердствует, несмотря на стресс и усталость.
Любовь не завидует другому дому, где праздничный сервиз – в тон скатерти.
Любовь не кричит на детей, потому что они мешаются под ногами. 
Любовь не дарит только тем, кто может дать в ответ. Но с особой радостью 

одаривает именно тех, которые в ответ ничего дать не могут.
Любовь долготерпит, милосердствует, всему верит, всего надеется, всё 

переносит. 
Любовь никогда не перестаёт. Подарки сломаются, стальные – заржавеют и 

жемчужные – потеряются. Но дар любви останется на века!

Sharon Jaynes

Самый добрый праздник года – это, конечно же, 
Рождество. Добрый, самый великодушный, самый 
сентиментальный (от фр.  sentiment – чувство). В 
этот день христианский мир отмечает рождение 
нового царя, но не царя принуждения, войны или силы, 
а Царя нового царства – Царства истины, добра и 
справедливости. Отсюда и основной посыл праздни-
ка – делай Добро, забудь распри и обиды, прости вра-
гам своим. И поскольку Рождение Христа – главное 
чудо мира, этот день из года в год должен сопровож-
даться совершением новых чудес.

Однажды много лет назад девочку Машу приняли 
за Ангела. 

Случилось это так. В одной бедной семье было 
трое детей. Их папа умер, мама работала, где могла, 
а потом заболела. В доме не осталось ни крошки, а 
есть так хотелось. Что делать?

Вышла мама на улицу и стала просить милосты-
ню, но люди, не замечая её, проходили мимо. При-
ближалась Рождественская ночь, и слова женщины: 
«Не себе прошу, детям моим… Христа ради!», – то-
нули в предпраздничной суете.

В отчаянии она вошла в церковь и стала просить 
о помощи Самого Христа. Кого же ещё оставалось 
просить?

Вот тут, у иконы Спасителя, Маша и увидела жен-
щину, стоявшую на коленях. Лицо её было залито 
слезами. Девочка никогда раньше не видела таких 
страданий.

У Маши было удивительное сердце. Когда ря-
дом радовались, и ей хотелось прыгать от счастья. 
Но если кому-то было больно, она не могла пройти 
мимо и спрашивала:

– Что с тобой? Почему ты плачешь? И чужая боль 
проникала в её сердце. 

Вот и теперь она склонилась к женщине: 

– У вас горе? 
И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша, 

которая никогда в жизни не испытывала чувства 
голода, представила себе троих одиноких, давно не 
видевших еды малышей. Не задумываясь, она протя-
нула женщине пять рублей. Это были все её деньги.

По тем временам это была значительная сумма, и 
лицо женщины просияло. 

– А где ваш дом? – на прощание спросила Маша. 
С удивлением она узнала, что живёт бедная семья в 
соседнем подвале. Девочка не понимала, как можно 
жить в подвале, но она твёрдо знала, что ей нужно 
сделать в этот Рождественский вечер. 

Счастливая мать, как на крыльях, летела домой. 
Она накупила еды в ближайшем магазине, и дети ра-
достно встретили её.

Вскоре запылала печка и закипел самовар. Дети 
согрелись, насытились и притихли. Стол, уставлен-
ный едой, был для них неожиданным праздником, 
почти чудом. 

Но тут Надя, самая маленькая, спросила: 
– Мама, а правда, что в Рождественскую ночь Бог 

посылает детям Ангела, и тот приносит им мно-
го-много подарков?

Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не 
от кого. Слава Богу и за то, что Он уже им дал: все 
сыты и согреты. Но малыши есть малыши. Им так 
хотелось иметь в Рождественский праздник ёлку, та-
кую же, как у всех остальных детей. Что она, бедная, 
могла им сказать? Разрушить детскую веру? 

Дети настороженно смотрели на неё, ожидая 
ответа. И мама подтвердила: 

– Это правда. Но Ангел приходит только к тем, кто 
всем сердцем верит в Бога и от всей души молится 
Ему. 

– А я всем сердцем верю в Бога и от всей души 
молюсь Ему, – не отступала Надя. – Пусть он пошлёт 
нам Своего Ангела. 

Мама не знала, что сказать. В комнате установи-
лась тишина, только поленья потрескивали в печке. 
И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а мама пере-
крестилась и дрожащей рукой открыла дверь. На по-
роге стояла маленькая кудрявая девочка Maшa, а за 
ней — бородач с ёлкой в руках.

– С Рождеством Христовым! – радостно поздра-
вила хозяев Машенька. Дети замерли.

Пока бородач устанавливал ёлку, в комнату 
вошла Машина няня с большой корзиной, из кото-
рой сразу же стали появляться подарки. Малыши 
не верили своим глазам. Но ни они, ни мама не по-
дозревали, что девочка отдала им свою ёлку и свои 
подарки.

А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила:
– Эта девочка и была Ангел?

Борис Ганаго

МАШЕНЬКА (Рождественский рассказ)

«Представь себе, – однажды сказал мне 
Старец, – что ты спокойно идешь по улице 
и видишь какого-то прохожего, который 
тоже спокойно идет по своим делам. Тут из 
переулка выскакивает хулиган с ножом в 
руке. Он набрасывается на этого человека, 
начинает его избивать, таскать за волосы 
и, наконец, истекающего кровью оставляет 
лежать на тротуаре. Увидев все это, неуже-
ли ты будешь негодовать на этого избитого 
человека? Неужели ты его не пожалеешь?»

Вопрос отца Порфирия привел меня в 
замешательство, и я в свою очередь спро-

сил его: «Как же можно гневаться на изра-
ненного ближнего, ставшего жертвой ху-
лигана? Такая мысль мне даже в голову не 
приходит! Конечно, я пожалею его и по-
пытаюсь помочь ему чем смогу». «Итак, 
– продолжил Старец, – каждый человек, 
который тебя оскорбляет, вредит тебе, воз-
водит на тебя клевету, так или иначе по-
ступает с тобой несправедливо, является 
твоим ближним, попавшим в руки злодея 
– диавола. Видя, что твой ближний посту-
пает с тобой несправедливо, что ты должен 
сделать? Ты должен ему посочувствовать, 

пожалеть его и безмолвно обратиться 
с горячей молитвой к Богу, чтобы 
Он укрепил тебя в этот трудный 
час испытания и помиловал тво-
его брата, который пал жертвой 
злокозненного диавола. И Бог по-
может и тебе, и твоему ближнему. 
Если же ты так не сделаешь, но раз-
гневаешься на брата, перейдешь на 
него, так сказать, «в контрнаступле-
ние», то диавол, который сидит у него 
на шее, перепрыгнет и на тебя и будет 
танцевать на вас обоих».

Тот, кто тебя обижает, - жертва... 


