
№ 10 (272) жовтень 2017 р.

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ МИТРОПОЛИТ АМВРОСІЙ 
ВЗЯВ УЧАСТЬ В ОСВЯЧЕННІ ПРИДІЛУ  

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ М. КИЄВА
29 жовтня громада ставропігійного Спа-

со-Преображенського собору на Теремках при-
ймала Блаженнішого Митрополита Київського 
і всієї України Онуфрія та численних гостей. 
Предстоятель Української Православної Цер-
кви освятив правий Богоявленський приділ 
собору і очолив святкову Божественну літур-
гію. Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій співслужив Його Блаженству разом 
із понад двадцятьма єпископами Української 
Православної Церкви, кліриками собору і 
гостями у священному сані.

Після читання Святого Євангелія Предсто-
ятель звернувся до численної пастви зі словом 
проповіді. «В наші дні модно говорити “я гідний 
кращого”. Можливо, люди, які так вважають, не 
розуміють, що це хула на Бога, але це так. Вони 
роблять Бога своїм боржником», – зазначив 
Предстоятель. Не Бог є боржником у людини, а 
ми усім завдячуємо своєму Творцю, нагадав Ми-
трополит Онуфрій. «”Чому я заробив стільки, а 
мені дали менше? Бог мене обрахував, обділив” 
— нарікають деякі люди. Але такого не буває. 
Правильно буде сказати: “Я більше отримав, ніж 
я гідний”, — продовжив Блаженніший владика. 
— Все, що ми маємо, це дар Божий. І ми нічим не 
можемо Бога зробити своїм заложником. Бог ні-

чого нам не винен! Ми у всьому Йому боржники! 
Навіть у тому, що існуємо — за своє буття і свої 
таланти — ми у боргу перед Богом». Все, що лю-
дина отримала в дар від Господа, вона покликана 
використовувати на добрі справи, не очікуючи 
особливих нагород. «Ми просто виконуємо те, 
що повинні. Ми використовуємо отримані дари 
на те, що Бог заповідав нам творити», — підкрес-
лив Його Блаженство.

За богослужінням була піднесена сугуба мо-
литва про мир в Україні. Після літургії Блаженні-
ший Митрополит Онуфрій привітав голову Па-
рафіяльної ради собору Ігоря Лисова, громаду і 
парафіян з освяченням Богоявленського приділу, 
де тепер також будуть регулярно звершуватися 
богослужіння і Таїнство Хрещення.

Богослужіння транслювалося наживо на на-
ціональному телеканалі “Перший Ukraine”.

Спасо-Преображенський собор на Теремках 
був закладений на свято Покрови Пресвятої Бо-
городиці у 2005  р., освячений 13 жовтня 2010  р. 
Блаженнішим Митрополитом Володимиром 
(Сабоданом). Громада собору зареєстрована як 
ставропігійна, тобто перебуває безпосередньо 
під опікою Блаженнішого Митрополита Київ-
ського і всієї України, Предстоятеля УПЦ.

Високопреосвященніший митрополит Ам-
вросій також оглянув експозицію Меморіального 
музею Блаженнішого Митрополита Володимира 
(Сабодана) при соборі. Серед експонатів пред-
ставлені особисті речі Митрополита Володими-
ра, в окремій залі відтворена обстановка його 
робочого кабінету. В музеї також облаштований 
домовий храм з іконостасом із Свято-Микола-
ївської домової церкви при митрополичій ре-
зиденції у Києво-Печерській Лаврі. Є предмети, 
що характеризують Київського Архіпастиря як 
творчу людину. В експозиції представлений «За-

повіт» Т. Шевченка, творчість якого особливо на-
дихала Блаженнішого Владику, а також портрет 
Кобзаря XX ст. У вітрині можна побачити збірку 
віршів авторства Митрополита Володимира із 
дарчим підписом.

У виставковому залі представлені архієрей-
ські богослужбові облачення з ризниці Блажен-
нішого Митрополита Володимира. У ризницях 
традиційно зберігають коштовне церковне на-
чиння та богослужбові книги. Серед експонатів 
– напрестольне Євангеліє XVIII ст. Завершує екс-
позицію серія фотографій та листів із особисто-
го архіву Митрополита Володимира та декілька 
відзнак і нагород.



23 жовтня, коли Православна Церква святкує пам’ять преподо-
бного Амвросія Оптинського, Високопреосвященніший митрополит 
Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій в день свого небес-
ного покровителя звершив Божественну літургію в Свято-Троїцько-
му кафедральному соборі м. Чернігова. Його Високопреосвященству 
співслужили священнослужителі Чернігівської та Ніжинської єпархії. 
Після закінчення Євангельського читання клірик собору прот. Алек-
сій Коломієць звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.

На сугубій ектенії була вознесена молитва про мир в Україні та 
припинення міжусобної брані і подячна молитва.

Митрополита Амвросія від імені духовенства та парафіян Свя-
то-Троїцького кафедрального собору привітав настоятель прот. Іоанн 
Фесик, від імені священнослужителів Чернігівської єпархії – секретар 
єпархії прот. Ігор Пидан, від імені священнослужителів міста Черніго-
ва – благочинний храмів м.Чернігова прот. Георгій Щербатюк, приві-
тали владику і вихованці духовного училища та чисельна паства.

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСІЯ ОПТИНСЬКОГО 

 Високопреосвященніший Амвросій, 
митрополит Чернігівський і Новгород-Сі-
верський, з 1 по 31 жовтня звершив богослу-
жіння та виголосив проповіді в наступних 
храмах єпархії:

1, 7, 8, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 28 – Свя-
то-Троїцький кафедральний собор

2 жовтня, в день пам`яті блгв. вел. 
кн.  Ігоря Чернігівського і Київського, 
Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій звершив Божественну літургію 
в Спасо-Преображенському соборі м. Чер-
нігова. Архіпастирю співслужили: благо-
чинний храмів м.  Чернігова, настоятель 
прот.  Георгій Щербатюк, секретар єпархії 
прот.  Ігор Пидан і духовенство єпархії. 
Після Євангельського читання архієрей 
звернувся до віруючих з проповіддю. На 
завершення богослужіння владика очолив 
молебень, привітав іменинників з днем 
Ангела і благословив усіх.

3 жовтня, в день пам’яті блгв. кн. Оле-
га Брянського, Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію в Свято-Воскресенсько-
му храмі м. Остер. Архієрею співслужили: 
секретар єпархії прот.  Ігор Пидан, благо-
чинний Остерського округу прот.  Георгій 
Ізай, благочинний Козелецького округу 
прот.  Михаїл Терещенко, настоятель хра-
му прот.  Олег Думчев, духовенство бла-
гочиння та інших єпархій. Після читання 
Євангелія владика звернувся до пастви з 
проповіддю. По завершенні богослужіння 
архіпастир привітав настоятеля прот. Оле-
га Думчева з днем тезоіменитства, нагоро-
див Почесним знаком свт.  Філарета Гумі-
левського і подарував ікону Воскресіння 
Христового.

4 жовтня у Новгород-Сіверському 
Спасо-Преображенському чоловічому 
монастирі відбулося святкування на честь 
святителя Димитрія, митрополита Ростов-
ського, настоятеля обителі у ХVII cт. В цей 
день Божественну літургію звершив свя-
щенноархімандрит обителі Високопреос-
вященніший митрополит Амвросій. Його 

Високопреосвященству співслужили: на-
місник обителі архім.  Никодим (Пусто-
вгар), скретар єпархіі прот  Ігор Пидан, 
духовенство монастиря і гості у священно-
му сані. Під час малого входу митрополит 
нагородив клірика монастиря ієром. Воло-
димира (Польщікова) правом носіння на-
персного хреста. 

5 жовтня Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій взяв участь в уро-
чистостях, присвячених 50-літтю заповід-
ника “Чернігів стародавній”. У заході взя-
ли участь представники обласної та місь-
кої влади, колектив заповідника і творчі 
колективи міста. У своєму слові владика 
привітав директора та працівників за-
повідника, зазначив, що необхідно знати 
своє минуле щоб мати майбутнє, позначив 
важливість праці заповідника в справі збе-
реження церковної матеріальної спадщи-
ни і нагородив колектив “Чернігова старо-
давнього” архієрейською грамотою.

8 жовтня тимчасово керуючий Ніжин-
ською єпархією Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію в Петропавлівському 
храмі Благовіщенського чоловічого монас-
тиря м.  Ніжина у співслужінні секретаря 
Ніжинської єпархії прот.  Валерія Дашка, 
секретаря Чернігівської єпархії прот. Ігоря 
Пидана, благочинного обителі архім.  Ни-
кона (Лози) і братії у священному сані. Піс-
ля прочитання Святого Євангелія владика 
Амвросій звернувся до пастви зі словом 
проповіді. За богослужінням була вознесе-
на сугуба молитва про мир в Україні і за 
упокій новопреставленного митрополита 
Іринея (Семка).

9 жовтня, в день пам’яті апостола і 
євангелиста Іоанна Богослова, Висо-
копреосвященніший Амвросій, митро-
полит Чернігівський і Новгород-Сівер-
ський звершив Божественну літургію в 
храмі свт.  Василія Великого с.  Сахновка 
Менського благочиння. Цього дня общи-
на святкує 25-й ювілей храму та 20-ліття 
священицької хіротонії настоятеля. Ар-
хієрею співслужили: благочинний округу 
прот. Василій Дендак, намісник Домниць-
кого монастиря на честь Різдва Богороди-
ці архім. Варфоломій (Ромашко), секретар 
єпархії прот. Ігор Пидан, настоятель храму 
прот.  Олег Козянко і духовенство благо-
чиння. Після читання Євангелія владика 
звернувся до пастви з проповіддю. По за-
вершенні богослужіння архіпастир при-
вітав настоятеля і подарував присутнім 
іконки Пресвятої Богородиці.

11 жовтня, в день пам’яті Собору 
преподобних отців Киево-Печерських, 
які у Ближніх печерах спочивають, Висо-
копреосвященніший митрополит Амвро-
сій звершив Божественну літургію в Свя-
то-Успенському храмі с. Данівка. Архієрею 
співслужили: благочинний Козелецького 
округу прот.  Михаїл Терещенко, секретар 
єпархії прот.  Ігор Пидан, настоятель хра-

му прот. Іоанн Величко, духовенство бла-
гочиння та інших єпархій. Після читання 
Євангелія владика звернувся до пастви з 
проповіддю. По завершенні богослужіння 
архіпастир привітав настоятеля з 10-м юві-
леєм храму і нагородив Почесним знаком 
прп. Лаврентія Чернігівського. 

Під час поїздки владика відвідав також 
Свято-Георгіївський жіночий монастир, де 
приклався до святинь обителі.

14 жовтня, у день свята Покрова Пре-
святої Богородиці, Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію у Свято-Воскресен-
ському храмі м.  Чернігова у співслужінні 
в.о.  настоятеля прот.  Миколая Улича, се-
кретаря єпархії прот.  Ігоря Пидана і ду-
ховенства храму. Після закінчення Єван-
гельського читання архієрей звернувся до 
пастви з проповіддю.

21 жовтня тимчасово керуючий Ні-
жинською єпархією Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій звершив Бо-
жественну літургію в Свято-Преображен-
ському храмі с.  Яблунівка у співслужінні 
секретаря Ніжинської єпархії прот.  Ва-
лерія Дашка, секретаря Чернігівської 
єпархії прот.  Ігоря Пидана, благочинно-
го прот.  Миколая Котелеця і настоятеля 
прот. Василія Дребота. Після прочитання 
Святого Євангелія владика Амвросій звер-
нувся до пастви зі словом проповіді.

За богослужінням була вознесена сугу-
ба молитва про мир в Україні і за упокій 
новопреставленного митрополита Іринея 
(Семка).

25 жовтня УПЦ молитовно відзначає 
день прославлення святителя Філарета (Гу-
мілевського), архієпископа Чернігівського 
(2009 р.). У цей день Високопреосвященні-
ший митрополит Амвросій звершив пізню 
Божественну літургію в Свято-Троїцькому 
кафедральному соборі у співслужінні ар-
хієпископа Конотопського і Глухівсько-
го Романа, духовенства єпархії та гостей 
у священному сані. Після прочитання 
Євангелія владика Амвросій звернувся до 
молільників з архіпастирським словом, в 
якому нагадав про життєвий шлях і по-
двиги святителя та пояснив Євангельське 
зачало. По закінченні літургії владики ра-
зом зі священнослужителями перед моща-
ми святителя Філарета звершили подяч-
ний молебень.

5 жовтня – прот. Олег Козянко, настоятель 
Свято-Василівського храму с.Сахнівка Мен-
ського благочиння – 20 років.

14 жовтня – прот. Миколай Власенко, насто-
ятель Свято-Покровського храму с. Великий 
Дирчин Городнянського благочиння – 25 років.

27 жовтня – прот. Василій Вучкан, настоятель 
Спасо-Преображенського храму с. Хрипівка Го-
роднянського благочиння – 25 років.

З ЮВІЛЕЄМ            ХІРОТОНІЇ!

ОСВЯЧЕННЯ НОВОСПОРУДЖЕ-
НОГО ІКОНОСТАСУ. 7 жовтня Висо-
копреосвященніший митрополит Амвро-
сій з архіпастирським візитом відвідав 
с.  Боромики Чернігівського благочиння. 
Його Високопреосвященство звершив чин 
освячення іконостасу та Божественну лі-
тургію в Свято-Пантелеймонівському хра-
мі. Митрополиту співслужили: секретар 
єпархії прот. Ігор Пидан, настоятель храму 
прот. Сергій Иллюшко і духовенство бла-
гочиння. На сугубій єктенії була вознесена 
молитва про мир в Україні та припинення 
міжусобної брані. Наприкінці богослужін-
ня митрополит Амвросій привітав пара-
фіян з освяченням і висловив подяку всім, 
хто потрудився над створенням іконоста-
су і прикрашенням Божого храму.

Тринадцять місяців іконостас церкви 
зустрічав парафіян порожніми рамами. 
Художник Володимир Синиця доброволь-
цем пішов захищати рідну землю. Його 
благословив настоятель храму о. Сергій «З 
тобою нічого не станеться, ти ще не закін-
чив божу справу, яку розпочав». У жовтні 
минулого року Володимир Петрович по-
вернувся додому, а вже в листопаді іко-
ностас храму в  Боромиках ожив новими 
іконами. Слова священика справдилися.

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ В МЕНСЬКІЙ 
ВИПРАВНІЙ КОЛОНІЇ. 12 жовтня Висо-
копреосвященніший митрополит Амвро-
сій освятив Свято-Миколаївський храм 
при МВК  №  91 смт  Макошине і очолив 
першу Божественну літургію в ньому. 

Його Високопреосвященству співслу-
жили: благочинний округу прот.  Васи-
лій Дендак, секретар єпархії прот.  Ігор 
Пидан і настоятель (тюремний капелан) 
прот. Олександр Тарасенко.

Після прочитання Євангелія митро-



полит Амвросій звернувся до віруючих з 
проповіддю.

На сугубій ектенії була виголошена мо-
литва про мир в Україні та припинення мі-
жусобної брані.

По завершенні богослужіння Владика 
Амвросій привітав молільників зі святом і 
на молитовну пам’ять у благословення по-
дарував іконки Божої Матері. 

КОРЮКІВКА: МОЛИТВИ В ДЕНЬ 
ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ. 14 жовтня з 
благословення Високопреосвященнішо-
го митрополита Амвросія благочиний 
Корюківського округу прот. Олександр 
Дем’яненко взяв участь в урочистостях, 
присвячених Дню захисника України, які 
відбулися в м. Корюківка. 

Вшанувати захисників України та по-
класти квіти до пам’ятника воїнам АТО 
зібралися військові, керівництво міста і 
району, а також місцеві жителі.

Отець Олександр відслужив заупокійну 
літію за загиблими воїнами АТО, усі при-
сутні помолилися про мир в Україні.

З нагоди Дня захисника України за 
активну життєву позицію та допомогу 
українським воїнам-землякам протоієрей 
Олександр Дем’яненко був нагородже-
ний грамотою Корюківської спілки вої-
нів-учасників АТО.

СОСНИЦЯ: ОСВЯЧЕНО МЕМОРІ-
АЛЬНИЙ КОМПЛЕКС. До Дня захисти-
ка України для вшанування пам’яті Героїв 
АТО та Революції Гідности споруджено 
Меморіальний комплекс з каплицею. Це 
вже третя пам’ятка в області, побудована з 
ініціативи команди Всеукраїнського об’єд-
нання «Батьківщина».

З благословення Високопреосвящен-
нішого митрополита Амвросія чин освя-
чення звершив благочинний Сосницького 
округу прот. Іоанн Кузьович у співслужін-
ні прот. Ярослава Дендака, ігум. Лаврентія 
(Савченко), прот. Іоанна Галича. Моли-
товно вшанували пам’ять загиблих героїв 
Сосниччини та всіх воїнів, які загинули на 
війні. 

Одною з основних частин цього заходу 
стало вручення подяк всім людям, які були 
ініціаторами, тим, хто допомагав в спору-
дженні цього комплексу. Одні допомагали 
фізично, будуючи саму капличку та ви-
готовили вікна та двері, інші допомагали 
матеріально, а, наприклад, Микола Петро-
вич Адаменко допоміг морально – його 
висловлені почуття і думки викарбувані 
на гранітних плитах.

Також подяки, за те що виростили та-
ких мужніх синів-героїв та внуків, отри-
мали рідні загиблих в АТО.

Православна молодь Чернігова приві-
тала зі святом Покрову Пресвятої Богоро-
диці дітей з сімей, які перебувають у важ-
ких життєвих обставинах і дітей-сиріт.

15 жовтня на честь свята Покрову 
Пресвятої Богородиці з благословення 
Високопреосвященнішого митрополита 
Амвросія в Чернігівському центрі соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей відбув-
ся святковий концерт для вихованців.

Захід було організовано молодіжним 
клубом “Дорога добра” при храмі Всіх свя-
тих Чернігівських і за підтримки Чернігів-
ського єпархіального управління.

Перед концертом зі вступним словом до 
дітей звернувся клірик Свято-Троїцького 
кафедрального собору ієрод. Агафодор 
(Поляков).

Крім вихованців клубу, в святі активну 
участь взяв танцювальний колектив шко-
ли мистецтв “Каприз”.

Після конкурсів учасники концерту 
вручили дітям солодкі гостинці.

ГРЕЦЬКИЙ МИТРОПОЛИТ ПОДА-
РУВАВ ІКОНУ ХРАМУ НА ЧЕРНІГІВ-
ЩИНІ.

Митрополит Анфім Солунський (Ел-
ладська Православна Церква) подарував 
православній громаді в селі Кіпті Козе-
лецького благочиння ікону святого вели-
комученика Димитрія Солунського. 

Образ святого з благословення Митро-
полита Анфіма був спеціально написаний 
грецьким іконописцем для храму, який 
будується на місці зруйнованої у повоєнні 
роки дерев’яної  церкви в ім’я великомуче-
ника Димитрія.

Ще 22 жовтня в грецькому місті Сало-
ніки, у рамках святкувань дня пам’яті  св. 
вмч. Димитрія, відбулася Божественна лі-
тургія, хресний хід і урочиста церемонія 
передачі митрополитом Анфімом пред-
ставникам Української Православної Цер-
кви ікони святого.

З благословення митрополита Черні-
гівського і Новгород-Сіверського Амвро-
сія участь у торжествах взяли настоятель 
храму протоієрей Владислав Добридень, 
а також колишній Посол України в Греції  
(2010-2017рр) В.А. Шкуров.

До 5 листопада святий образ був до-
ступний для поклоніння у столичному 
храмі Святого Пророка Божого Іллі на По-
долі.

«И славляше Бога. 
Отвещав же ста-
рейшина собору, 
негодуя, зане в 
субботу исцели 
ю Иисус, глагола-
ше народу: шесть 
дний есть, в няже 
достоит делати: в 
тыя убо прихо-
дяще целитеся, а 
не в день суббот-
ний» (Лк. 13:13–14).

Вот одно и тоже дело Спасителя – исцеление больной, – одною душою принима-
ется с благоговейною признательностию, а начальником синагоги – с негодованием. 
Странные сердца человеческие!

И славляше Бога исцеленная жена. И как было не славить Бога? Дело, совершив-
шееся над нею, было дело Божие. Та, которая 18 лет страдала болезнию неизлечи-
мою, исцелена одним словом: не дело ли это Всесильного? Не посещение ли благо-
сти небесной? Исцеленная была благодарна, она славила Господа вслух. Она славила 
Спасителя своего и в синагоге, хотя знала, как синагога неприязненна к Иисусу. Та-
кова искренняя благодарность!

Но старейшина синагоги – в сильном негодовании. Он, как показывает, оскор-
блен тем, что больная исцелена в субботу. Нарушен покой субботы! И где же! В си-
нагоге, где он начальник, в синагоге – пред его глазами! Можно ли ему стерпеть это? 
Он обращается с наставлением к народу. Но почему не обращается он с обличением 
к Иисусу? Если покой субботы нарушен исцелением, то нарушил его Врач; с Ним и 
имей дело. – Совесть прямая, совесть чистая, говорит о вине прямо самому виновно-
му. А начальник синагоги говорит об ошибке Иисуса в чужие уши. Видно, ревнитель 
правды чувствовал, что совесть его не чиста. И смотрите, как странно наставление 
его народу. Он повторяет слова закона о субботе верно (Исх. 20:10). Но как прилага-
ет их к своему делу! «В тыя дни, – говорит, – приходяще целитеся, а не в... субботу». 
Что это значит? Больные должны оставаться дома в субботу? Они не должны быть в 
синагоге для слушания закона? За что такая немилость к больным? Но разве от воли 
больного зависит быть исцеленным во второй или четвертый день недели? И если 
больной исцелился в субботу, по заповеди учителя синагоги он должен говорить: 
нет, я еще не исцелен, только завтра могу я славить Бога. Нельзя не сказать, что иу-
дейский учитель говорит безсмыслицу. Жалко!

Спаситель обличает защитника покоя субботнего его собственными поступками. 
Если, говорит, закон о субботе не мешает вам оказывать сострадание скоту, дозво-
ляет поить в субботу осла или вола, когда те томятся жаждою: не следовало ли ока-
зать сострадание больной женщине, которую 18 лет мучит сатана? Заметьте, слуша-
тели, что Спасителю никто не говорил, как давно страдает больная; а Он говорит о 
том с такою определенностию: «вот осмнадцать лет тому, как связал ее сатана». Он 
знает и необыкновенное происхождение ее болезни – ее «связал сатана» (Лк. 13:16). 
Так народ,  в слух которого говорено было обличение ревнителям закона, должен 
был признать в Иисусе и великого чудотворца и дивного прозорливца, от которого 
не сокрыто прошедшее и пред которым открыт мир духов.
«И сия ему глаголющу, стыдяхуся вси противляющиеся Ему: и вси людии 

радовахуся о всех славных, бывающих от Него» (Лк. 13:17).
А народ – люди простые сердцем и искренние в благочестии принимали учение 

Спасителя открытым сердцем и радовались торжеству Его: Самые враги Иисуса сты-
дились своей неправды, чувствуя непреодолимую силу слов Его: но надолго ли?

Обратимся еще раз к начальнику синагоги. «Лицемере!», – говорит ему Иисус 
(Лк. 13:17). За что такое название? Он ревновал о законе, о славе Божией. Пусть он 
ошибался, неправильно понимал закон о субботе. Но за ошибку смысла довольно 
было сказать ему: ты, друг, ошибаешься. За что же он лицемер? Видите, слушатели, 
Господь сердцеведец. Ему видно было, чтo происходило в душе начальника синагоги. 
Там скрывалось зло, как и у людей подобных ему. Начальник синагоги досадовал не 
за субботу, а за себя; ему горько было, что за величием Иисуса не видно было имя 
его – учителя иудейскаго; под ревностию его о законе скрывалась зависть к славе 
назорейского Учителя. 

Как нередко бывает то же и между нами! Как и начальник синагоги, иной выхо-
дит из себя, указывая на ошибки другого. Как, – говорит, – терпеть подобные дела? 
Это – вопиющая несправедливость! Это – соблазн! И иные, слушая, думают: какой 
благородный человек! как он смело защищает правду! Но – на деле наш защитник 
честности стоит не за честность, а за себя; он хлопочет о своем имени. Бедный, он и 
сам не видит, что у него в душе; а если подчас и заметит, закрывает глаза, чтобы от-
крыть их на приятное для самолюбия. О! Зачем оскверняют правду нечестием серд-
ца? Зачем неволят душу, заставляя ее служить греху под личиною добра? Как портят, 
как губят тем душу! Могут дойти до того, что она совсем потеряет вкус к правде и 
станет принимать за правду только то, что угодно той или другой страсти. Зависть 
– самое тонкое и самое тревожное самолюбие. Сколько разливает она яда вокруг 
себя! Сколько погибели строит другим! Не понимая себя, не понимая тайных дви-
жений своей души грешной, преследуют дарования полезные для общества, чернят 
поступки благородных сердец, гонят невинного, и иногда до того, что тот, истом-
ленный душею, ложится в могилу. Не понимают, что в их мнимой ревности брань с 
добром и истиною, и следовательно, брань с Богом, источником истины и добра. – 
Ты, который так негодуешь на неправды других, осмотрись, не больше ли ты стoишь 
негодования других? Осмотрись: не должен ли ты сказать о себе: лицемере! Название 
– неприятное, но поверь, оно полезное лекарство больной душе твоей; принимай его 
чаще, повторяй себе о себе: лицемере! Тогда не будешь ты увлекаться тщеславием и 
завистию, чтобы оскорблять невинность. Тогда и при встрече с действительными 
ошибками другого, ты или покроешь их молчанием снисходительным, или скажешь 
несколько слов нужных с любовию кроткою, с участием осмотрительным. Тогда не 
только не станешь стоять за себя при защите правды, но для правды охотно потер-
пишь неприятное.

Господи! охраняй сердца наши от завистливого самолюбия. Пусть как струны 
стройной псалтири поют они хвалу дивным делам Твоим. Аминь.

Слова, беседы и речи Филарета (Гумилевскаго), архиепископа Черниговского и 
Нежинскаго. В 4-х частях. - Издание третье. - СПб.: Издание книгопродавца И. Л. 

Тузова, 1883. - С. 370-372.

ИСЦЕЛЕНИЕ СОГБЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В СУББОТУ
Беседа в неделю 27-ю  по Пятидесятнице (Лк. 13:10–17) (отрывок)
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Это было в середине 80-х годов прошлого века. Мой друг Евангелос решил съез-
дить на Афон. Бросил все дела и поехал. Его путь лежал через Флорину, городишко 
к северу от Кастории. Там Евангелос запланировал одно дельце, которое он заодно 
хотел провернуть по пути.

Приехав во Флорину, он быстро всё уладил и зашёл в первую попавшуюся тавер-
ну перевести дух и попить кофе. Не прошло и пяти минут, как в таверну вошел его 
старый приятель, у которого здесь была небольшая лавка. С ним наш герой давно не 
виделся, и потому встреча старых знакомых была шумной – с возгласами и жестику-
ляцией, как это обычно бывает у греков. Завязалась беседа. Евангелос сообщил, что 
едет на Святую Гору. Оказалось, его приятель тоже хотел побывать на Афоне, да никак 
не получалось. Он переживал, что всякие большие и мелкие дела мешают. Вдруг при-
ятель сказал, что хочет передать на Афон пожертвование. Если уж не поехать самому, 
то хотя бы помочь какому-нибудь монастырю. У него есть шерстяные одеяла. Это был 
залежалый товар, но одеяла были новые, как говорится, не бывшие в употреблении. 
На Афоне, где зимой бывают промозглые дни, они вполне пригодятся.

Одеял оказалось одиннадцать. В лавке их туго завязали в один тюк, и приятель 
торжественно вручил своё пожертвование Евангелосу. У того промелькнула мысль: 
«Навязал мне лишнюю поклажу!». Но делать нечего, трудно отказать, если речь идёт 
о пожертвовании на Афон. Про себя Евангелос решил: отдам в первый же монастырь, 
где остановлюсь, чтобы поскорей избавиться от лишней ноши. Не таскаться же с ней 
по Афону!

Вечером Евангелос был уже в портовой деревушке Уранополис, откуда отходит 
паром на Афон и где паломники обычно проводят ночь перед отправкой на Святую 
Гору. Утром он после всех формальностей с получением диамонитириона – специаль-
ного разрешения для въезда на Афон, – взошёл на паром, таща на себе тюк с одиннад-
цатью одеялами.

Кто бывал на Афоне, знает, что первые остановки паром делает на пустынных 
пристанях. От них до монастырей немалые расстояния. Например, от пристани мо-
настыря Хиландар до самой сербской обители около пятнадцати километров. От сле-
дующей пристани до ближайшего монастыря Зограф – около четырёх. Так же дале-
ко от следующей пристани до монастыря Костамонит, который находится в глубине 
Афонского полуострова. И лишь затем паром делает остановку у монастыря Дохиар, 
который находится на берегу моря и до которого буквально пять минут пешком. Там, 
у монастыря Дохиар, и сошёл на берег Евангелос.

Через несколько минут он уже стучал в дверь кельи архондаричного – монаха, по-
слушанием которого является работа в монастырской гостинице и забота о паломниках.

– Вам чего? – неприветливо буркнул монах из-за приоткрытой двери. Евангелосу 
показалось, что он оторвал монаха то ли от молитвы, то ли ото сна, одним словом, 
пришёл не вовремя. 

– Я привёз шерстяные одеяла, – сказал Евангелос. – Меня просили передать их в 
какой-нибудь монастырь на Афоне в качестве пожертвования. Вот я привез одеяла 
вам. Возьмите. Одиннадцать штук.

Дверь захлопнулась. Из-за двери послышался какой-то неясный шорох и… гром-
кое рыдание. Буквально вопль сквозь слёзы. Евангелос отпрянул от двери. Что слу-
чилось?! Через мгновение дверь отворилась. На пороге стоял весь залитый слезами 
монах, приложив руки к груди, как бы прося прощения за странное поведение.

– Я только вчера попросил, только вчера, – скороговоркой, всхлипывая, пояснял 
монах. – Скоропослушницу попросил. Просил помочь нам раздобыть одеяла. Мы го-
товимся к празднику. Много паломников будет. А у нас одеял не хватает. Нечем засте-
лить одиннадцать кроватей. Именно одиннадцать… Понимаете?!

Евангелос ничего не понимал – ни кто такая Скоропослушница, ни то, почему 
надо так убиваться по поводу подарка. Он был впервые на Афоне, впервые в Дохиа-
ре. И до этого не слышал, что в этом монастыре находится знаменитая чудотворная 
икона Богородицы «Скоропослушница», именуемая так за то, что по молитвам у этой 
иконы Божия Матерь посылает просимую помощь очень скоро. Не стала исключени-
ем и молитва этого монаха, который переживал из-за нехватки одиннадцати одеял.

Кто-то, может быть, скажет: совпадение, случайность. Пусть этот кто-то остаётся 
при своём мнении. Евангелосу и тому залитому слезами монаху так не показалось. Как 
говорится, кто верит в случайность, тот не верит в Бога. А кроме того, подобных чудес-
ных случаев известно уже столько, что и бумаги не хватит всё описать. Не случайно же 
иконе Богородицы «Скоропослушница» дали именно такое название! Сколько долж-
но было случиться подобных чудес по молитвам у этой иконы, чтобы люди обратили 
внимание на то, что просимое посылается практически сразу! Но я говорю это не для 
того, чтобы переубедить скептиков. А для того, чтобы стало известно ещё одно чудо 
«Скоропослушницы», сокрытое до поры в сердцах немногих людей, о нём знавших.

Игорь Пшеничников. Православие.Ru.

БЫТЬ КРЕСТНЫМ настолько почетно, что от-
казаться от такого приглашения никому и в голову 
не придет. Но когда таинство совершилось, традиции 
соблюдены, крестик и серебряная ложечка подарены 
– что дальше? Зачастую все расходятся жить каждый 
своей жизнью, забывая о том, что восприемник взял 
на себя ответственность перед Богом за вечную жизнь 
другого человека. 

Господь каждого человека ведет Своим промыслом, 
и только Бог знает, спасется ли душа крестника. Но на 
Страшном суде Он спросит крестного, что тот сделал 
для того, чтобы эта душа спаслась, и какие усилия при-
ложил, чтобы ребенок стал православным христиани-
ном и наследовал Жизнь Вечную.

Если по малодушию, или по неразумию, или по ка-
кой-либо иной причине – возможно, из любви к этой 
семье – человек согласился стать крестным, а ему за-
тем говорят: «Спасибо, ваших советов нам не надо, мы 
сами воспитаем своего ребенка в тех традициях, кото-
рые считаем нужными», в таком случае задача воспри-
емника – денно и нощно, насколько по силам, молиться 
за крестника. Поминать на утренних и вечерних мо-
литвах, подавать записки на Литургию. Стараться вос-
полнять отсутствие общения физического общением 
молитвенным.

К сожалению, институт восприемничества в наше 
время глубоко и серьезно профанирован отношением 
к обязанностям крестных родителей. Поэтому нужно 
как следует всё взвесить – ведь это большая ответ-
ственность, вы поручаетесь перед Богом за этого мла-
денца.

Если родителей спросить, для чего они причащают 
детей, большинство ответит – «чтобы Господь дал бла-
годать, чтобы ребенок соединился с Господом, прини-

мая Его Тело и Кровь». Но, простите, а вам самим что, 
благодать не нужна? Вы не нуждаетесь в приобщении к 
Телу и Крови Христовым? Дети воспринимают только 
личный пример, и, как показывает многолетний опыт, 
сколько бы верующие бабушки ни носили младенцев 
на причастие, если папа с мамой от веры далеки, прак-
тически в 100% случаев ребенок, как только становится 
самостоятельным, абсолютно о храме забывает.

Поэтому важно приложить все силы для того, что-
бы была возможность с ребенком общаться. Не так, 
как это сейчас принято, – когда крестный приходит 
раз в год на день рождения, или на день Ангела, или 
на Новый год, дарит какую-то ерунду, обменивается с 
крестником двумя-тремя умильными фразами, отбы-
вая таким образом повинность, и с чистым сердцем 
удаляется.

Не обольщайтесь, это не восприемничество. Такое 
поведение вообще ничего общего с христианством не 

имеет, наоборот, происходит профанация взаимоот-
ношений восприемника и крестника, и за это придется 
давать ответ перед Богом.

С ребенком нужно общаться, в том числе на христи-
анские темы, читать с ним христианские книжки, посе-
щать вместе храм. Если же это встречает категорический 
отказ со стороны родителей, тогда возьмите на себя под-
виг молитвы за крестника. Это важно, потому что задача 
крестного – не подарки дарить, а ко Христу вести.

Назвался груздем – полезай в кузов. Старайтесь 
теперь, ищите слова. Перед этим обязательно помо-
литесь. По благодати Божьей, по Его вразумлению, 
придет понимание, как достучаться до ребенка. К делу 
нужно приступать только с молитвой, попросив у Го-
спода помощи. Если смиримся, если осознаем, что ни 
на что не способны – без Господа «не можем творити 
ничесоже», тогда Господь Сам приходит на помощь.

Восприемник нужен: мы знаем слова Христа: «Где 
двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди 
них». Чем больше людей станут молиться о ребенке, 
чтобы наследовал он Царствие Божье, тем лучше. Лиш-
ний молитвенник, что называется, не помешает.

И в будущем, особенно в переходном возрасте, ког-
да мнение постороннего человека для подростка зача-
стую более важно, чем родительское, восприемнику 
легче будет говорить с крестником о вере, о духовной 
жизни. Он сможет помочь ребенку удержаться в цер-
ковной ограде, когда у того будет соблазн ее оставить.

Еще и поэтому важно взять в восприемники чело-
века единодушного и стремящегося к жизни во Христе.

Это вещи очень серьезные, и с ними шутить нельзя.

Наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря 
епископ Обуховский Иона (Черепанов).


