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Ювілей від дня народження 
священноархимандрита 
Мгарського монастиря

2 липня 2016 року Високопреосвященні-
ший Филип, Митрополит Полтавський і 
Миргородський, священноархимандрит 

Мгарського монастиря звершив Божественну 
літургію у Хрестовоздвиженському жіночому 
монастирі в Полтаві. 
В цей день православна церква відзначає 

день пам’яті, 50 років від дня преставлення 
святителя Іоанна (Максимовича), архієпис-
копа Шанхайського і Сан-Франциського. Та-
кож в цей день відзначає 60-річний ювілей 
від дня народження Керуючий Полтавською 
єпархією, священноархимандрит Мгарського 
монастиря Високопреосвященніший Филип, 
митрополит Полтавський і Миргородський.
Владику Филипа з ювілеєм привітав Пре-

освященніший Веніамін, єпископ Новосан-
жарський  та подарував ікону. Від імені ду-
ховенства зі словами привітань до Владики 
звернувся секретар Полтавської єпархії про-
тоієрей Михаїл Волощук. Сердечно привіта-
ла настоятеля і братія Мгарського монастиря.
У своєму слові до вірян Владика щиро по-

дякував усім за спільну молитву та привітан-
ня і благословив усіх. 
А напередодні цих святкових дат з митро-

политом Филипом для інтерв’ю зустрілася 
харківська журналістка Олександра Драчова. 

+++
– Ваше Високопреосвященство, святи-

тель Іоанн Шанхайський, один з великих 
святих, який жив у ХХ столітті, напевно, 
особливо цікавий Вам. Адже його життя 
пов’язано з Полтавою. Ми нині вивчаємо 
родовід святителя Іоанна. І постає питан-
ня: наскільки важливе знання свого роду 
для людини? 

 – Безумовно, кожна людина повинна зна-
ти своє коріння, історичне минуле родини, 

країни. Для того щоб розуміти, хто вона є і 
чого вона прагне. Однак у нас у силу певних 
обставин, наприклад революції 1917 року і 
подальших подій у країні, дуже багато людей 
не знають, хто були їхні предки і де проходи-
ло їхнє життя. Ми сьогодні говоримо про свя-
тителя Іоанна (Максимовича). Це дивовижна 
людина. Він походив із давнього роду Макси-
мовичів, одним із засновників якого був свя-
титель Тобольський Іоанн.
Ви знаєте, в період Радянського Союзу, 

більше 40 років тому, трапилася нагода по-
бувати мені у святителя Іоанна Тобольсько-
го і вклонитися його мощам: я потрапив до 
Тобольська, будучи студентом. Мощі пере-
бували в Покровському соборі на території 
Тобольського Кремля. Поруч стояв Софій-
ський собор, у ті часи зганьблений. Поблизу, 
в колишньому Архієрейському будинку, роз-
ташовувався краєзнавчий музей. Тобольськ 
тоді являв собою дуже сумне видовище. Сто-
яли скелети храмів, без дахів. Руїни. Служи-
ли, по-моєму, тільки в одному Покровському 
соборі. Але вклонитися Іоанну Тобольському 
приходило багато людей. У мене тоді вини-
кло відчуття духовної близькості зі святим. 
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Зрозуміло, я й подумати не 
міг, що в подальшому буду 
єпископом Православної 
Церкви і Бог благословить 
мені служити в Полтаві, де 
проходили юні роки свя-
тителя Іоанна (Максимо-
вича). Адже це лінія, яка 
йшла від святителя Іоанна 
Тобольського. Втім, зі свя-
тителем Іоанном Шанхай-
ським пов’язує і Харків, де 
він народився.

– Владико, а як Ви 
пов’язані з Харковом?

 – Я закінчував школу 
№37 у місті Харкові, по-
тім біологічний факультет 
Харківського університету, 
і моє зростання, моє фор-
мування відбувалося в цьо-
му місті. Я ходив у Благовіщенський собор, 
коли ще був студентом, і слухав там пропо-
віді. А їх у той час небезпечно було виголо-
шувати, вони були офіційні, протокольні, як 
кажуть, перевірені цензурою. Але все одно на 
мене це справило дуже велике враження. Які 
були джерела про життя Церкви? Основний 
– «Журнал Московської Патріархії». А крім 
нього – атеїстична література, яка видавалася 
величезними накладами, її можна було без-
перешкодно купити і прочитати: в чому суть 
свята, наприклад Різдва, або Хрещення, або 
Благовіщення. Так що ця література прино-
сила певну користь, давала якісь знання, що 
непогано було в той час. Це вже потім, після 
перебудови, стала доступна церковна літера-
тура. Можна було знайти Священне Писання 
та інші релігійні книги.

 – Скажіть, чи був у той час уже прослав-
лений святитель Мелетій Харківський, 
якого дуже шанував святитель Іоанн і яко-
го став наслідувати? 

– Я був присутній на прославленні святите-
ля Мелетія. Це сталося, по-моєму, в 1978 році, 
була дуже высокоурочиста служба. Її очолю-
вав митрополит Філарет, тоді Екзарх України.
Церковні урочистості в ті часи проходи-

ли дуже своєрідно. Ось готувалися до про-
славлення святителя Мелетія, але про це не 

говорили широко, не давали 
ніяких оголошень. Тому тіль-
ки ті, хто прийшов у той день 
на службу, потрапили на осо-
бливе богослужіння і вже по-
тім почали розуміти, що це 
було прославлення. 
Взагалі канонізації за ра-

дянського періоду практично 
не звершувалися. Але про-
славлення святителя Мелетія, 
мабуть, стало якимось винят-
ком. Ми не могли до кінця 
зрозуміти, що відбувається, 
тому що не мали відповідного 
досвіду. Я був на службі, але 
перейнятися, відчути глибину 
події тоді не зміг.

– Багато людей тоді в хра-
мі було? 

 – Собор був забитий. Та 
Благовіщенський собор завжди був заповне-
ний. Народ любив митрополита Никодима. 
Він був різким, твердим. Але за православне 
діло стояв, і народ це відчував і його любив. 
Так що становлення мого релігійного життя 
пов’язане з Харковом, безумовно.

– Владико, коли Ви вперше дізналися 
про святителя Іоанна Шанхайського?

 – Не можу сказати точно, дуже давно почув 
про цього святого. Знаєте, є святі, які відразу 
проникають своїм образом у серце, в душу, 
стають теплими співрозмовниками в молит-
ві. Святитель Іоанн якраз такий. Мені радісно 
усвідомлювати, що його життя було пов’яза-
не з Харковом і короткочасно з Полтавою.
Святитель Іоанн був дивовижною люди-

ною нашого часу. Адже зовсім недавно ві-
дійшов до Господа. Можливість відчуття цієї 
близькості, цього єднання, як історичного, так 
і реального нинішнього, дуже зігріває серце.
І звертає на себе увагу його родовід, з чого 

ми почали розмову. Цей рід дарував нам чи-
мало цікавих і шанованих особистостей, які 
залишили вагомий слід в історії нашої Вітчиз-
ни.  Наприклад, святитель Іоанн перебував у 
далекому спорідненні зі святителем Іоасафом 
Бєлгородським, який, до речі сказати, також 
тісно пов’язаний з полтавським краєм. Адже 
святитель Іоасаф був ігуменом Лубенського 

Св. Іоанн Шанхайський 
і Сан-Франциський
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Мгарського монастиря, що у Полтавській 
єпархії, і багато робив для цієї обителі. Звід-
ти він був переведений на Бєлгородську ка-
федру, де висвячений на єпископа. Мені це 
знов-таки дуже близько, тому що мене ви-
свячували в диякони в Сергієво-Казанському 
кафедральному соборі міста Курська, який 
освячував Іоасаф Бєлгородський, оскільки в 
його бутність архієреєм Курськ належав до 
Бєлгородської єпархії.
Святитель Іоанн (Максимович) увібрав у 

себе кращі якості громадянина, людини і свя-
щеннослужителя. Духовна сила накопичува-
лася в цьому роду з покоління в покоління.
Можу, до слова, поділитися радістю: за до-

мовленістю з архієпископом Сан-Францись-
ким Кирилом, у Полтаву передана часточка 
мощей святителя Іоанна (Максимовича). До 
того ж у нас в Полтаві вже знаходиться пояс 
від його облачення, який під час мого візиту в 
Клівленд, Чикаго, мені передав єпископ Клів-
лендський Петро (Руська Православна Цер-
ква Закордоном) як благословення святителя 
Іоанна для полтавської землі.

– Владико, очевидно, збереглися якісь 
історичні пам’ятники, що «пам’ятають» 
святителя Іоанна.

– Полтава – дуже цікаве місто. Воно пото-
пає в зелені, тут поєднуються сучасність і ми-
нуле. На самому початку ХІХ століття Пол-
тава стала губернським містом і виник задум 
побудувати достойний центр. У 1805 році при 
тодішньому губернаторі князі Куракіну поча-
лася забудова центральної площі – Круглої 
– за проектом архітектора Михайла Амвро-
симова. По колу розташовані кілька будівель 
у класичному стилі: будинок генерал-губер-
натора, будинок присутствених місць, буди-
нок дворянського зібрання, будинок зв’язку, 
старо-губернаторський будинок і кадетський 
корпус. Ось у цьому кадетському корпусі на 
початку ХХ століття навчався Михайло Мак-
симович, майбутній святитель Іоанн.
На жаль, ця будівля зараз у жахливому 

стані. В радянський час у ній розташовува-
лося військове училище. З його скасуванням 
після перебудови історичний пам’ятник за-
лишився нічийним: змінювалися власники, а 
він руйнувався і руйнується далі... До револю-
ції в будівлі кадетського корпусу знаходилася 

церква Сампсона Странноприїмця. Кілька 
років тому хтось підпалив її, і зараз можна 
побачити лише руїни храму. І купол, і всі кон-
струкції впали. Існує релігійна громада, але 
поки що всі наші спроби хоч якось вплинути 
на ситуацію успіхом не увінчалися.
Від Круглої площі променями розходяться 

вісім вулиць. За задумом архітектора, всі вони 
вели до храмів. Зрозуміло, під час навчання 
Михайла Максимовича всі церкви були чин-
ні. А святий ріс хлопчиком віруючим... Одна 
з вулиць, центральна, завершувалася кафе-
дральним Успенським собором, де колись, 
майже за два століття до життя в Полтаві свя-
тителя Іоанна, служив батько преподобно-
го Паїсія Величковського і де Паїсій Велич-
ковський був охрещений. Собор не зберігся. 
Його поновлено, але з істотними відмінностя-
ми від оригіналу.
Дуже близько до Круглої площі знаходи-

лася семінарія. Тепер на тому місці аграрна 
академія. У семінарії теж був храм, від якого 
нічого не залишилося. Неподалік семінарії 
розміщувалося єпархіальне жіноче учили-
ще, його будівлю також було віддано під 
світський навчальний заклад. Поруч із цим 
комплексом розташовувалася резиденція 
Полтавських архієреїв. І вулиця називалася 
Архієрейською. Тепер у цій резиденції роз-
міщується військовий госпіталь. До речі, істо-
рія його появи там дуже цікава. У 1914 році, 
коли почалася Перша світова війна, Полтав-
ським правлячим єпископом був Феофан 
(Бистров), відомий як духівник Царської сім’ї. 
Так ось Владика Феофан свій Архієрейський 
будинок віддав під військовий госпіталь для 
поранених. З тих пір і донині там клініка для 
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військовослужбовців. Владика Феофан помер 
у 1940-ті роки у Франції в місті Лемере, там 
знаходиться його могила. До речі, вона дуже 
шанована. Ми сподіваємося коли-небудь пе-
ренести його останки в Полтаву. 

– Духівником святителя Іоанна був Вла-
дика Антоній (Храповицький). У Зарубіж-
ній Церкві його дуже шанують... 

– Він, зауважу, один час був Архієписко-
пом Харківським. 

– У них був дивовижний зв’язок. Узагалі 
що це за зв’язок – між духівником і чадом?

– Про це важко говорити. Всі люди різні: ду-
хівники різні, духовні чада різні. А зв’язок цей 
глибоко особистісний, це тонке, дуже крихке 
існування взаєморозуміння, взаємовідчуття 
між двома людьми – старшим наставником 
і молодим учнем, який тільки починає жити 
і робить перші кроки у своєму духовному 
зростанні. Про такі відносини можуть знати 
тільки ці двоє. Тому і про духовний зв’язок 
святителя Іоанна з митрополитом Антонієм 
(Храповицьким) щось конкретне сказати не-
можливо. Митрополит Антоній був, безумов-
но, дуже яскравою, духовно сильною люди-
ною. Пригадується, що коли він у 1936 році 

відходив до Господа, а це було на території 
Сербії, то Іоанн Шанхайський відчув той мо-
мент, таємничий сакральний момент смерті 
митрополита. Цей факт відображено в спога-
дах, історичних документах, він якраз очевид-
но свідчить про невидимий зв’язок між людь-
ми, з’єднаними у Христі. 

– Владико, де в Полтаві будуть перебу-
вати частка мощей святителя і його пояс? 

 – Хотілося б, щоб ці святині перебували в 
храмі на честь святителя Іоанна Шанхайсько-
го. Але будівництво нової церкви пов’язано з 
багатьма підводними каменями, і зараз про 
це говорити складно, тому що час непро-
стий. Надалі ми будемо розглядати питання 
про можливість будівництва храму на честь 
святителя Іоанна (Максимовича). А поки що 
мощі помістимо в ікону святителя Іоанна, 
там буде і частка його облачення – пояс. Іко-
на перебуватиме в одному з храмів Полтави, 
ймовірно, в Горбанівському. Я впевнений, що 
багато людей поклонятимуться святині. І Сам 
Господь вкаже нам шлях шанування Його 
угодника. Наша справа – підносити молитви, 
а якою буде відповідь, ми обов’язково дізнає-
мося, відчуємо це. 

 

Всеукраїнський Хресний хід миру, любові та 
молитви за Україну у Мгарському монастирі

16 липня 2016 року братія Мгарського 
монастиря на чолі з Преосвященні-
шим Веніаміном, єпископом Ново-

санжарським, вікарієм Полтавської єпархії 
зустріла учасників Всеукраїнського Хресного 
ходу миру, любові та молитви за Україну, які 
ідуть зі Сходу України зі Святогірською іко-
ною Божої Матері. 
З молитовними піснеспівами Хресний хід 

піднявся на гору до монастиря і направився у 
Спасо-Преображенський собор де священно-
служителі монастиря на чолі з владикою Вені-
аміном звершили молебень Божій Матері пе-
ред Її чудотворним образом «Святогірська».
На слідуючий день братія монастиря у свя-

щенному сані на чолі зі Преосвященним вла-
дикою Веніаміном відслужили Божественну 
літургію і молебень.

А 18 липня після Богослужіння Всеукраїн-
ський Хресний хід вирушив із Мгарської оби-
телі щоб продовжити свій шлях. (Фото на  
стр.40).

+++
Всеукраїнський Хресний хід миру, любові 

та молитви за Україну відбувся з благословення 
Предстоятеля Української Православної Церкви 
Блаженнішого Митрополита Онуфрія. 3 лип-
ня віряни вирушили від Святогірської Свято- 
Успенської Лаври зі Сходу України, а 9 липня із 
Заходу – від Свято-Успенської Почаївської Лав-
ри. 27 липня, напередодні дня пам’яті святого 
рівноапостольного великого князя Володимира 
вони зустрілися у м. Київ на Володимирській гір-
ці де звершили молебень і разом пройшли, май-
же 100 тисяч вірян УПЦ, до Свято-Успенської 
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Києво-Печерської Лаври, де були звершені урочи-
сті Богослужіння. Хресні ходи супроводжували 
чудотворні ікони Божої Матері – «Почаївська» 
і «Святогірська» та інші шановані святині. За-
гальна протяжність шляху від Святогорська 

склала понад 700, від Почаєва – понад 400 кіломе-
трів. Цього року урочистості до Дня Хрещення 
Русі співпали зі святкуванням 1000-річчя перебу-
вання давньоруського чернецтва на Святій Горі 
Афон.

Синод УПЦ причислив до лику 
святих видатного українського 

письменника і афонського подвижника 
Іоанна Вишенського

Священний Синод Української Право-
славної Церкви, засідання якого від-
булося 20 липня в 

Свято- Успенській Києво-Пе-
черській Лаврі під голову-
ванням Блаженнішого Ми-
трополита Київського і всієї 
України Онуфрія, прийняв 
рішення про причислення до 
лику святих відомого афон-
ського подвижника та палко-
го поборника Православної 
віри преподобного Іоанна 
Святогорця (Вишенського) (+ 
бл. 1621-1633).
Вшанування пам’яті пре-

подобного Іоанна Святогорця 
(Вишенського) Священним 
Синодом УПЦ встановлено 
16/29 липня.

+++
Життя і діяльність св. пре-

подобного афонського старця Іоанна Вишен-
ського (1550-і - 1620-і рр.) збіглися з трагіч-
ними подіями гонінь на православіє в Речі 
Посполитій, в зв’язку з чим його зусилля і по-
слання були спрямовані головним чином на 
захист православної віри. Сам того не підоз-
рюючи, він став одним з видатних вітчизня-
них подвижників, які відіграли важливу роль 
в протистоянні польсько-католицькій екс-
пансії і відродженні православія в Україні в 
XVII столітті. На Афоні старець трудився по-
над 40 років. Звідси він і писав свої полум’яні 

полемічні послання на Україну проти Брест-
ської унії. До цього дня пам’ять прп. старця 

Іоанна шанується в Галичині, 
на Волині та навіть на Святій 
Горі Афон.
Його твори лягли в основу 

нового напрямку в україн-
ській літературі - полемічно-
го, що отримав розвиток піс-
ля Брестської унії. На творах 
Вишенського виховувалося 
кілька поколінь письменни-
ків, церковно-культурних і 
громадських діячів в Україні. 
Зазнавши «нове народжен-
ня» і неодноразові переви-
дання в ХIX-XX ст., його по-
слання навіть за радянських 
часів містилися в шкільних 
підручниках і хрестоматіях. 
Так завдяки творам афон-
ського старця-пустельника 
XVII століття вже в ХХ сто-

літті багато молодих людей в роки паную-
чого атеїзму вперше долучалися до духовної 
скарбниці православія і віри в Бога.
Високо цінував спадщину прп. Іоанна Ви-

шенського святитель Філарет (Гумілевський), 
архієпископ Чернігівський. А Пантелеймон 
Куліш, називаючи його «афонським апосто-
лом Русі», так відгукувався про святогорсько-
го подвижника: «він давав напрямок тим, хто 
збився з путі; він підбадьорював, він проро-
кував, і так дійсно сталося, як він пророкував 
серед бурі».
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Як і більшість афонських подвижників, ста-
рець Іоанн Вишенський не прагнув до попу-
лярності і слави серед людей, тому про його 
життя збереглося мало відомостей. В основно-
му вони почерпнуті з коротких згадок в його ж 
листах або інших уривчастих джерелах.
З творів старця відомо, що народився він 

в м. Судова Вишня на Галичині (нині Львів-
ська область). Точна дата його народження 
невідома, тому на основі непрямих свідчень 
більшість дослідників вважали, що народив-
ся він між 1533-1550 рр. Імовірно, походив він 
із місцевого шляхетського роду Вишенських і 
мав непогану початкову освіту.
До відходу на Святу Гору Афон життя і ді-

яльність прп. Іоанна Вишенського тісно були 
пов’язані з Волинню. Відомо, що проживав 
він в Луцьку та Острозі. Опікуном молодого 
І. Вишенського був захисник православія в 
Речі Посполитій, маршалок Волинської землі 
і воєвода Київський князь Василь-Костянтин 
Острозький (нащадок преподобного Феодора 
Острозького, нетлінні мощі якого спочивають 
у Києво-Печерській Лаврі).
З послань прп. Іоанна Вишенського ви-

пливає, що крім Острога та Луцька, він бував 
в Любліні та Львові, був тісно пов’язаний з 
Львівським братством.
Про старця Іоанна неодноразово згадуєть-

ся в Житії прп. Іова (Княгиницького) Тисме-
ницького, складеному його учнем ієромона-
хом Ігнатієм з Любарова. Судячи з усього, 
прп. Іов (Княгиницький) ходив в подорож на 
Афон в супроводі саме Іоанна Вишенського, 
як найближчого свого друга.
На Афоні прп. Іоанн на початковій стадії 

свого перебування на Святій Горі трудився 
в «Русику» – старовинному давньоруському 
монастирі св. Пантелеймона, як і в скиті «Ксі-
лургу», що діяв при ньому .
Тут, віддалившись від суєти «світу цього», 

він намагався осягнути основи святоотцівської 
аскетики і знайти молитовну самоту і безмо-
лвіє. Однак остаточно ізолюватися від «світу» 
і загубитися серед безвісних афонських саміт-
ників-ісихастів йому так і не вдалося.
Уже в 1596 р на Афон до старця Іоанна 

пише лист місцеблюститель Константино-
польського патріаршого престолу і патрі-
арх Олександрійський свт. Мелетій I (Пігас, 

1549-1601), який закликає його вступити в по-
леміку з уніатами. Той факт, що до Іоанна Ви-
шенського звертається сам патріарх, свідчить 
про те, що старець був уже досить відомим і 
мав певний духовний авторитет.
Відповіддю на таке звернення патріар-

ха і стали перші полемічні послання старця 
Іоанна. До наших днів збереглося 16 творів 
старця. Три з них були складені до Брестської 
унії, інші 13 написані після унії 1596 року і 
присвячені, переважно, апології православ-
ної віри і викриттю католицького вчення, а 
також єпископату і духовенству, що відпали 
від православія.
Після декількох років інтенсивної пере-

писки, близько 1604 року старець Іоанн при-
їжджає в Україну. Він зустрічається зі своїми 
однодумцями, відвідує ряд православних мо-
настирів на Волині і в Галичині. Його приїзд 
був викликаний необхідністю надати допомо-
гу прп. Іову (Княгиницькому) та ігум. Ісаакію 
(Борисковичу) в здійсненні затіяної ними за 
підтримки князя Острозького масштабної 
монастирської реформи. Її метою було пере-
ведення ряду галицько-волинських монасти-
рів на афонський Устав, з тим, щоб в умовах 
протистояння унії вони були справжніми ду-
ховними центрами православія та ісіхастської 
традиції.
В рамках розпочатої за участю старця Іоан-

на монастирської реформи в цей час за афон-
ським зразком були перелаштовані Дерман-
ський, Угорницький, Унівський, Почаївський 
та інші монастирі, а також засновано знаме-
нитий Манявський скит, який зіграв важливе 
значення у відродженні православного черне-
цтва в Західній Україні.
Успішно виконавши цю місію, старець Іо-

анн близько 1607 р. знову повернувся на Свя-
ту Гору, де, «жесточайшаго безмолвнаго жи-
тія желающе», оселився в печері прп. Косьми 
Зографського, неподалік від болгарського Зо-
графського монастиря.
Одна з останніх прижиттєвих згадок про 

старця Іоанна Вишенського є у визначенні 
Собору 1621 року, що пройшов у Луцьку під 
головуванням Київського митрополита Іова 
(Борецького). Судячи зі змісту цього доку-
мента, на момент 1621 року о. Іоанн Вишен-
ський був ще живий.



9Події

Мгарскiй Колоколъ   липень–серпень 2016

За переказами, що відобразилися в україн-
ській літературі (І. Франко, В. Шевчук та ін.), 
старець Іоанн помер між 1620-ми – 1630-ми 
роками в печерному затворі, відмовившись 
від їжі і приймаючи раз на тиждень лише ан-
тидор, просфори і святу воду, які спускали до 
його наскельної печери по мотузці.
Точна дата кончини старця Іоанна Вишен-

ського достеменно невідома. Все життя відда-
ляючись від мирської слави і суєти, він пішов 
в інший світ як і личить афонським подвиж-
никам – тихо і непомітно, не залишивши про 
це ніяких слідів. Так і йдуть більшість афон-
ських старців, і лише з роками, особливим 
промислом Божим, про деяких з них стає ві-
домо в світі. Саме так і сталося з часом зі стар-
цем Іоанном.
У листі ченця Манявського скиту Леонтія 

від 9 вересня 1633 р. вперше згадується ста-
рець Іоанн Вишенський як спочилий. Більш 
того, о. Леонтій пише про нього з глибокою 
повагою і називає «блаженної пам’яті вели-
кий старець Іоанн Вишенський Святогорець».
Таким чином, на підставі цього документа 

можна однозначно констатувати, що помер 
старець не пізніше 1633 року.
Вплив творів та ідей старця Іоанна про-

стежуються на працях і діяльності прп. Іова 
(Княгиницького), прп. Іова (Залізо) Почаїв-
ського, Стефана Зизанія, Ісаакія Борисковича, 
Кипріяна острожанина, Єлисея Плетенець-
кого, митр. Ісаії (Копинського), прпмч. Афа-
насія (Филиповича) Брестського, прп. Паїсія 
Величковського і багатьох інших. Всіх їх мож-
на вважати продовжувачами справи, розпо-
чатої старцем Іоанном Вишенським.
На переконання Пантелеймона Куліша, 

саме старець Іоанн Вишенський і його послі-
довники зуміли силою свого внутрішнього 
подвигу і вірності зберегти чистоту право-
славія під натиском польсько-католицької 
експансії.
Вже один цей факт свідчить про важли-

вість духовного подвигу та спадщини старця 
Іоанна, необхідність відродження пам’яті про 
них як на громадському, так і церковному 
рівні.
Зазнавши неодноразові перевидання в 

ХIX-XX ст., його послання навіть за радян-
ських часів викладалися в шкільній програмі. 

Оскільки тоді не було вільного доступу до ре-
лігійної літератури, то полемічні твори стар-
ця Іоанна були чи не єдиним джерелом, ковт-
ком духовних знань серед атеїстичної пустелі. 
І це справжнє диво старця. Навіть через 300 
років після смерті він впливав на зміцнення 
людей у   вірі.
Писання преподобного старця Іоанна Ви-

шенського пройняті святоотцівсько-ісіхаст-
ським духом. Він рясно цитує не тільки Святе 
Письмо і Апостолів, а й творіння видатних 
Святих Отців Церкви. Одна з основних тем 
в посланнях Іоанна Вишенського - захист чи-
стоти віри і істинності Церкви Православної.
З повчань старця ми дізнаємося, що він 

був досвідченим творцем і проповідником 
безперестанної Іісусової молитви, намагаю-
чись цю святогірську традицію прищепити і 
своїм послідовникам на батьківщині. По суті, 
прп. Іоанн випередив свій час, ставши задовго 
до прп. Паїсія Величковського одним з про-
вісників нового філокалічного відродження у 
вітчизняному православії (XVIII-XIX ст.).
Сподвижник прп. Іова (Княгиницького) 

Тисменицького і прп. Іова (Залізо) Почаїв-
ського, старець Іоанн Вишенський належить 
до числа видатних вітчизняних подвижників 
благочестя. Пішовши в печерний затвор на 
Святій Горі Афон, він, все ж, сам про те не 
думаючи, залишив безсмертний слід в історії 
Православної Церкви в Україні, вплинувши 
на її відродження після подій Брестської унії 
1596 року.
Ще за життя він користувався глибокою 

шаною серед монахів Волині і Галичини, які 
називали його з повагою «великий старець 
Іоанн Вишенський Святогорець». Факт цер-
ковного шанування старця Іоанна зафіксова-
ний навіть в офіційних соборних актах. Так 
Церковний Собор Київської Митрополії, що 
відбувся в Луцьку під головуванням митропо-
лита Іова (Борецького) в 1621 році, в одному зі 
своїх документів від імені всієї Церкви нази-
ває старця Іоанна «преподобним чоловіком» 
і «блаженним», «в житії і богослов’ї цвіту-
щим». Значно пізніше, вже в XIX ст., Панте-
леймон Куліш називав його «афонським 
апостолом».
Той факт, що і Церковний Собор 1621 р. 

і найближчі учні прп. Іова (Княгиницького) 
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Тисменицького в Манявському скиту старця 
Іоанна Вишенського вважали «блаженним», 
свідчить про глибоке шанування старця в ми-
нулому. І лише з припиненням православної 
традиції в Галичині під натиском католиць-
кої експансії (остання твердиня православія, 
Манявський скит, була насильно ліквідована 
тут католицькою австро-угорською владою в 
1785 році), обірвалася і традиція церковного 
вшанування «блаженного старця» Іоанна Ви-
шенського. Активно сприяли витравлюванню 
пам’яті про нього серед місцевого населення 
і уніатські церковні власті, на боротьбу і ви-
криття яких стільки сил поклав старець.
Згідно з православною святоотецькою 

традицією, слово «блаженний» свідчить про 
один з станів святості людини, який досяга-
ється тільки тими, хто через віру і подвиги 
стали «учасниками Божої природи» (2 Пет. 
1: 4). У давнину часто слово «блаженний» 
вживали по відношенню до шанованих в на-
роді непрославленних ще офіційно святих, 
оскільки Сам Христос вказував на особливе 

значення цього стану: «... бо вони Бога поба-
чать, ... бо вони синами Божими назвуться, ... 
бо їх є Царство Небесне ... Так нехай світить 
світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші 
добрі діла, та прославляли Отця вашого Небес-
ного» (Мф. 5: 3-16).
Хоч до наших днів збереглося мало відомо-

стей про земну біографію «блаженного стар-
ця» Іоанна, проте красномовніше будь-яко-
го докладного життєпису про подвижника 
може свідчити його духовна спадщина. Вона 
являє собою безцінну духовну скарбницю. 
Незаслужено забута сьогодні, вона є важ-
ливою складовою як вітчизняної культури, 
так і Вселенського православія. У наш час ця 
спадщина знаходить нову актуальність. Все 
це вимагає її більш глибокого вивчення, від-
родження і шанування.

  
Сергій Шумило,

директор Міжнародного інституту 
афонської спадщини в Україні

«Прагнути до життя вічного – 
ось наша мета і духовна краса»

29 липня 2016 року виповнюється 25 років від дня кончини схіархімандрита Іо-
анна (Маслова) – подвижника благочестя і невтомного молитвеника, натхнен-
ного проповідника і вчителя християнської моральності, старця і богослова, 

життя і праці якого служать прикладом для наслідування істинним пастирям. Ім’я 
отця Іоанна широко відомо, його світлу пам’ять благоговійно шанують в усьому пра-
вославному світі. Його називають стовпом православія, руським Златоустом, світиль-
ником праведності, благодатним старцем, святим нашого часу.

Господь наділив отця Іоанна різноманіт-
ними дарами і, бачачи його душу, готову їх 
примножити, Сам давав йому сили, влашто-
вував обставини, посилав людей, щоб ці дари 
послужили во славу Його і на втіху ближнім.
На всі руки майстер, невтомний і трудо-

любивий, маючи чудовий художній смак 
і абсолютний музичний слух, він благо-
говійно ставився до будь-якого з послухів 
(винятковий випадок, коли учня 3-го класу 
Семінарії призначили ризничним Академіч-
ного храму: зазвичай цей послух проходять 

архімандрити), талановитий педагог, блис-
кучий проповідник ... Але понад усе був 
у ньому дар старчества, що відкрився ще 
змолоду.
Старець в душі людини як в книзі читає, 

бачить найпотаємніше і приховане і знає, 
як правильно перемогти гріхи і допомогти 
вступити на єдиний рятівний для людини 
шлях. Дар цей дається від Бога, але від са-
мого старця вимагає немислимого для нас 
молитовного подвига і накладає абсолютну 
відповідальність за духовних чад.



11Святі

Мгарскiй Колоколъ   липень–серпень 2016

Безліч істинно по-христи-
янськи подоланих випро-
бувань – скорбот, важких 
недугів, нерозуміння (пере-
ведення з Троїце-Сергієвої 
Лаври в Жировичський мо-
настир та інше) – гартували 
душу і вели отця Іоанна до 
спасіння.
У житті о. Іоанна не було 

численних поїздок, пере-
міщень по світу, все воно 
– чотири періоди, чотири 
місця проживання і слу-
жіння Богу і людям: з на-
родження 6 січня 1932 р. до 
1956 р. – село Потапівка на 
Сумщині; 1956-1961 – Глин-
ська пустинь; 1961-1985 і з 
літа 1990 до смерті 29 лип-
ня 1991 – Троїце-Сергієва 
Лавра; 1985-1990 – Білорусь, 
Жировичський монастир.
Будучи малюком, Іван не любив дитячих 

ігор, а залишившись 9-річним за главу багато-
дітної родини (батько, пішовши в перші дні 
війни на фронт, уже не повернувся) і не мав 
для цього часу і сил. Він навчився робити всю 
дорослу домашню роботу, і чоловічу, і жіно-
чу: орав конем землю, шив, пряв, ткав, в'язав, 
вишивав, плів з лика личаки і з мотузків чуні, 
готував, знав і вмів виконати всі роботи в го-
роді, в саду, по догляду за худобою. Все, за що 
він брався, виходило добре. Багато працював 
ночами, а ось гуляти нікуди не ходив. Сестру 
відпускав, а її роботу виконував сам.
У страшні повоєнні голодні роки, коли 

«чекали тільки кропиву», Іван робив при-
крашені соломкою рамочки для фотографій, 
а за них приносив додому трохи продуктів. 
Незабаром навчився і дахи крити соломою, 
дуже швидко і по совісті. Освоїв і ремесло 
пасічника. Так, завдяки його кмітливості і 
невтомності, сім'я вижила. З 12 років почав 
працювати в колгоспі. Пас корів, орав, сіяв, 
косив, збирав плуги, робив вози.
І при цьому ходив в школу за 6 км. На-

вчався він прекрасно, і вчитися любив.
У 1951 році Івана призвали в армію. 

Йому сподобалася служба, в подальшому 

він захотів стати військо-
вим, але, прослуживши 
рік, важко захворів і був 
звільнений.
Ні в школі, ні в армії 

не приховував своєї віри, 
відкрито молився перед 
іконою, повішеною над 
ліжком. І було юнакові 
якесь одкровення, про 
що він говорив згодом: 
«Таке світло побачиш – 
все забудеш».
Разом з другом виру-

шив він до Глинської пу-
стині, неподалік від якої 
жив. А в 1954 році при-
йняв рішення: залишив 
рідний дім і прийшов в 
обитель Богу служити.
Різдво-Богородична 

Глинська пустинь осо-
бливо виділялася серед інших монастирів 
процвітаючим в ній старчеством. Це була 
одна з тих рідкісних обителей, де духовне 
окормлення старцями було затверджено 
статутом. Після революції монастир був за-
критий, але при німцях, в 1942 році, життя 
в ньому відновилося. Повернулися братія, 
знову зібралися майже всі старці і серед них 
схіархімандрит Андроник (Лукаш), схіархі-
мандрит Серафим (Амелін), схіархімандрит 
Серафим (Романцов). Найближчим Івану 
виявився о. Андронік (нині прославлений 
в лику преподобних). «Ви рідний мені по 
духу» – так пізніше напише о. Андронік о. 
Іоанну. Їх духовна дружба тривала до смерті 
о. Андроніка.
Життя в Глинській пустині було аскетич-

ним не тільки через неухильне виконання 
статуту, а й тому, що від квітучої багатої оби-
телі не залишилося практично нічого. Жили 
тим, що приносили жалісливі миряни. Їжу 
готували і їли тільки один раз в день. Рибу 
готували не частіше ніж один раз на рік, хліб 
їли в основному житній. У перший тиждень 
Великого посту три дні не їли нічого. Готува-
ли на дровах і торфі: в обителі не було ні газу, 
ні електрики. На початку 50-х років жили по 
5-6 чоловік в келіях. Волосся і бороду ніколи 
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не підстригали, в лазні ніколи не милися. За 
монастирську огорожу виходити інокам не 
благословлялося. У чернецтво постригали 
після тривалого випробування.
Минуло кілька післявоєнних років, оби-

тель відроджувалася.
Коли Іван Маслов прийшов в монастир, 

старці розпізнали в ньому свого наступника. 
Всупереч звичаю, відразу ж благословили 
його відповідати на листи і давати настанови 
в духовному житті. Але – як і всім – йому до-
водилося виконувати і важку фізичну робо-
ту: колоти дубові колоди і робити бочки. А 
ще – лити свічки, завідувати аптекою і про-
ходити кліросний послух. До фізичної праці 
додалася духовна боротьба.

8 жовтня 1957 роки після перенесеної важ-
кої хвороби Іван Маслов був пострижений в 
чернецтво на честь св. ап. і євангеліста Іоанна 
Богослова. Постриг здійснив о. Андронік.
З послужного списку тих років: «Чернець 

Іоанн Маслов відрізняється вийнятковим 
смиренням і кротістю; незважаючи на свою 
хворобливість, він справний послушник».
До 1961 року він був уже духовно не тільки 

міцним, але і мудрим, володів даром розсуд-
ливості, молитви, прозорливості, розради.
З 1959 по 1965 рік у СРСР було закрито 32 

з 56 існуючих на 1959 рік монастирів, в 1961 
прийшла черга Глинської пустині. Братія, 
розходячись з рідної обителі, розсудили так: 
«Богу угодно було, щоб ми роз'їхалися по 
всій країні, щоб Глинські іноки були для всіх 
маяками духовного життя». Їдучи в Тбілісі 
о. Андронік (Лукаш) благословив о. Іоанну 
поступати в Московську духовну семінарію. 
Так молодий монах опинився під покровом 
ігумена землі Руської прп. Сергія Радонезь-
кого в Троїце-Сергієвій Лаврі, де провів біль-
ше 20 років.

4 квітня 1962 року о. Іоанн був висвяче-
ний у сан ієродиякона, а 31 березня 1963 – в 
сан ієромонаха. У Лаврі о. Іоанн виконував 
послух дзвонаря, ризничного і духівника 
Духовних шкіл і прочан. Його відрізняло 
живе пізнання Бога. Поруч зі старцем ко-
жен відчував, що той світ – «життя будучого 
віку» реально існує, тому до нього на спо-
відь завжди прагнули не тільки паломники і 
парафіяни, а й однокурсники, і вже маститі 

ієреї. Нерідко на сповіді о. Іоанн сам нази-
вав гріхи сповідника, вмів відразу визначи-
ти духовний стан людини і дати їй єдино 
корисну пораду – не тільки в духовній, а й в 
практичній області. Будучи священиком, о. 
Іоанн блискуче проповідував ті Божественні 
істини, які жили в його серці і без яких він 
жити не міг. Говорячи про таємниці Богов-
тілення, рятівні для нас страждання Госпо-
да, про Його спокуту нас, батюшка не міг не 
закликати до покаяння. Св. Іоанн Дамаскін 
говорить: «Або не вчи, або вчинками вчи, 
інакше – словами будеш закликати, а спра-
вами розганяти». Життям своїм, духом вчив 
о. Іоанн.
Володіючи багатьма дарами, був о. Іоанн 

смиренний, лагідний, незлобивий. Хоча і су-
ворий, коли це було потрібно при здійснен-
ні богослужіння, в студентських аудиторіях, 
на іспитах: після закінчення Духовної Акаде-
мії о. Іоанн був залишений викладати. Від-
відавши заняття о. Іоанна в листопаді 1977 
Святіший Патріарх Пімен сказав: «Якщо так 
багато знають його учні, то скільки ж знає 
він сам!» А учні зазвичай вище трійки не от-
римували, частою була і оцінка нуль – «ко-
лесо». Нерідко така оцінка виставлялася не 
тільки за незнання матеріалу, але щоб упо-
корити гординю і непокору учня, допомогти 
перемогти марнославство.
З викладанням поєднувалася наукова ро-

бота. Коло його наукових інтересів не об-
межувалося літургікою і пастирським бого-
слов'ям. З 1974 по 1991 рік вийшло більше 
100 робіт, серед них унікальні за змістом і 
осмисленням світобудови книги: «Без таєм-
ниці Різдва Христового – немає сенсу життя 
на Землі», «Обрядові особливості покаянної 
дисципліни Стародавньої Русі», «Практич-
ний посібник для священно-церковнослу-
жителів при здійсненні богослужінь в дву-
надесяті свята, дні Посту і Цвітної Тріоді», 
«Про єпитимію», «Хрещення Господнє – від-
творення людського єства», « Від пастиря за-
лежить благополуччя суспільства», «Церква 
Христова – місце порятунку людини», «Та-
ємниці життя і смерті».
О. Іоанн потрудився над написанням 

трьох чудових за змістом і повнотою дис-
ертаційних робіт. Тема кандидатської 
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роботи – «Преподобний Амвросій (Гренков) 
і його епістолярна спадщина». Це був підсу-
мок навчання в Московській Духовній Ака-
демії (1969). Магістерська дисертація (1983) 
носить назву «Святитель Тихон Задонський 
і його вчення про спасіння». Робота на здо-
буття звання доктора наук була завершена в 
1991 році, незадовго до кончини. Присвячена 
вона обителі, де о. Іоанн починав своє черне-
че життя: «Глинська пустинь. Історія обителі 
і її духовно-просвітницька діяльність в XVI-
XX століттях». Але захистити він її не встиг: 
у серпні 1990 року вже практично не вставав 
з ліжка. Доповнена робота «Глинским Пате-
риком», що включає 170 життєписів Глин-
ських подвижників.
За словами прп. Амвросія Оптинсько-

го: «Бадьорість – від єднання з Господом». 
Все життя відчуваючи фізичні страждання, 
перенісши п'ять операцій, о. Іоанн був над-
звичайно бадьорий духом. Не нарікав, коли 
його обмовляли, кажучи, що наклеп очищає. 
Терпів образи від нижчих. Використовував 
кожен привід щоб вправлятися в смиренні – 
і цілком володів їм.
За 7 років до кончини о. Іоанн був переве-

дений в Білорусію – відроджувати дух і стіни 
Свято-Успенського Жировичського монас-
тиря. Результат не змусив себе довго чекати, 
життя обителі потекло в істинно чернечому 
руслі. Але хворе серце не витримувало воло-
ги та холоду, до того ж він часто застужував-
ся, піднімалася температура.
Останню Пасху (1990-го року) в храмі він 

служив зовні бадьоро, швидко і легко ходив, 
виголошуючи «Христос Воскрес!» – і тихо 

додавав: «А ми Христові». До останнього дня 
прагнув слідувати своїм принципам: «Люби-
ти добро, плакати з тими, хто плаче, радіти 
з тими, хто радіє, прагнути до життя вічного 
– ось наша мета і духовна краса».
У червні того ж року поїхав у відпустку 

в Сергіїв Посад, але більше в Білорусію не 
повернувся: захворів, рік пролежав – і пере-
дав дух свій Творцю. Вранці 29 липня 1991 
року о. Іоанн причастився Христових Таїн 
і тихо преставився. Заупокійну літургію 
очолив духовний син батюшки, тоді наміс-
ник Києво-Печерської Лаври, архімандрит 
Єлевферій (Діденко), він же звершив і чин 
відспівування. Поховали схіархімандрита 
Іоанна на Старому кладовищі в Сергієвому 
Посаді.
Минуло 25 років. Не заростає стежка до 

могили старця Іоанна, все більше і більше 
людей дізнається про нього, про його безцін-
ні духовні обдарування, про посмертну до-
помогу його святими молитвами. Наведемо 
лише один приклад.

 Одна духовна дочка батюшки сильно хво-
ріла і впадала у відчай, що хвороба її невилі-
ковна. Одного разу в тонкому сні вона поба-
чила старця. Він підійшов до неї і так сильно 
натиснув на хворе місце, що вона скрикнула. 
Коли прийшла до тями, то біль зовсім про-
йшов і більше не повертався.

«Будь всім людям не в тягость, а в радість», 
– повторював о. Іоанн своїм чадам. Слідуймо 
завіту старця – і стяжемо мир душі своїй.

Євгенія Єременко
 

Литургия верных

Просительная ектиния
Вся святыя помянувше, паки и паки 

миром Господу помолимся
О принесенных и освященных Честных 

Дарех, Господу помолимся
Яко да Человеколюбец Бог наш, приемь я 

во святый, и пренебесный, и мысленный Свой 
Жертвенник, в воню благоухания духовнаго, 
возниспослет нам Божественную благодать 

и дар Святаго Духа, помолимся
О избавитися нам от всякия скорби, гнева 

и нужды, Господу помолимся
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, 

Боже, Твоею благодатию
Дне всего совершенна, свята, мирна и без-

грешна, у Господа просим
Ангела мирна, верна наставника, храни-

теля душ и телес наших, у Господа просим
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Прощения и оставления грехов и прегреше-
ний наших, у Господа просим
Добрых и полезных душам нашим и мира 

мирови, у Господа просим
Прочее время живота нашего в мире и по-

каянии скончати, у Господа просим
Христианския кончины живота нашего, 

безболезнены, непостыдны, мирны и добра-
го ответа на Страшном Судищи Христове, 
просим
Соединение веры и причастие Святаго 

Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и 
весь живот наш Христу Богу предадим
Всех святых помянув, еще и еще в мире Го-

споду помолимся.
О принесенных и освященных, достой-

ных всяческого поклонения Дарах Господу 
помолимся.
О том, чтобы Человеколюбивый Бог наш, 

приняв их, как благоуханную духовную жерт-
ву на Свой святой, наднебесный и духовный 
жертвенник, ниспослал нам Божественную 
благодать и дар Святого Духа, помолимся.
О избавлении нас от всякой скорби, гнева и 

нужды Господу помолимся.
Защити, спаси, помилуй и сохрани нас, 

Боже, Твоей благодатью.
Чтобы весь день был совершенным, свя-

тым, мирным и безгрешным, у Господа 
просим.
Ангела мирного, верного наставника и хра-

нителя душ и тел наших, у Господа просим.
Прощения и оставления грехов и прегре-

шений наших у Господа просим.
Всего доброго и полезного нашим душам 

и мира миру у Господа просим.
Чтобы оставшееся время нашей жизни 

мы прожили в мире и покаянии, у Господа 
просим.
Христианской кончины жизни нашей, без-

болезненной, непостыдной, мирной, и до-
брого ответа на Страшном Суде Христовом 
просим.
Единство веры и общение Святого Духа ис-

просив, предадим сами себя и друг друга, и 
всю жизнь нашу Христу Богу.
Хор: Тебе, Господи
Священник же тихо молится:
Тебе предлагаем живот наш весь и на-

дежду, Владыко Человеколюбче, и просим, 

и молим, и милися деем: сподоби нас при-
частитися Небесных Твоих и Страшных 
Таин, сея священныя и духовныя Трапезы, 
с чистою совестию, во оставление грехов, 
в прощение согрешений, во общение Духа 
Святаго, в наследие Царствия Небесна-
го, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или во 
осуждение.   
Человеколюбивый Господи! Тебе поруча-

ем всю нашу жизнь и надежду, и просим и 
молим, и умоляем: удостой нас причастить-
ся Твоих Небесных и Страшных Тайн, этой 
священной и духовной Трапезы, с чистою со-
вестью, ради оставления грехов, ради проще-
ния согрешений, ради общения Святого Духа, 
ради наследования Царства Небесного, ради 
дерзновения перед Тобою, не в суд или во 
осуждение.
Священник:
И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, 

неосужденно смети призывати Тебе, Небес-
наго Бога Отца и глаголати:
И удостой нас, Владыка, дерзновенно и не-

осужденно сметь призывать Тебя, Небесного 
Бога Отца, и говорить: Отче наш, Иже еси на 
небесех!...
Священник:
Яко Твое есть царство, и сила, и слава, 

Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и при-
сно, и во веки веков.      
Ибо Твое есть царство и сила и слава, Отца 

и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во 
веки веков.
Хор: Аминь
Священник: Мир всем
Хор: И духови твоему
Диакон: Главы ваша Господеви приклоните
Хор: Тебе, Господи
Священник молится тихо:
Благодарим Тя, Царю Невидимый, Иже не-

исчетною Твоею силою вся содетельствовал 
еси и множеством милости Твоея от небы-
тия в бытие вся привел еси. Сам, Владыко, 
с небесе призри на подклоныния Тебе главы 
своя; не бо подклониша плоти и крови, но 
Тебе, Страшному Богу. Ты убо, Владыко, 
предлежащая всем нам во благое изравняй, по 
коегождо своей потребе: плавающим сплавай, 
путешествующим спутешествуй, недугую-
щия исцели, Врачу душ и телес. 
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Благодарим Тебя, невидимый Царь, Кото-
рый Своей неизмеримой силой все сотворил 
и по множеству Своей милости все из небы-
тия в бытие привел. Ты, Владыка, призри с 
небес на приклонивших Тебе свои головы: 
они приклонили их не плоти и крови, но 
Тебе, Страшному Богу. Ты же, Владыка, ле-
жащие перед нами Святые Дары всем нам на 
благо равно подай, каждому по его надобно-
сти: сопровождай плавающих, сопутствуй 
путешествующим, больных исцели, Врач 
душ и тел.
Священник заканчивает молитву вслух:
Благодатию и щедротами и человеколю-

бием Единороднаго Сына Твоего, с Нимже 
благословен еси, со Пресвятым и Благим и 
Животворящим Твоим Духом, ныне и присно 
и во веки веков.
По благодати, милостям и человеколю-

бию Единородного Твоего Сына, с Которым 
Ты благословен, и с Пресвятым, Благим и Жи-
вотворящим Твоим Духом, ныне и всегда и во 
веки веков.
Хор: Аминь
Диакон: Вонмем! – Будем внимательны!
Закрываются царские врата и завеса. Священ-

ник же возносит над дискосом освященный Аг-
нец, возглашая:
Святая святым! – Святые Дары – святым!
С глубоким благоговением присутствующие 

поклоняются пред святым Агнцем и в сознании 
своего недостоинства отвечают с хором:
Един Свят, един Господь, Иисус Христос, 

во славу Бога Отца. Аминь.    
Один только Свят, один Господь Иисус 

Христос, ко славе Бога Отца. Аминь.
Приготовив Святые Дары к причащению, 

священнодействующие причащаются в ал-
таре. В это время поется причастный стих 
– причастен:

Xвалите Господа с небес, хвалите Его в 
вышних.
Хвалите Господа в небесах, хвалите Его в 

вышних. Аллилуиа (трижды).
По причащении священнодействующих цар-

ские врата открываются, священник и диакон 
исходят из алтаря, диакон держит в руках Свя-
тую Чашу и возглашает:
Со страхом Божиим и верою приступите
Присутствующие благоговейно поклоняются 

Святым Дарам, как Самому воскресшему Спа-
сителю, и приветствуют Его словами с хором:
Благословен Грядый во имя Господне: Бог 

Господь и явися нам.   
Благословен Грядущий во имя Господа, 

Бог есть Господь, и Он явился нам.

«Всенощное бдение и Литургия 
с объяснениями»

Промысл Божий
Из писем архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Дорогие о Господе Е. и Е.! 
Письмо Ваше получили и все по-

ручения выполнили. Молимся о Л. и 
сами. А как Бог даст, примем без смущения 
и рассуждений. Учитесь благодарить Бога. 
Он даровал Вам прозрение (возможно, ещё 
не полное), но свет Правды Божией и Исти-
ны уже не чужды душе. А приняв этот ве-
ликий дар, остаётся принять и всё, что ещё 
пошлёт Господь.
Ибо от Него - только лучшее, только бла-

гое, только жизнь и временная и, тем более, 
вечная. Не ослабевайте в вере. Миром правит 
только Промысл Божий, и в этом - спасение 

верующему человеку, и в этом - сила, чтобы 
перенести земные скорби.
Дорогой Е., «Добротолюбием» пока не ув-

лекайтесь, да, время не пришло. А вот «Неиз-
данный дневник» св. правед. батюшки Иоанна 
Кронштадтского найдите. Он Вам поможет 
узнать, как и отчего идут к святости. Не спе-
шите и Вы увидеть себя безгрешным, лучше 
знать реальности своей внутренней жизни, то 
есть свою крайнюю немощь, и силу врага, и 
всесильную помощь Божию к смирившемуся 
от своей немощи человеку. Господь с Вами, 
укрепляет, умудряет Вас.
Молимся о вас и помним. А брат сам будет 
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решать свои проблемы 
без Вас и без меня.

+++
Дорогие о Господе Л. 

и Н.!
Живите там, где Бог 

привёл, и ничего не зате-
вайте другого. И в мона-
стыре не все спасаются, и 
в миру не все погибают. 
Вот и живите втроем, со-
страдая друг другу и неся 
немощи свои и близких 
своих.
Дорогие мои, миром 

правит Промысл Бо-
жий, а не мы, смертные 
люди: я, отец К., отец 
Н.. Ходите в церковь, 
молитесь, по мере сил 
своих трудитесь дома, и 
хватит с вас. А болезни 
ваши будут громче вся-
ких дел ходатайствовать 
за Вас пред Богом, только живите без ропо-
та и не ищите себе никаких приключений. К 
отцу А. много не предъявляйте требований, 
он ведь человек, а воз-то везет непосильный, 
и не хватает у него сил, чтобы всех взять на 
руки и обнять любовью. Божие благослове-
ние вам.

+++
Дорогой отец А.! Христос Воскресе!
Очень рад, что представилась нам возмож-

ность повидаться лицом к лицу, этого, конеч-
но, ни в одном письме и самом пространном 
не воспроизвести, когда душа с душой лично 
встречаются.
Надо Бога благодарить, это теперь так ред-

ко бывает, ведь моя старость уж и на душу го-
това посягать, а не только на тело.
Дорогой батюшка, а хотим ли мы, не хо-

тим ли соглашаться со своей участью и по-
ложением, все равно будет так, как даст Про-
мысл Божий, предзря нас теперь и в нашем 
будущем и ведя нас к исполнению взятых до-
бровольно на себя обетов.
И все это во благо нам, и во спасение, и 

в будущую радость. И 
по опыту скажу, что, 
чем скорее мы сердцем 
примем Богом данное, 
тем легче нам будет не-
сти благое иго Божие 
и бремя Его легкое. Тя-
желым оно становится 
от нашего противления 
внутреннего.
Людьми не смущай-

тесь. Один человек, когда 
он живет в келий под на-
чалом, и совсем непред-
сказуемо другим он ста-
новится, живя в покоях и 
начальствуя.
Я очень жалею и мо-

люсь о всех начальству-
ющих. Искус их тяжел: 
и снизу жмут недобро-
желательством, и свер-
ху тесно, и самые близ-
кие становятся часто в 
этих ситуациях далече. 

А вокруг мельтешат, и трудно распознать, 
кто с чем пришел.
Да и внутренний враг не дремлет - распи-

рает мнением о себе высоким. И если бы не 
Господь, мало кто прошел бы этот жизнен-
ный искус во спасение.
Молитесь об о. Г. А вот насчет лечения лю-

дей на меня ссылаться не стоит.
Считаю, что это дело только медиков, для 

священнослужителей же даны иные средства 
помощи людям.
Ваши внутренние силы подтачиваются 

Вашим немирствием в отношении ко всему 
окружающему. Вам теперь - оттого и трудно. 
Вы не приняли N-ый монастырь по сию пору 
как место своего спасения, и именно поэтому 
и наваливается на Вас враг.
Молитесь о даровании живой веры Богу и 

несомненной надежды только на Него. Ведь 
только Он один и правит миром, и в этом - 
наша крепость и сила. Всё Им, всё от Него и 
всё к Нему.
Воистину! Воистину Воскресе Христос!
Только Господь, Он один должен быть Вла-

стителем Вашего сердца и ума.
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+++
Раб Божий Ю.!
А посоветовать мне Вам нечего. Вам уже 

всё сказали те, кто разговаривал с Вами о свя-
щенстве. Да и какое священство, если Вы и 
свою-то жизнь устроить не можете, а при ис-
кушениях оставляете упование на Бога.
А сейчас такое время настало, когда только 

вера в то, что Промысл Божий устрояет жизнь, 
может все трудности жизни преодолеть.
Да и если цель в жизни определена - спасе-

ние души для вечности, то через все искуше-
ния пройдем с благодарением Богу и устоим 
в Истине.

+++
Дорогая матушка Е.!
Духовная свобода покупается дорогой це-

ной страданий. Я не говорю о тех невидимых 
гонениях, когда мне вручали указы - «для 
пользы Церкви, для блага дела», а семь лет 
тюрьмы и ссылки, жизнь в обществе, самом 
разнузданном.
И не для нас ли написано, что «все жела-

ющие жить благочестиво, гонимы будут». И 
это гонение не от иерархии, не от людей - это 
наш спасительный жизненный крест, кото-
рый надо мужественно донести до конца, что-
бы не уничтожить плодов креста.

«Господи! Тебе все ведомо; сотвори со 
мной, как изволишь. Аминь».
Вот и вся программа Вашему батюшке. У 

Бога нет забытых людей, и Промысл Божий 
зрит всех. И миром правит Бог, только Бог и 
никто другой.

+++
Дорогой о. К.!
У Вас болит душа!
И хорошо, что болит! У Вас сердце обли-

вается слезами и кровью, -- и это тоже силь-
нейшее средство пред Богом, которое для 
Отчизны нашей и Церкви целебнее всех об-
ществ, всех речей и лозунгов.
Вот если бы Вы еще к этому действенно-

му средству, исходящему из сердца Вашего и 
души, присоединили любовь и неосуждение, 
и несомненную веру в Промысл Божий, то 
Ваша боль не была бы напрасной.

А сейчас враг именно этим окрадыва-
ет Вас, сбивая с единственно истинного 
христианского спасительного пути к мя-
тежным политическим страстям, ниче-
го общего не имеющим с тем, о чем Вы 
плачете.
Суд над Патриархом нам с Вами, дорогой 

о. К., не принадлежит. Он стоит пред судом 
Божиим и разве что пред судом Собора ар-
хиереев. А нам заповедана от Бога лишь мо-
литва о том, кому Господь вручил власть, 
— молитва до тех пор, пока Господь же эту 
власть у него не отнимет.
А все, что ранит душу и сердце, опять же 

покрывать до Суда Божия молитвой и болью.
А правители государства: «демократы» ли, 

коммунисты ли, всякие прочие — имеют ли 
силу и власть?
Ведь нет власти не от Бога. Святитель Нонн 

в свою бытность на кафедре пережил две 
смены власти.
И правителя язычника, и православно-

го правителя он одинаково встречал с крес-
том и приветственным словом. Но язычника 
он приветствовал как бич в руке Божией, а 
православного как милость и благословение 
Божие.
Не забывайте же об этом.
Миром во все времена правит Промысел 

Божий, и на него ли произнесем мы суд?
А терпение, спасительное терпение во 

все времена обещает спасение. Претер-
певый (верный Богу до конца) той спасется. 
Простите, Христа ради, говорю от сердца к 
сердцу.
А из своей жизни должен привести на па-

мять Патриаршее благословение мне, дан-
ное в момент глубокого смущения в душе 
моей.
Святейший Патриарх Алексий I на мой 

вопрос, как поступать, когда внешние и вну-
тренние смутьяны требуют хождения во след 
их, ответил:

— Дорогой батюшка! Что дал я Вам, когда 
рукополагал?

— Служебник.
— Так вот, все, что там написано, испол-

няйте, а все, что затем находит, терпите.
Вот Вам и ответ. Родительское 

благословение.
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«Церковь в гонениях и страданиях 
видит исповедание веры»

Беседа с епископом Стобийским Давидом (Ниновым), 
викарием архиепископа Охридского

В 2002 году значительная часть македонских верующих во главе с тогдашним митрополитом Ве-
лесским Иоанном (Вранишковским), ныне архиепископом Охридским, вышла из раскола и вос-
становила общение с Сербской Православной Церковью. Была образована Православная Охридская 

Архиепископия. И все эти годы Архиепископия живет фактически в условиях гонений со стороны 
македонских властей, а владыка Иоанн подвергается постоянным судебным преследованиям по наду-
манным и ложным обвинениям. Сейчас владыка Иоанн вновь в заключении. О том, каково положение 
дел в Архиепископии сегодня, что помогает ей не только выживать, но и развиваться в столь небла-
гоприятных условиях, как воспринимает владыка Иоанн обрушившиеся на него испытания, – беседа с 
епископом Стобийским Давидом (Ниновым), викарием архиепископа Охридского. 

+++
– Ваше Преосвященство, 

расскажите, пожалуйста, 
о современном состоянии 
Православной Охридской 
Архиепископии и ее поло-
жении в Македонии. 

– Это состояние радости, 
которая наполняет сердца 
людей, – радости соборности 
Церкви. И это не просто обыч-
ная радость, а радость во всей 
своей полноте. Вам извест-
но, что тот, кто незаслуженно 
страдает, получает божествен-
ное утешение и должен быть 
сердечно благодарен тем, кто 
причинил ему несправедли-
вые страдания, и ощущает ра-
дость от этого несправедливого гонения. Эту 
радость мы беспрестанно видим на лице и 
слышим в голосе заключенного архиепископа 
Охридского Иоанна. В сущности, радость – это 
состояние нашей Церкви, которая сквозь века 
– и в наше время – любовью побеждает своих 
гонителей, что пребывают в расколе и ереси, и, 
естественно, никогда не отворачивается от них, 
а всегда призывает с любовью в лоно Церкви. 
В нашей стране известны мемуары Доне 

Илиевского, опубликованные в книге «Смысл 
некоторых возражений против автокефалии 
МПЦ» (Скопье, 1970), где автор недвусмыслен-
но говорит о том, что «в 1967 году на заседании 

Центрального Комитета Ком-
мунистической партии было 
принято решение о провозгла-
шении автокефальной Маке-
донской Православной Церк-
ви (МПЦ), которая прекратит 
все канонические отношения с 
Сербской Православной Цер-
ковью (СПЦ)»! Это решение 
вышеупомянутого заседания 
было выполнено, и МПЦ в 
1967 году впала в состояние 
раскола, в котором, к сожале-
нию, находится до настоящего 
времени. 
Странно, что кто-то мог по-

думать, будто соборное Право-
славие признает такое реше-
ние партии! 

Руководствуясь чувством пастырской за-
боты, в начале 1990-х годов, после падения 
коммунизма, СПЦ начала переговоры о воз-
вращении раскольной МПЦ в лоно соборной 
Церкви. В 2002 году результатом переговоров 
стало подписание Нишского договора Комис-
сией по переговорам МПЦ с согласия рас-
кольнического архиепископа; этот договор 
был исполнен единственно архиепископом 
Охридским Иоанном, который воссоединился 
с Сербской Православной Церковью. С того 
времени в Республике Македония существует 
каноническая автономная Охридская Архие-
пископия, которая действует в канонических 

Епископ Стобийский Давид (Нинов)
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рамках Сербской Православной Церкви, а так-
же здесь есть самопровозглашенная расколь-
ническая МПЦ.
Но с 2002 года, из-за вступления архиепи-

скопа Охридского Иоанна в единство с Церко-
вью, раскольники начали гонения против него 
и канонической Церкви. Каноническая Цер-
ковь приняла эти гонения с радостью, питая 
надежду, что раскольники зададут себе суще-
ственно важный вопрос: «Чего мы добились 
этими преследованиями?», поняв, что гонени-
ями они наносят вред только самим себе, так 
как эти притеснения ни к чему не ведут; в кон-
це концов они, как люди, которые не создава-
ли, а лишь унаследовали раскол, поймут, что 
им нетрудно вернуться к спасительной собор-
ности и единству Православия. И несмотря на 
всё то, что они совершили против Церкви, – 
повторюсь еще раз – всё Православие ждет их! 

– Недавно стало известно о новом при-
говоре архиепископу Охридскому Иоанну. 
В чем обвиняют владыку? Насколько обо-
снованны эти обвинения, и что в действи-
тельности стоит за ними? 

– Архиепископу Охридскому Иоанну 
предъявляли самые различные обвинения. 
Представьте себе, архиепископ Охридский 
Иоанн, который проповедует и всей сутью сво-
ей жизни свидетельствует о евангельской люб-
ви, был обвинен даже в разжигании религиоз-
ной ненависти – только потому, что вступил в 
единство с Церковью, за что и попал в заклю-
чение. Когда такого рода обвинения оказались 
несостоятельными, раскольники инкримини-
ровали ему финансовые махинации. Пока он 
был митрополитом МПЦ, церковные финан-
совые инспекции не имели претензий к архи-
епископу Охридскому Иоанну, видели только 
лучшие показатели служения – естественно, 
тогда его ни в чем не обвиняли. Но как толь-
ко он вступил в единство с Сербской Право-
славной Церковью, он сразу же стал мишенью 
– был атакован всякого рода ложными наве-
тами, при этом самим руководством расколь-
нической МПЦ. Но если бы раскольнические 
епископы уважали церковные каноны, они 
соблюдали бы и канон 9 (IV Вселенского Собо-
ра), которым устанавливается, что церковные 
лица не должны судиться в мирских судах. 
Но в течение последних 11 лет по директиве 

раскольнической МПЦ архиепископ Охрид-
ский Иоанн был приговорен к заключению в 
тюрьму семь раз, а в последнее время гонения 
коснулись и других епископов, монашества и 
верующих Архиепископии. 
В этом году наша Церковь отмечала 1700-ле-

тие принятия Миланского эдикта, которым 
гарантируется свобода вероисповедания. Свя-
той царь Константин понял, что невозможно 
силой и по приказу заставить человека верить 
или не верить. Видимо, то, что понял святой 
царь Константин, в нашей стране никому не 
понятно! И после принятия Миланского эдик-
та как можно в XXI веке насильно заставлять 
людей быть частью раскола! Это немыслимо! 
Святой царь знал, что ни одно общество не 
выживет, если каждому гражданину не будет 
обеспечено главное – вера, искренность, свобо-
да. Как могут отмечать этот значимый юбилей 
те, кто находятся в расколе, преследуя свободу 
выбора принадлежать соборному Правосла-
вию, – нам невозможно и представить! И де-
мократия без уважения свободы вероиспове-
дания – это не демократия! 
И всё же пусть празднование годовщины 

принятия Миланского эдикта подвигнет всех 
жителей нашей страны задуматься и понять 
значение этого события, чтобы празднова-
ние это оказалось достойным. Пусть этот год 
станет годом окончательного освобождения 
архиепископа Иоанна, годом прекращения 
гонений за веру и годом начала возврата рас-
кольников к единству Церкви. 

– Каково здоровье архиепископа, как 
он воспринимает обрушившиеся на него 
испытания? 

– Суд еще в марте этого года одобрил реко-
мендации врачей по поводу операции архие-
пископу Охридскому Иоанну, необходимость 
которой возникла из-за проблем со здоро-
вьем, появившихся у него во время его тюрем-
ных злоключений. Но до сих пор по неизвест-
ным причинам эта операция так и не была 
проведена! Архиепископ Охридский Иоанн 
также страдает диабетом. Условия его пребы-
вания в камере предварительного заключения 
и в тюрьме ниже стандартных. За плохие усло-
вия содержания заключенных наше общество 
постоянно подвергается международной кри-
тике. Об этом недавно говорил митрополит 
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Черногорско-Приморский Амфилохий во 
время проповеди на Литургии в Скопье: «Бла-
женнейший Архиепископ Иоанн мог бы оста-
ваться там, где и был, – в расколе, – и не был бы 
тогда в заключении шесть раз, и, опять-таки, 
не находился бы в заключении в настоящее 
время. Создается впечатление, что его не про-
сто отправили в тюрьму, но демонская и злая 
сила использует все возможные средства, что-
бы его убить, – это мое мнение, сложившееся у 
меня по приезде сюда. К сожалению, отноше-
ние властей в этом государстве к нему, а через 
него и к вам, – это просто-напросто способ его 
уничтожить, по-другому объяснить их поступ-
ки невозможно!» 

Но необходимо подчеркнуть, что архиепи-
скоп Охридский Иоанн, пребывая в тюрьме, 
свободен, и этим показывает, что, к сожале-
нию, есть люди, которые могут быть в тюрьме, 
и находясь вне ее стен. Архиепископ Иоанн 
понимает свободу как единство, объединение, 
соборность в Церкви, в то время как расколь-
ники понимают свободу как всеобъемлющее 
освобождение от других, что представляет со-
бой самый суровый вид самолюбия. 

– В этом году также состоялся процесс 
против едва ли не всех архиереев, клири-
ков и игумений Православной Охридской 
Архиепископии. Расскажите о нем. 

– Да, епископы, монастыри и верные люди 
Охридской Архиепископии изъявили жела-
ние личными средствами помочь Архиеписко-
пии, но раскольники придумали обвинение, 
что якобы это были средства архиепископа 
Охридского Иоанна, которые он взял у рас-
кольной МПЦ 15 лет назад! В сущности, как и 

во времена однопартийной системы, это об-
винение – в который раз – значило свободный 
доступ полиции в епископские канцелярии, 
монастыри, дома прихожан с целью забрать 
всё, что можно, даже книги записи крещений 
и венчаний (к слову, эти книги не отбирали 
даже при коммунистической власти и во вре-
мена Оттоманской империи), а были и случаи 
физического насилия, примененного к неко-
торым монахиням. Свидетелями против кано-
нической Церкви и в этом судебном процессе 
вновь стали раскольнические клирики, кото-
рые требуют осуждения архиепископа Охрид-
ского Иоанна! Суд приговорил архиепископа 
Охридского Иоанна к трем годам лишения 
свободы, всех других – епископов, монашество 
и прихожан (всего 19 человек) – к двум годам 
тюремного заключения условно; также было 
конфисковано имущество Архиепископии. 
Вашим читателям известны слова Христо-

вы: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 
15: 20). Эти слова являются критерием, по ко-
торому Соборная Церковь всегда оценивала 
качество своей жизни. В Республике Македо-
ния при коммунистах не было никаких гоне-
ний Церкви; напротив, была провозглашена 
автокефалия. Поэтому архиепископ Охрид-
ский Иоанн имеет обыкновение говорить, что 
сейчас пришла наша очередь немного постра-
дать. Имея это в виду, мы должны доказать, в 
силу наших возможностей, что наши сердца 
там, где наше сокровище, а наше сокровище – 
в соборности Церкви (см.: Мф. 6: 21). 

– Кажется, власти Македонии делают 
всё, чтобы если не уничтожить, то предель-
но затруднить существование Охридской 
Архиепископии. Удалось ли им добиться 
этого? Каково настроение верующих? 

– Мы в автономной Охридской Архиепи-
скопии не слышали, чтобы еще где-то в мире 
проводились одиннадцатилетние гонения и 
аресты православного епископа только пото-
му, что он, руководствуясь свободой выбора, 
избрал принадлежность соборной Церкви. 
В античном мире жил известный Прокруст, 

который, выказывая свое «гостеприимство» 
странствующим, предлагал им для отдыха 
свое ложе. Если гость был длиннее ложа, ему 
рубили ноги. Если, наоборот, был короче, его 
растягивали до смерти. В рабстве Прокруст 

Архиепископ Иоанн на скамье подсудимых
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оставлял лишь тех немногих, чья длина совпа-
дала с его ложем. В XXI веке религиозные пре-
тензии изменчивой македонской политики и 
политическая дрессировка раскольнической 
МПЦ становятся Прокрустовым ложем для 
всё большего числа македонских граждан. 
Для православных людей клевета – это 

ужасное проявление ненависти и злобы, а рас-
кольники не перестают клеветать на нашу Цер-
ковь перед общественностью. Клевета – это 
рана для того, кому она наносится. В течение 
всех вышеупомянутых лет раскольники при-
думывают различного рода наветы на архие-
пископа и Архиепископию, но такую клевету 
старец Иосиф Исихаст называл «оружием са-
мообороны тех, кто имеет комплекс занижен-
ной самооценки, и так как они не могут скрыть 
собственных бедности и ничтожности, то и за-
нимаются очернением тех, кто выше их». 
Цель клеветы – сломить твердость. В Еван-

гелии читаем, что диавол через фарисеев тоже 
воздвигал ложь на Христа. Автономная Охрид-
ская Архиепископия, как носитель соборной 
любви, терпит и будет терпеть раны от клеве-
ты, всегда руководствуясь примером Христа 
Господа, Который простил диавольским кле-
ветникам. Соборная Церковь по всему миру, 
принимая самый тяжелый крест, украшает 
себя словами из Евангелия: «Блажени есте, 
егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол 
глагол, на вы лжуще Мене ради» (Мф. 5: 11). 
Значит, ответ на ваш вопрос однозначен: 

верные укрепляются в вере, а раскольники, 
как мы видим, только теряют, продолжая го-
нения, так как к нам обращается всё больше 
людей, которые сострадают Церкви. 

– Изменилось ли как-то отношение ма-
кедонского общества к Охридской Архие-
пископии за последние годы в связи с эти-
ми событиями? 

– Предыдущий македонский премьер г-н 
Любчо Георгиевский открыто заявил (еже-
недельник «Фокус», № 891/892 от 27.07.2012): 
«Архиепископ Иоанн является политическим 
заключенным»! Большинство интеллектуа-
лов придерживаются подобного же взгля-
да. Особенно и в связи с тем, что «Amnesty 
International» назвала архиепископа Охрид-
ского Иоанна «узником совести». Значит, что-
то меняется медленно, но уверенно. 

Было бы хорошо посмотреть на вышеска-
занное через призму того, о чем мы не так дав-
но проповедовали на одном из богослужений, 
а именно, что вековой опыт показывает: те, кто 
гонят Церковь, всё еще не определились с це-
лью своей истории, ее направления, не знают, 
куда их приведет, если они продолжат идти 
тем путем, которым идут!

– Кажется, о событиях в Македонии 
мало осведомлены в других странах. Чув-
ствуете ли вы поддержку остального пра-
вославного мира? 

– Да, и сердечно благодарны за эту поддерж-
ку! Мы соборная Церковь и знаем, что когда мы 
радуемся, тогда и вся Церковь радуется за нас, 
когда мы страдаем – целая Церковь страдает. 
Могу добавить еще следующее: мир эти гоне-
ния и страдания называет борьбой за свободу 
веры – Церковь же в гонениях и страданиях 
видит исповедание веры! Одни делают всё воз-
можное, чтобы гонения прекратились, другие 
не в состоянии этого делать, третьи смотрят в 
ожидании, но никто не остается равнодушным. 

– Как люди находят путь в Охридскую 
Архиепископию? Расскажите несколько 
ярких историй обращений, если можно. 

– Раскол опасен, потому что является скры-
тым неприятелем. Люди легко распознают, 
когда кто-то принадлежит к другой христи-
анской деноминации, но раскол им узнать 
тяжело. В расколе никто себя не спрашивает, 
почему канонические православные архиереи 
и священники не находятся в евхаристическом 
союзе с раскольническими клириками, а, на-
оборот, оправдывают это, оскорбляя канони-
ческие Церкви. К примеру, один раскольниче-
ский архиепископ заявил, что тот факт, что всё 
Православие не принимает самопровозгла-
шенную автокефалию МПЦ, является призна-
ком «духовной незрелости» (ТВ «Сител», эфир 
от 07.10.2012). Люди постоянно подвергаются 
такого рода пропаганде. 
Так что с помощью политической пропа-

ганды, сокрытия сведений, нагнетания страха 
делается всё для того, чтобы люди просто не 
понимали, что такое раскол! Предполагаю, 
что такими же являются и обстоятельства рас-
кола Денисенко в Украине. 
Среди нас есть люди, которые, будучи рас-

кольниками, пришли на литургию на Святой 
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Горе Афон или в других соседних 
Поместных Церквах, и тот факт, 
что святогорцы, как и священ-
ники Поместных Церквей, не 
позволяют раскольникам при-
чащаться в канонической Церк-
ви, дал возможность многим из 
них понять, что такое раскол, и 
вернуться в церковное единство. 
Другие люди, глядя на гонения 
Церкви и зная историю раскола, 
распознали подлинность кано-
нического Православия и всту-
пили в соборность, понимая, что 
соборность – это нечто, без чего 
невозможно существовать, что 
это сущность Церкви. Имеем и 
случаи, когда раскольнические духовники не 
могли ответить на вопросы верующих, почему 
МПЦ не находится в единении соборного Пра-
вославия, и люди просили священника вместе 
перейти в соборную Церковь. Есть и случаи, 
когда некоторые люди, к примеру свидетели 
Иеговы, вступали в каноническую Церковь. 
Значит, Господь всегда находит Своих людей! 
Существенный вопрос, который человек мо-
жет задать сам себе: почему я не могу быть 
тем, кого найдет Господь? 

– Уже одиннадцать лет Охридская Архи-
епископия находится в состоянии притес-
нений и фактически гонений. Что помога-
ет вам выжить и даже развиваться в столь 
неблагоприятных условиях? 

– Воскресение – это стиль жиз-
ни православного христианина. 
Следуя такому устройству жизни, 
человек, столкнувшись с различ-
ными неблагоприятными жиз-
ненными ситуациями, всегда под-
нимается и идет вперед. Находясь 
в такой крестово-воскресной ат-
мосфере, Церковь беспрестанно 
стремится к встрече с будущим, 
встрече с Воскресшим Христом. 
Нам помогает то, что каждый 

человек в автономной Охридской 
Архиепископии старается во всех 
людях всегда видеть Воскресшего 
Христа. 
Значит, необходимо за всё про-

щать – ради Воскресения; и как и сейчас, так 
и постоянно радоваться и обожать свое суще-
ствование в канонических литургических со-
браниях, которые представляют собой конец 
безысходностям в мире. 
Позвольте мне завершить эту нашу бесе-

ду, поприветствовав вас и всех ваших читате-
лей самым радостным приветствием: Христос 
воскресе! 

Из интервью диакона Георгия Максимова 
от 29.01.2014. 

Архиепископ Охридский Иоанн 
(Вранишковский) был освобожден из заключения 

2 февраля 2015 года. Сейчас он находится на 
свободе.  

О целомудрии

Сегодня мы вспомним ту страсть, которая 
особенно ярко выделяется среди прочих 
страстей. Это страсть блуда, опутываю-

щая, подобно паутине, весь современный нам 
мир. Видимо, начали сбываться пророческие 
слова о том нравственном состоянии людей 
последнего времени, когда оно будет таким 
же, как во времена Ноя, и люди будут делать 
то же, что делали жители Содома и Гомор-
ры. Как бы то ни было, но, живя среди развра-
та, нам нужно заботиться о своем спасении. 
Один из путей к нему – путь Лота, жившего в 

Содоме. В городе, где царил разврат, он был 
тем праведником, ради которого сохранялся 
город. Он спасался тем, что жил по другим 
принципам и другим правилам. В подобной 
обстановке жил и Ной во времена допотоп-
ные. Ведь тогда люди отличались такими гну-
сностями, что Господь, глядя на мир, раска-
ялся, что создал человека на земле (Быт. 6:6). 
Ноя, проповедовавшего покаяние, они счи-
тали безумным и смеялись над ним, говоря: 
«Да что он от нас хочет? Мы живем, как все. 
Все же так делают». Св. Феофан Затворник 

Архиепископ Охридский 
Иоанн (Вранишковский)
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справедливо замечает на такой аргумент: 
«Жили, как все, и потоп потопил всех». Спасся 
только Ной и его семейство, которые жили 
по-другому.
Говорить блудникам, что страсть блуда 

вредна для души и что она разрушительно 
действует на психику, бесполезно. Они это-
го не понимают, как не понимали того люди, 
жившие во времена древние. Люди как тогда, 
так и сейчас говорят, что это есть только испол-
нение закона естества и ничего в этом плохого 
нет. Но мы знаем из Священного Писания, что 
никакой блудник Царства Божиего не насле-
дует (Еф. 5:5). Противоположной этому греху 
добродетелью является целомудрие, которое 
охраняет человека от погружения в плоть. И 
если блуд, растлевая человека, разрушает его 
личность, уподобляя его скотам (Пс. 48:13), то 
целомудрие уподобляет его ангелам, ибо «чи-
стота есть усвоение бестелесного естества», – го-
ворит преп. Иоанн Лествичник.
Целомудрие бывает внешнее, состоящее в 

сохранении чистоты тела, а бывает внутрен-
нее, заключающееся в чистоте помыслов, 
чувств и желаний. В Патерике описан случай, 
как у одной игуменьи в монастыре жила пле-
мянница, красивая собой. Недолго прожив, 
она умерла. Игуменья думала, что она попала 
в райские обители, и молилась о том, чтобы 
ей было показано, где она находится. Открыв-
шееся ей видение показало, что ее племянни-
ца находится в огне адском. Она воскликнула:

– За что ты там оказалась?
Та объяснила:
– Я только во внешнем своем облике была 

чиста и сохраняла чистоту телесную, но мне 
нравился юноша, ходивший в церковь, и я 
всегда смотрела на него во время службы, 
оскверняясь в душе.
Этого оказалось достаточным, чтобы по-

пасть в ад. Такое целомудрие, может быть, 
больше требуется от людей монашеского зва-
ния, проводящих ангельское житие, но и от 
мирян требуется сохранять целомудрие, хотя 
бы телесное, внешнее.
Признаком внешнего целомудрия являет-

ся стыдливость. Правда, стыд появился по-
сле грехопадения, ибо до него Адам и Ева 
не имели стыда. После же вкушения запре-
щенного плода они вдруг устыдились своего 

вида, почувствовав в себе плотские движения. 
Тогда они из листьев смоковничных сделали 
себе препоясание, закрыв те места, которые 
наиболее вызывали у них стыд. Таким обра-
зом, стыд есть завеса греха и вовсе не святое 
состояние, хотя для падшей природы челове-
ческой оно очень благодетельно, потому что 
хранит от возможного греха. По мере чистоты 
чувство греха обостряется, вызывая стыд даже 
там, где, казалось бы, и нет необходимости 
стыдиться. У преподобной Макрины, сестры 
Григория Нисского, однажды появилась бо-
лезненная опухоль на груди. Мать долго про-
сила и умоляла ее воспользоваться услугами 
врача, так как и это искусство, говорила она, 
дано Богом на пользу людям. Макрина же 
из чувства стыда считала невозможным об-
нажение какой-нибудь части тела перед чу-
жими глазами. Таковым целомудрием она 
преклонила Божие милосердие и получила 
откровение, согласно которому нужно было 
по наступлении вечера, удалившись в храм, 
всю ночь припадать с молитвой к Богу и те-
кущую из глаз воду смешивать с землей, а по-
том эту слезную грязь употребить вместо ле-
карства против своей болезни. Поступив так, 
Макрина получила исцеление. Подобную 
стыдливость показал и преп. Аммун. Он как-
то переправлялся через реку с одним братом 
и попросил его отойти подальше, чтобы не 
видеть им друг друга обнаженными. Но даже 
когда они удалились друг от друга, Аммун 
устыдился самого себя видеть обнаженным 
и, пока боролся со стыдом, не зная, что ему 
делать, внезапно был перенесен на другой 
берег.
Целомудрие удерживало многих под-

вижников от посещения мест, где требуется 
обнажение телесных частей. О пляжах и об-
щих банях св. Иоанн Златоуст говорил, что 
это есть сонмище блудных жен и непотреб-
ных юношей; место, где оскорбляется честь 
мужского и женского пола, где уважение к 
воздержанию, скромности, благоговению, 
целомудрию подрывается, а слава, честь и 
доброе имя христианина предаются пору-
ганию. Если бы св. Иоанн Златоуст жил сей-
час, то сказал бы о телевидении и кинема-
тографе то же, что говорил в свое время о 
театре – что если бы они изображали только 
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возвышенное, они бы никого не интересова-
ли. Они потеряли бы свою притягательную и 
обаятельную силу, если бы перестали щеко-
тать животные инстинкты падшей человече-
ской природы.
Сотое правило шестого Вселенского Собо-

ра гласит:
«Очи твои право да зрят и всяким хранением 

блюди твое сердце, ибо телесные чувства удобно 
вносят свои впечатления в душу. Посему изобра-
жения на досках или на ином чем, обольщающие 
зрение, растлевающие ум и производящие воспла-
менение нечистых удовольствий, не позволяем 
отныне каким бы то ни было способом начер-
товать. Если же кто это будет делать, да будет 
отлучен».

Это приговор разным художникам, фото-
графам, режиссерам, которые считают, что 
существует так называемая «целомудренная 
нагота», приводящая к возвышенным чув-
ствам. Такая красота способна вызвать святые 
чувства только у святых и бесстрастных, но бо-
леющих страстями это созерцание приведет 
лишь к утрате целомудрия.
Какое значение имеет целомудрие для 

христианина? Как для тела, так и для души 
оно доставляет здравие и удовольствие от 
ощущения здравия. Св. Григорий Богослов 
определяет признаком целомудрия неко-
торую веселость сердечную, сравнивая ее с 
веселостью детской. Целомудрие возвыша-
ет человека над грехом и соединяет с Богом 
по причине богоподобия. Целомудрие – до-
бродетель всеобъемлющая. «Девство и брак 

не для всех, а целомудрие для всех», – считает св. 
Филарет Московский. И прежде всего цело-
мудрие характеризуется верностью данным 
Богу, супругу, супруге обетам. 
Некий монах Николай, служивший ранее 

в войске при царе Никифоре, вновь пошел 
воевать, так как случилась война. Находился 
он в цветущей поре возраста, был высокого 
роста, статный, сильный, красивый, с моло-
децкой военной выправкой. По этой причи-
не на него постоянно обращали внимание 
женщины, хотя он их не замечал. Когда Ни-
колай проходил по Болгарии, то как-то раз 
случилось ему зайти переночевать в одну 
болгарскую гостиницу. Поужинав и помо-
лясь Богу, Николай лег спать. Но только что 
он разоспался, как неожиданно почувствовал, 
что кто-то тихо потрагивает его. То «прииде 
к нему» дочь гостинника, «девица весьма мо-
лодая». Монах ощутил горячее человеческое 
тело, почувствовал, как молодые тонкие руки 
страстно сплелись с его руками и в то же вре-
мя чьи-то страстные уста стали покрывать 
лицо поцелуями. Все ночевавшие в гостини-
це спали крепким сном, и никто не мог ей по-
мешать, но инок сам отстранился от ласкаю-
щей прелестницы и вопросил ее:

– Кто ты? Чего хочешь?
Она же отвечала ему:
– Дочь гостинника, любовью к тебе уязв-

лена и пришла, влекомая неисцелимою 
страстью.
Монах начал останавливать страстную бол-

гарку и напомнил ей, что она еще молода, что 
ей должно стараться блюсти свою девичес-
кую чистоту, чтобы вступить в честный брак 
или сделаться инокиней, но девушка так им 
увлеклась, что не слушала его нравственных 
увещаний, а обратилась к хитрости. Чтобы 
выиграть время и опять напасть на него, не 
наделав шуму, она отползла от него, улеглась 
потихоньку и притворилась будто заснула. К 
третьей страже ночи «паки припаде к нему 
влекуще». Когда Николай опять заговорил с 
ней строго, притом громко, девушка испуга-
лась того, чтобы другие от их переговоров не 
проснулись, и она для этого отступила от него, 
тяжело дыша. Через время она вновь кинулась 
к Николаю, чем и переполнила меру его тер-
пения. Монах Николай плюнул и сказал:

Своими силами человек не может сохра-
нить себя в чистоте, особенно в наше вре-
мя, когда грязь разврата заливает весь мир, 
подобно потопу. Современный мир напо-
минает собой болото грязи, от которой, по 
словам св. Златоуста, пахнет геенной и не-
стерпимым наказанием. Мы все живем в 
этой обстановке. Все меньше остается та-
ковых, кого не марал бы этот мутный и зло-
вонный поток. Поэтому христианин в насто-
ящее время совершает великий подвиг, 
стяжая добродетель целомудрия. Несмотря 
на разлив чувственности, ее все же можно 
достичь.
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– Ты бес, а не девушка.
Встал и ушел из гостиницы, оставив нам 

пример монашеского целомудрия.
А вот пример супружеского целомудрия. 

Некий купец перевозил товары в Африку, и 
случилось кораблекрушение, которое его ра-
зорило. Купца посадили в тюрьму за долги, а 
жена, зарабатывая немного, могла приносить 
ему только пищу, но освободить его никак не 
могла из-за большого долга. Однажды, когда 
она была у мужа, туда пришел один из знат-
ных людей. Увидев эту женщину, он пленил-
ся ее красотой и предложил ей выкуп мужа, 
с условием если она пробудет у него только 
ночь. Женщина не обнаружила ни гнева, ни 
досады, не стала и осуждать вельможу, а про-
сто сказала:

– Я должна спросить у мужа. Как он ска-
жет, так и сделаю.
Когда она все рассказала мужу, он запла-

кал, глубоко вздохнул и произнес:
– Недаром сказано: не надейтесь на князей, 

на сынов человеческих (Пс. 145:3). Пусть простит 
ему Бог обиду, которой он хотел нас унизить 
еще более, чем мы унижены. Пойди к нему и 
скажи, что мы не хотим купить свободу такой 
ценой.
Она все это передала вельможе. В то вре-

мя с ними сидел разбойник, который слышал 
разговор их и, умилившись их верностью друг 
другу, рассказал им, где находятся сокрови-
ща, им награбленные, так как ему они уже 
не пригодятся, ибо его скоро казнят. Эти 
сокровища помогли освободиться от тюрьмы 
купцу.
Подобные примеры целомудрия человек 

не может явить без помощи Божией.
Св. Игнатий Брянчанинов пишет:
«Естественное влечение изменяет Бог в 

том, кто всеми зависящими от него средства-
ми доказывает свое искреннее желание, чтобы 
влечение это изменилось. Тогда Дух Божий при-
касается к духу человеческому, который, ощу-
тив прикосновение к себе Духа Божьего, весь со 
всеми мыслями и ощущениями устремляется 
к Богу, утратив сочувствие к предметам плот-
ского вожделения. Тогда сбываются слова Апо-
стола: «Прилепляйся, Господи, един дух есть с 
Господом». Тогда само тело влечется туда, куда 
стремится дух».

Благодатью Божией возможно достичь 
даже степени аввы Серена, при которой не 
бывает и таких возбуждений, которые свой-
ственны детям. Этого состояния видимо до-
стиг и Андрей Христа рада юродивый, кото-
рого однажды женщины из публичного дома 
насильно затолкали к себе, желая, чтобы он 
сотворил с ними блуд и, искушая поцелуя-
ми, вызывали его на это. Но ничего не смогли 
сделать и решили, что он либо мертв, либо 
чурбан какой-то. А в это время Андрей уви-
дел беса блуда, который по виду был как эфи-
оп, губастый, вместо волос на голове у него 
конский помет, смешанный с золой, с лись-
ими глазами, плечи были покрыты драным 
лоскутом и от него исходил страшный смрад. 
Святой, гнушаясь этого зловония, начал часто 
плевать и рубищем зажал нос. Демон же уви-
дел, как он отвращается блуда, пришел в неи-
стовство и испустил громкий вопль: «Меня 
люди за сладкий мед в сердцах своих прини-
мают, а этот брезгает мной и плюет на меня». 
Бывают разные степени целомудрия и 

чистоты. По Лествичнику их три: начало чи-
стоты – когда душа не сочувствует появляю-
щимся страстным помыслам, середина – от-
сутствие нечистых мечтаний в бодрственном 
состоянии и во сне, а предел состоит в том, 
чтобы пребывать в одинаковом устроении 
при виде существ одушевленных и бездуш-
ных, словесных и бессловесных. 
Степень аввы Серена – это шестая степень 

по классификации преп. Кассиана Римля-
нина. Согласно ему, первая степень состоит 
в том, чтобы не подвергаться возмущению 
плотской похоти в бодрственном состоянии; 
вторая – чтобы ум не занимался сладостраст-
ными помыслами; третья – чтобы от взгляда 
на женщину нисколько не склонялся к вож-
делению; четвертая – чтобы в бодрственном 
состоянии не допускал и простого движения 
похоти; пятая – чтобы и самое тонкое согла-
сие на сладострастное действие не помрачало 
ума, когда рассуждение или необходимость 
чтения приведет на память человеческое 
рождение, на которое он должен смотреть 
спокойным чистым взглядом сердца, как на 
дело простое и необходимо назначенное для 
размножения рода человеческого, шестая – 
чтобы даже и во сне не было соблазнительных 
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мечтаний о женщинах или мужчинах. Хотя 
подобное мечтание и не считается грехом, 
однако же это бывает знаком того, что еще 
скрывается похоть в членах. Сон обличает 
наше внутреннее состояние. Полная цело-
мудренная чистота состоит в совершенном 
успокоении от плотских возбуждений, т. е. в 
бесстрастии. Это состояние Адама и Евы до 
их грехопадения.
Целомудрие связано с различными до-

бродетелями и достигается не без их помо-
щи. Например, целомудрие напрямую связа-
но с воздержанием в пищи и питии.
По словам Никиты Стифата, матерь цело-

мудрия и чистоты есть всестороннее воздер-
жание, а отец – страх Божий. Чтобы хранить 
свое целомудрие, прежде всего, надо хранить 
страх Божий. Если будет у человека страх Бо-
жий, то он не решится на поступки, оскор-
бляющие совесть. А страх Божий приобрета-
ется лучше всего памятью смертной, которая 
удерживает от нарушения заповедей Божиих.
Пока испорчено естество, человеку при-

ходится бороться с похотными движениями, 
возникающими в нем. В такой борьбе он по-
казывает произволение свое, и Господь, видя 
это, дает ему силу на сохранение целомудрия 
даже в условиях всеобщего разврата. Оно, по 
слову св. Игнатия Брянчанинова, «есть дело 
Божие в нем, а отнюдь не свойство естества и 
не плод его усилий». Своими силами человек 

не может сохранить себя в чистоте, особен-
но в наше время, когда грязь разврата зали-
вает весь мир, подобно потопу. Современ-
ный мир напоминает собой болото грязи, 
от которой, по словам св. Златоуста, пахнет 
геенной и нестерпимым наказанием. Мы все 
живем в этой обстановке. Все меньше оста-
ется таковых, кого не марал бы этот мутный 
и зловонный поток. Поэтому христианин в 
настоящее время совершает великий подвиг, 
стяжая добродетель целомудрия. Несмотря 
на разлив чувственности, ее все же можно 
достичь.
Но даже если мы не смогли сохранить 

целомудрия, это вовсе не значит, что нет во-
зможности его приобрести вновь. Пример 
тому дает преп. Мария Египетская, которая, 
быв блудницей, показала такой пример це-
ломудрия, что Церковь в песнопениях, об-
ращенных к ней, назвала ее «целомудренной 
блудницей». Что невозможно человеку, во-
зможно Богу. Поэтому не сохранившему це-
ломудрия не должно отчаиваться, ибо через 
покаяние его можно снова вернуть и еще в 
большей степени. Кто-то из Отцов сказал, что 
Бог вменяет в чистоту саму борьбу за чистоту. 
К этому мы призываемся самим Богом здесь 
и сейчас.

Иерей Вадим Коржевский

«Христос воскрес, брат! 
Забирайся геть!»

Закінчився пасхальний період, під час якого замість звичайного привітання хри-
стияни кажуть один одному: «Христос воскрес!» Скільки разів ми сказали ці сло-
ва? І що вони значать для нас? Просто вітання, данина традиції, або щось більше, 

важливіше? Розмірковує архімандрит Андрій (Конанос).

+++
Ви говорите мені «Христос воскрес», а то-

варишу – «Забирайся!»
Настала Пасха. Я прийшов до своїх школя-

рів на урок. А діти прекрасно знають, що раз 
я священик, богослов, то в ці дні неодмінно 
буду вітати їх словами: «Христос воскрес!» І 

ось я зайшов до класу – але при цьому не став 
говорити учням цих слів (зрозуміло, спеці-
ально). Я просто привітався з ними і запитав:

– Як справи? Що нового?
І тут один із хлопців каже мені у відповідь:
– Отче, потрібно сказати «Христос воскрес!»
– А-а, воістину воскрес! Зі святом!
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– Але ви самі нам цього не сказали!
– Так, не сказав.
Інші хлопці в цей час сиділи і з подивом 

слухали, як їх однокласник повчає мене, що 
мені слід говорити.
В цей час хтось постукав, і в дверях з’яви-

лася голова хлопчини з іншого класу.
– Вибачте, – сказав хлопчик. – Хлопці, дай-

те нам, будь ласка, ваш баскетбольний м’яч! 
Нам грати нічим.
І тут мої учні закричали у відповідь:
– Йди звідси! Ніякого м’яча ми тобі не 

дамо! Ми тоді вам дали, а ви його загубили. 
Все, ніякого м’яча! Забирайся!
Бідний хлопчина зніяковів і пішов, за-

кривши за собою двері.
А я сказав своїм учням:
– Хлопці, ви так кричали, що зовсім забу-

ли сказати вашому товаришеві ті слова, що 
хвилину тому говорили мені.

– Які слова?
– Христос Воскрес! Потрібно було сказа-

ти: «Йди звідси! Христос Воскрес!»
Хлопці здивовано дивились на мене.
– Що ви маєте на увазі?
– Те ж, що мали на увазі і ви – п’ять хви-

лин тому.
Коли я увійшов до вас, ви зробили мені аб-

солютно справедливе зауваження. Я повинен 
був привітатися з вами пасхальним вітанням 
– «Христос воскрес!» Але ці слова – Христос 
воскрес! – Настільки сильні, настільки реа-
лістичні, що просто повторювати їх вголос 
недостатньо. Ми повинні підтверджувати їх 
ділом. Преобразитися. По–новому думати. 
По–новому відчувати. Що б не відбувалося в 
нашому житті. Ви з легкістю говорите мені: 
«Христос воскрес!», – а до свого товариша – 
«Забирайся, не дамо тобі м’яча!». «Христос 
воскрес!», і при цьому: «Закрий двері, не за-
важай нам!»
Воскресіння Христа – яке це має відно-

шення до мене?
Ці слова – «Христос воскрес» – означають, 

що і ми воскресли разом з Ним. В іншо-
му випадку виходить те, що я почув зовсім 
хлопчиськом від одного свого товариша в 
старших класах. Він сказав глузливо:

– Христос Воскрес! Але яке відношення це 
має до мене?

Він воскрес, а я? А ти? А всі ми? Яке значен-
ня Воскресіння Христове має в нашому жит-
ті, тут і зараз? Чи впливає ця подія на реаль-
ність, в якій ми живемо сьогодні?
Ось, наприклад, зустрічаються на Велик-

день двоюрідні брати, і – з порога:
– Зі святом! Христос Воскрес! Давай по 

каві, поговоримо!
І ось сідають і починають обговорювати, 

що говорити в суді проти третього родича, з 
яким ділять майно. Обговорюють, домовля-
ються, зустріч добігає кінця, і – «Ну давай, до 
зустрічі в суді! Не забудь, що я тобі сказав, це 
дуже важливо! Ну, щасти. Христос Воскрес!»
Христос Воскрес. Але своїми вчинками, не-

мов клавішею Delete, ми «стираємо» ці слова 
з нашого життя. Говоримо «Христос воскре-
се!», а в житті у нас ніякого Воскресіння не-
має. У нас як і раніше віє могильним холодом 
від егоїзму, пристрастей, слабкостей і поро-
ків. Але ж саме Воскресіння, оновлення влас-
ного життя є кінцевою метою. Так, Господи! 
Про це ми молимося. І зараз я не збираюся 
читати вам моралі. Мені просто хочеться, 
щоб ви уважніше ставилися до власних слів. 
Пам’ятаєте, про що йдеться в Старому Завіті? 
«Не вимовляй Ім’я Господа Бога Твого дарем-
но» (Вих. 20: 7). А ми спокійно вимовляємо 
священні слова, які ніяк не підтверджуємо 
справами.
Побачимось, отче!
Одного разу я зателефонував своєму знайо-

мому, православному християнину, про яко-
го мені було відомо, що він – людина небідна.

– Христос Воскрес!
– Воістину Воскрес! – відповів він.
Цей чоловік добре знав, як відповідати на 

пасхальне привітання. Його відповідь була 
абсолютно правильною.

– Знаєш, тут є одна бідна сім’я, їм потрібні 
гроші ...

– Отче, ну що я можу вдіяти ... Ти ж зна-
єш, зараз криза, у всіх проблеми ... Дай Боже, 
щоб їх ситуація якось вирішилася ... Нічим не 
можу допомогти. Побачимось, отче! Христос 
Воскрес.

– Воістину Воскрес! – відповів я. – До 
побачення.
Христос воскрес, але ми як і раніше – срі-

бролюбці, жадібні і скупі. Наше серце як і 
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раніше закрите. Ми не воскресли. Наше срі-
бролюбство і наш егоїзм все ще живі і ніяк не 
помруть.
Після цієї розмови я звернувся зі своїм 

проханням до іншого чоловіка, який не осо-
бливо вірить в Бога, не ходить до церкви і не 
живе церковним життям, на відміну від нас. 
Його внутрішній світ закритий від мене. І він 
не привітав мене словами «Христос воскрес!» 
Але, ледь почувши про бідну сім’ю, цей чо-
ловік тут же дав мені п’ятсот євро зі словами:

– Візьми, отче, роби з цими грошима, що 
хочеш. Віддай їх тим, кому вони потрібні.
По суті, сталося те, що мав на увазі Господь, 

коли говорив, що митарі і блудниці перши-
ми увійдуть в Царство Боже (Мф. 21:31).
Я звернувся до цієї людини зі словами: 

«Христос воскрес!», а він своїм вчинком відпо-
вів мені: «Істинний Господь! Правда, не знаю, 
чи правильно я висловився ».
Ви запитаєте мене: «Хіба це правильно?» 

Ні, набагато правильніше – говорити «Хри-
стос воскрес!» і при цьому любити Господа, 
жити Ним, і своїм життям виконувати єван-
гельські заповіді. І я не скажу, що мені біль-
ше подобається, коли людина є атеїстом, але 
при цьому живе по-християнськи (такі люди 
дійсно є: вони називають себе атеїстами, але 
насправді атеїстами не являються, тому що їх 
душа висока, любов діяльна, а серце – співчут-
ливе до біди і страждань інших).
Чи воскрес Христос у нашому житті?
Один чоловік якось розповів старцю Паї-

сію про свою сестру, яка вночі вела розпусний 
спосіб життя, а вдень працювала в лікарні:

– Отче, моя сестра гине! Вона потрапить в 
пекло! Адже вона ходить по кабаках, грішить, 
продає своє тіло!
У відповідь старець запитав його:
– Твоя сестра працює в лікарні?
– Так.

– Коли вона доглядає за хворими, вона 
смиренна, добра? Вона допомагає їм?

– Так, отче! Дуже допомагає! Вона любить 
хворих, без всякої гидливості миє і годує лю-
дей похилого віку, які вже не можуть ходити, 
виконує всі їхні прохання, доглядає за ними, 
як ніби-то вони її рідні батьки.

– Не хвилюйся, чадо моє. Господь їй 
допоможе.

– Але ж, отче, вона майже не ходить до 
церкви! Вона не має ніякого відношення до 
того, що ми робимо!
Ми робимо ... А що ми робимо? Говори-

мо «Христос воскрес», і тут же встромляємо 
ближньому ніж в спину. Дуже гарний такий 
ніж, з написом «Христос воскрес». Ось тобі! 
Христос Воскрес! І продовжується осуд, не-
приязнь, ненависть, пороки – ніяких змін, ні-
якого преображення.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Але 

чи воскрес Христос в нашому житті? Чи ми 
сприймаємо Воскресіння тільки як якусь істо-
ричну подію? Я неспроста згадав слова свого 
шкільного товариша. Що означає Воскресін-
ня Христове? Що сталося після того, як Він 
воскрес? Він воскрес тільки для Себе? На іко-
нах зображується, як воскреслий Спаситель 
тримає за руку Адама, звільняючи його і Єву 
з пекельної могили. А як нас може звільни-
ти звідти Христове Воскресіння? Як нас воно 
може воскресити?
Так, Господь дійсно воскрес. І Він преобра-

жує людей, змінює їх, після того як Його 
любов проникає до них в душу. Тоді пре-
ображаються і душа, і тіло. Преображається 
вся людина. У ній все змінюється – її душа, її 
серце. В душі оселяється світло, і людина за-
спокоюється, спокійно засинає і радісно про-
кидається, з бажанням жити – працювати і 
вдосконалюватися. Все це дає Господь.

Дитяче питання
Як любити гидких каченят?

Мій син, досягнувши 15 років, з ангела 
перетворився на майже некерова-
ного хама. Я проcто не впізнаю своєї 

дитини. Відчуваю, що його самого це мучить, 
але зробити він з собою нічого не може. Всі ка-
жуть: потерпи, це перехідний вік. Можливо, 
це і так, але для чого потрібен цей перехідний 
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вік? Чому дорослішання заподіює такі жах-
ливі страждання і самій людині, і його близь-
ким? І як нам, батькам, зберегти в цей період 
свій авторитет і хоч якісь довірчі відносини?

Працюйте разом
Протоієрей Костянтин Островський, бать-

ко чотирьох дітей:
– В одній статті про виховання дітей у сім’ях 

селян XIX століття я прочитав, що селянські 
діти дуже рано ставали дорослими, здатни-
ми до самостійного життя. Підліток в 15 років 
вже міг у разі необхідності бути господарем у 
домі, а дівчинка і ще раніше – в 12 років – го-
сподинею. А селянське господарство було не 
тільки дуже трудомістким, але і складним, ви-
магало багатьох знань і навичок. Я не ідеалізую 
селянство. У ті часи, як і тепер, гріхи людей у   
всіх шарах суспільства бували всякі. Але зга-
дайте: ніде в російській класичній літературі 
ми не знаходимо навіть згадки про конфлікти 
перехідного віку в сім’ях селян. Підлітки до-
рослішали душевно раніше, ніж дозрівали 
фізично. Зараз так буває дуже рідко. Я думаю, 
однією з головних причин такого успішного 
виховання було те, що в тих сім’ях всі – до-
рослі, маленькі, старі – жили єдиної життям, 
і кожен робив, що міг. П’ять років – візьми 
лозинку і паси гусей. Став старшим – труди-
ся по силам. Виріс – берись за важку чоловічу 
роботу. Діти бачили, що батьки сильніше їх, 
краще розбираються у всіх загальних для них 
справах. Звідси виникала природна повага до 
старших. І працювали, і відпочивали, і їли, і 
молилися разом. Жили разом.
І зараз, якщо діти можуть жити спільним 

життям з батьками, це йде їм на користь. Я, 
наприклад, дякую Богові за те, що мої старші 
сини допомагали мені у алтарі, коли я
служив в Хабаровську. Іллі було десять, а 

Вані – вісім років. Мене призначили настояте-
лем храму. Дідок–паламар там виявився дуже 
слабеньким. І молодший син по-справж-
ньому займався алтарним господарством, а 
старший читав на службах. Я з них питав як 
із справжніх алтарників, а не як з маленьких 
дітей. Думаю, що значною мірою завдяки 
тому, що мене з дітьми завжди зв’язувала 
спільна серйозна справа, у нас не було опи-
саних конфліктів перехідного віку. Труднощі 

і неприємності в цьому віці, звичайно, були, 
тому що наші пристрасті росли разом з нами, 
однак особисті стосунки дітей і батьків завж-
ди залишалися добрими.
Але у величезній більшості навіть благопо-

лучних сімей діти майже весь свій час прово-
дять окремо від батьків. Дитячий садок, шко-
ла, гуртки ... Телевізор, комп’ютер ... Батьки на 
роботі або теж біля телевізора, комп’ютера ... 
У кращому випадку бувають загальні розваги, 
а потрібні якраз спільні справи. Повторюся: 
якщо хлопчик працює разом з батьком, він 
бачить реальну перевагу батька і, природно, 
виповнюється до нього повагою. Якщо ді-
вчинка разом з матір’ю займається домаш-
нім господарством, вона бачить силу і вмін-
ня матері, наслідує їй і, природно, поважає 
і слухається її. Сучасна ж дитина до якогось 
часу сприймає батьків майже без критики, а 
потім, років до десяти-дванадцяти, зауважує, 
що в самому, як йому здається, головному він 
батьків наздогнав, а то і перегнав. Адже типо-
ва сучасна людина – це людина–споживач, а 
споживати діти здатні нітрохи не гірше, ніж 
дорослі. І оскільки прийнятий переважною 
більшістю людей життєвий ідеал – мати по-
більше життєвих благ при найменших зусил-
лях, то якраз здатність батьків прикладати зу-
силля (тобто здатність до трудової та творчої 
діяльності) перестала вважатися гідністю.
З іншого боку, в перехідному віці людину 

починають особливо хвилювати найважливі-
ші життєві питання (про сенс життя, про ко-
хання, про вибір життєвого шляху), а батьки 
часто не можуть допомогти дитині їх виріши-
ти. І не по простоті своїй (це б не біда), а тому, 
що батьки ці питання не вирішили для самих 
себе.
При цьому найчастіше батьки вимагають 

від підлітка виконання якихось моральних 
правил, а обгрунтувати їх не можуть. Якщо 
батьки в розлученні, тому що «не зійшлися ха-
рактерами» або тому що «прийшла нова лю-
бов», хіба діти будуть слухати їхні поради про 
серйозне ставлення до шлюбу? Якщо тато дає 
хабар співробітникові ДАІ, він не зможе по-
яснити синові, що чесніше заплатити штраф. 
Коли діти бачать наше лицемірство, коли ми 
вчимо їх тому, що самі не робимо, це більш 
за інше підриває наш батьківський авторитет.
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Принци і злидні в школі
У мене двоє дітей, семи і тринадцяти ро-

ків. У школі, куди вони ходять, дуже велика 
різниця між хлопцями з бідних і забезпече-
них сімей. Наша сім’я не може дозволити собі 
новий мобільник або дизайнерські шмотки. 
А є ті, хто може. Старший, як мені здається, 
переживає через це. Як пояснити дитині, що 
не варто заздрити тим, хто багатший? Як до-
триматися золотої середини, щоб дитина не 
стала ні користолюбцем, ні закомплексова-
ним злиднем? 

***
Протоієрей Олександр Риков, духівник дитя-

чої недільної школи:
– Проблема соціального розшарування се-

ред дітей – це в першу чергу проблема бать-
ків. Є сім’ї, в яких дуже гостро, емоційно ре-
агують на недолік матеріальних засобів. І це 
часто пов’язано не з соціальним розшаруван-
ням, а з внутрішньою недостатністю. Якщо 
батьки носять у собі, дбайливо пестують це 
клеймо соціальної неповноцінності, велика 
ймовірність того, що і діти це успадкують.
Я не прихильник підходу «переконати ди-

тину, щоб вона не заздрила багатим». Мені 
взагалі здається, що «переконувати» кого-не-
будь в будь-чому, в кращому випадку, не має 
сенсу. І питання «що робити, щоб дитина не 
виросла користолюбцем?» від початку по-
ставлене некоректно. У ньому присутня «пре-
зумпція винності»: ніби ніхто без навіювання, 
кодування, програмування не здатний бути 
елементарно добропорядним. Усунь бать-
ківську опіку – і тут же таке почнеться! Так 
якаж тоді ціна такої опіки? По-друге, хто не 
хоче, щоб дитина виросла ініціативною і під-
приємливою? Але для цього батьки зобов’я-
зані навчити дітей правильно користуватися 
матеріальними благами, в тому числі і гро-
шима. Важливо уникнути крайнощів. Необ-
хідно, щоб у родині не було культу матері-
альних благ. Ні позитивного, ні негативного. 
Важливо навчити дитину знати, тверезо оці-
нювати свої можливості і вміти ними кори-
стуватися. Самодостатній людині непотрібно 
заздрити. Зазвичай питання про те, як навчи-
ти дітей не заздрити і спокійно ставитися до 

матеріальних благ, задають люди, що знайш-
ли у вірі, у Церкві рішення своїх гострих (в 
минулому) проблем, захист від сум’яття і 
пристрастей. Вони прийшли до цього, по-
долавши непростий шлях. Тепер їм хотілося 
б, щоб їхні діти отримали той же результат, 
тільки без помилок, втрат і розчарувань. Але 
чи буде результат в цьому випадку настільки 
ж цінним і бажаним? Позбавляючи своїх ді-
тей права на помилку, чи не віднімаємо ми у 
них їхнє власне життя? Чи не провокуємо їх 
на помилки більш грубі і тяжкі? Інша край-
ність – батьківське занепокоєння, як би не 
виростити злидня і невдаху. Тут рецепт не-
складний. Ні в якому разі навіть зопалу, на-
віть у «виховних» (хоча, якеж це виховання?) 
цілях не можна казати дитині, що з нього 
обов’язково виросте злидень і невдаха. Взагалі 
в розмовах з дитиною не вживайте такі слова і 
такі емоції. І ніколи не бийте дітей «по руках» 
– в переносному сенсі (і в прямому, звичайно, 
теж).
Потрібно навчитися бути вимогливим, але 

без дріб’язковості. Страх батьків на тему «що 
ж із тебе виросте?» замініть на інше: «ти наш 
(мій), що б не виросло». Природно, не в сенсі 
вседозволеності, а з інтонацією підбадьорен-
ня і підтримки. Необхідно побачити, які цілі 
ставить перед собою ваша дитина і якими за-
собами їх добивається. Без цього діти просто 
приречені на досягнення батьківських цілей, 
а не своїх. Яка ініціатива і підприємливість 
може бути вихована в такій ситуації? У кра-
щому випадку – дисципліна і старанність. 
Злидень і невдаха – це комплекси батьків. 
Ці комплекси прямо-таки провокують їх на 
жорстокість і несправедливість, коли потріб-
ні терпіння і ласка. Чому у відносинах з на-
шими дітьми нами так часто керує бажання 
зробити боляче? «Нетяма! Тупиця!» Своїми 
«стимуляторами» ми самі ламаємо здібно-
сті дітей долати кризу, замість того щоб під-
тримати, допомогти знайти віру в себе, у свої 
здібності.
Припустимо, що дитина позаздрила при-

ятелеві і вимагає собі «такий же телефон, як 
у Мишка». Як бути? Однозначної відповіді 
немає. Комусь можна пояснити, що така річ 
не по кишені родині. Комусь можна піти на-
зустріч і купити, наприклад, в подарунок на 
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день народження. Комусь категорично відмо-
вити. Це залежить від конкретної моделі сі-
мейних взаємин. Що ж стосується батьків, то 
це явний сигнал про допущені помилки. Не-
обхідно задуматися. «Дорога річ», «як у N», 
«вимагає» – це не просто негативна конотація 
з батьківської точки зору, а свідчення того, що 
ваша дитина ставить під сумнів деякі норми 
життя своєї родини. Може бути, не в остан-
ню чергу тому, що батьки не посвячують його 
в свої труднощі, всіляко «оберігаючи дитячу 
психіку». Буває, що дитина водить додому 
компанію друзів, а батьки турбуються – чи 
не хочуть дружки поживитися за рахунок їх 
дитяти? Тут слід бути обережним: нерід-
ко причиною подібних побоювань є пекучі 

батьківські ревнощі. Але навіть якщо підоз-
ри виправдовуються, необхідно насамперед 
запитати себе, чому так вийшло, що дитина 
не навчилася розбиратися в людях? Чому 
ця компанія єдина, де дитина відчуває себе 
комфортно? Яке коло спілкування він буде 
шукати, якщо його позбавити цієї підозрілої 
компанії? І як виховати дитину господарем у 
своєму домі?
Ми можемо створити який завгодно міф 

про себе і про своє життя, про сімейні стосун-
ки, але реакція дітей, як індикатор, показує 
наші прорахунки. Можна спробувати випра-
вити цю реакцію, але краще постаратися ви-
правити себе.

Зачем в храмах молятся о властях

Почему стоит поминать власти как гражданские, так и церковные, даже если они 
нам кажутся недостойными, на примере прошений Литургии Василия Великого 
рассказал епископ Обуховский Иона.

Многие наверняка знают, что Великим 
постом, так же, как в постные дни накануне 
больших праздников — Рождества, Креще-
ния Господня, в храмах совершаются Литур-
гии Василия Великого.
Кстати, ни святитель Иоанн Златоуст, ни 

святитель Василий Великий не являлись, 
строго говоря, авторами литургий. Скорее, 
они были, говоря по-украински, «упоряд-
никами» молитвословий, существовавших 

на то время. Иоанн Златоуст 
упорядочил богослужебный 
круг Константинополя, а Ва-
силий Великий, будучи архи-
епископом Кесарии Каппа-
докийской, зафиксировал на 
бумаге чин, бытовавший в его 
местности.
Литургия Василия Велико-

го несколько длиннее Златоу-
стовской. Песнопения поют-
ся более протяженно, а в это 
время в алтаре священник чи-
тает удивительные по красоте 
молитвы.
Например, когда хор ис-

полняет песнь Богородице, звучит молитва 
Господу за весь мир. Как мы знаем, вместо 
«Достойно есть» на Литургии Василия Ве-
ликого поют «О Тебе радуется, Благодатная, 
всякая тварь» — песнопение, написанное пре-
подобным Иоанном Дамаскиным. И в этот 
момент священник в алтаре возносит молит-
ву. В первую очередь, о Святой Церкви Хри-
стовой, также о храме, в котором соверша-
ется богослужение. О том, чтобы этот храм 
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утвердился, как сказано, «до скончания века». 
Вот такое дерзновенное прошение.
Молится священник и о людях, принес-

ших в церковь дары — вино, хлеб, свечи и все 
необходимое для совершения богослужения. 
А затем о тех, чьи имена написаны в записках, 
и кто участвует в богослужении.
Поминаются в этой молитве также те, 

кто делают добрые дела: «о плодоносящих 
и добротворящих во святых Твоих церквах 
и поминающих убогия». Священник просит 
Господа воздать им богатыми и небесными 
дарами: «Даруй им вместо земных небесная, 
вместо временных вечная, вместо тленных 
нетленная». То есть, вместо нашей тленной 
милостыни мы просим Господа воздать нам 
нетленными Его дарованиями.
Возносится молитва и о тех, кто у власти. 

Священник произносит: «Возглаголи в серд-
цах их благая о Церкви Твоея и всех людех Тво-
их, да в тишине их тихое и безмолвное житие 
поживем во всяком благочестии и чистоте».
И дальше звучат удивительные слова, кото-

рые, думаю, полезно знать всем, кого смуща-
ет, что в храме поминают недостойные, по их 
мнению, гражданские или церковные власти. 
«Благия во благости соблюди, лукавыя благи 
сотвори благостию Твоею». То есть, «добрых 
сохрани добрыми по благости Твоей, злых со-
делай добрыми по доброте Твоей».
Действительно, мы молимся не о том, что-

бы человеку, который, может быть, ошибается, 
ведет себя, на наш взгляд, неправильно, было 
ещё лучше и удобнее творить неправду, но о 
том, чтобы благие были соблюдены во благо-
сти, а лукавых Господь исцелил Своею благо-
датью, чтобы больше человек зла не творил.
Дальше священник возносит молитву обо 

всех людях. Он просит «расточенныя собери, 
прельщенные обрати», то есть, о всех тех, кто 
находится в расколах, в сектах, ересях и кто 
еще не знает истинного Бога.
Очень актуальными и в наше время явля-

ются прошения о «на судищи, и в рудах, и 
в заточениих, и в горьких работах, и всякой 
скорби, и нужде, и обстоянии сущих». Сколь-
ко людей и вообще, и сейчас находятся в зато-
чении и в горьких работах, и о них тоже мо-
лится священник.
Помянув всех, он произносит молитву о 

тех, кого не вспомнили по неведению, или 
забвению, или из-за множества имен, и про-
сит: «Сам вспомни, Боже, знающий возраст 
и именование каждого, знающий каждого от 
чрева матери его».
Уже в самом конце мы обращаемся к 

Богу: «Ты, Господи, помощь беспомощным, 
надежда безнадежным, обуреваемым Спа-
ситель» и просим Господа «всем вся буди, 
ведый коегождо, и прошение его, дом и по-
требу его».
Действительно, Господь всех нас знает и 

всех помнит. Но наше дело – священнослу-
жителей и мирян – молиться о наших ближ-
них. И как раз во время пения дивной песни 
Богородице «О Тебе радуется» совершается 
эта удивительная и трогательная молитва.
Очень всем рекомендую и советую при-

обрести книгу «Последование Божественной 
литургии» или распечатать из интернета 
чинопоследования, где приведены те молит-
вы, которые священник читает в алтаре, что-
бы понимать, для чего и откуда такие паузы 
в богослужении. Чтобы петь Богу разумно, 
со вниманием и пониманием молиться на 
Литургии.

Поширені помилки православних

Одна з найпоширеніших помилок в цер-
ковному середовищі – зміщення релі-
гійного поклоніння з Бога на свяще-

ника, ченця, з повним підпорядкуванням 
його волі. Чим небезпечний такий підхід? 

– Культ особистості, напевно, – одне з 
найбільш згубних явищ, яке ми можемо 

спостерігати в нашому житті. Особливо ж 
шкідливий прояв культу особистості в жит-
ті церковному. В настільній книзі священно-
служителя є наступне застереження: «Люди, 
які прагнуть знайти собі духовну опору, оби-
рають духовну особу, їм симпатичну, і відда-
ють себе їй абсолютно. Добре, якщо духівник 



33Таїнства

Мгарскiй Колоколъ   липень–серпень 2016

виявиться досвідченим і чесним, тоді він усуне 
таке ставлення. В іншому ж випадку виникає 
залежність, що таїть у собі загрозу непоправ-
ної шкоди для душі опікуваного».
Головний принцип, який високо цінуєть-

ся в православ’ї, – це, перш за все, свобода. За 
словами відомого релігійного філософа А. С. 
Хомякова, свобода – це той стан, коли людина 
є повністю самою собою. Місія кожного свя-
щеннослужителя – привести людину до Хри-
ста, дати їй можливість пізнати свого Бога. 
Але при цьому нерідко доводиться поміча-
ти, що у деяких священиків з часом виникає 
прагнення панувати над душами пастви. На 
жаль, такі священики або навіть просто мона-
хи часто вимагають від своїх парафіян безза-
стережного послуху, віддачі себе у владу «пас-
тиря». У підсумку в душах деяких парафіян 
відбувається зміщення акценту з Засновника 
нашої Церкви на її служителя. Такі «служи-
телі», хтось усвідомлено, а хтось, можливо, і 
ні, за влучним висловом одного сучасного бо-
гослова, просто затуляють собою Христа, ста-
ють провідниками не Божественної благодаті, 
а своїх власних ідей. Однак кожен священик 
повинен пам’ятати: він покликаний збира-
ти своїх прихожан не навколо себе, а навко-
ло Євхаристичної Чаші. Відповідно до цього 
і кожен віруючий православний християнин 
повинен прагнути до храму, але не як в те 
місце, де служить або проповідує священик, 
який йому симпатичний, а перш за все туди, 
де Сам Господь закликає нас стати причасни-
ками Його Божественних Тіла і Крові.

– Невиліковне магічне відно-
шення до вчинення релігійних об-
рядів. Мовляв, обряди автоматич-
но відбуваються, незалежно від 
того, з розумінням і усвідомлен-
ням приступає людина до них або 
«технічно», тому, що це потрібно 
зробити. Прокоментуйте, будь ла-
ска, в чому тут ризик?

– У Православній Церкві все (Та-
їнства це чи обряди) відбувається з 
єдиною метою: дарувати людині Бо-
жественну благодать, яка необхідна 
для її порятунку. Але в ставленні до 
цих священнодійств не повинно бути 
ніякої «автоматики». Таїнства – це 

священнодійства, які здійснюються не люди-
ною, а Богом, і тому їх дійсність не залежить 
від нашого до них ставлення. Але проблема 
даного питання криється зовсім в іншому: в 
нашому сприйнятті цих священнодійств. І 
тут все виявляється набагато серйозніше: від 
нашого духовного стану може залежати те, як 
ми сприймемо ці Таїнства, наскільки рятів-
ними вони будуть конкретно для нас. Якщо 
ми готуємося до сприйняття Божественної 
благодаті, якщо наше серце, наш розум, наші 
почуття готові прийняти допомогу Божу, 
в такому випадку Таїнства і обряди будуть 
для нас рятівними, тоді вони будуть нам на 
користь. В іншому ж випадку, якщо ми при-
ступаємо до священнодійств негідно, тільки 
механічно, то ризикуємо накликати на себе 
гнів Божий, адже, за словами святого апосто-
ла Павла, «хто їсть і п’є негідно (тобто бере 
участь в Таїнстві Євхаристії. – Прим. Автора), 
той їсть і п’є в осуд собі, не розмірковуючи про 
Тіло Господнє» (1 Кор. 11:29).

– Улюблена тема православних – наг-
нітання страху перед досягненнями су-
часної науки і техніки, мінливим середо-
вищем і тлумачення всіх подій в світі як 
стовідсоткових ознак настання найближ-
чим часом кінця світу. Як боротися з вну-
трішнім панікером?

– Церква існує вже без малого дві тисячі 
років, і кожна епоха вимагала від неї певних 
реакцій на все, що відбувається навколо. Але 
при цьому ми повинні розуміти, що Церква 
ніколи б не змогла проіснувати до сучасності, 
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якби вона не залишалася саме такою, якою 
її створив Христос. Тільки перебуваючи тим, 
що вона є, Церква змогла зберегти і пронести 
крізь тисячоліття свої вічні цінності. Павло 
Мейендорф, син відомого православного бо-
гослова протопресвітера Іоанна Мейендорфа, 
одного разу сказав: «Багато “освічених” лю-
дей дивляться на Церкву як на пережиток ми-
нулого. І їм необхідно показати: Церква – не 
музей, вона має відповіді на сучасні питання».
Наше життя дуже динамічне: навколиш-

ній світ блискавично змінюється, і нам про-
сто необхідно мати певні навички життя в 
ньому. Внаслідок цього кожна сучасна віру-
юча людина також повинна мати доступ до 
інформації і має повне право користуватися 
новітніми технологіями, але кожному слід 
уважно ставитися до того, що йому хочуть 
донести. Людина завжди повинна пам’ята-
ти основну мету свого життя: слідувати за 
Христом і жити в Ньому, щоб знайти Вічне 
Царство, а для цього не потрібні ніякі сучасні 
технології. Якщо ці технології або досягнен-
ня сучасної науки не заважають нам набли-
зитися до Христа – значить нічого поганого в 
них немає. Але якщо ж вони затягують нас в 
трясовину тотального захоплення, якщо ми 
надаємо їм більше уваги, ніж своїй власній 
душі – тоді це вже привід бити на сполох.

– Що б Ви порадили любителям над-
мірного шанування святих «на всі випад-
ки життя», які при цьому зовсім забува-
ють про Бога?

– Ми повинні пам’ятати, що не святі ряту-
ють нас і не вони виліковують від тієї чи іншої 
хвороби: спасіння і Вічне життя даються нам 
тільки Богом. Святі ж – це ті, хто може допо-
могти нам в досягненні спасіння. В молитвах 
святим ми говоримо: «Моли Бога про мене, 
святий угодник Божий».
Святий – це така людина, яка вже досягла 

вічного блаженства в єдності з Господом. Свя-
тий – це той, хто своїм особистим подвигом 
реалізував в собі призначення кожного з нас: 
стати образом і подобою Божою. Святий – це 
той, в кому вже живе Іісус, як про це говорить 
святий апостол Павел: «Не я живу, але живе в 
мені Христос» (Гал. 2:20).
Сенс православного шанування святих 

найяскравіше зображує преподобний Іоанн 
Дамаскін: «Поклоняємося їм ми не як богам і 
благодійникам за єством, але як рабам і спів-
служителям Божим, які мають дерзновіння 
до Бога по любові своїй до Нього. Поклоняє-
мося їм, тому що сам Цар відносить до Себе 
шанування, коли бачить, що шанують улю-
блену Ним людину».
Святі – це зразок для кожного з нас, на-

скільки потрібно любити Бога і прагнути до 
Нього. Таким чином, ми закликаємо святих 
не для того, щоб вони спасли нас, але щоб до-
помогли нам в наших молитвах до Бога.

З викладачем КДА 
Андрієм Музольфом 

розмовляла Наталя Горошкова 

Как преодолеть рассеянность 
на молитве?

Наверное, каждому знакомо такое состояние: начинаешь молиться и вдруг через 
какое-то время понимаешь, что слова молитвы не трогают сердце, произносятся 
механически, а мысли давно уже переключились на какие-то бытовые проблемы. 

Как сохранить сосредоточенность на молитве, как избежать рассеяния? Советы 
пастырей

+++
Рассеянность происходит от 

несмирения 
Священник Валерий Духанин

– Рассеянность в молитве – это, конечно, 
проявление нашей немощи. Это следствие 
греха. Наш ум стал неустойчив, мысли скачут 
и сменяют одна другую, в них полный хаос, 
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и молитва становится тесным 
путем и узкими вратами, че-
рез которые нашему уму с 
его метаниями из стороны в 
сторону трудно пройти. Что 
же делать? 
Для того чтобы умом 

не парить, его следует за-
ключать в слова молитвы. 
Это очень простой, но вер-
ный принцип, изложенный 
святыми отцами: сколько 
бы ум во время молитвы ни 
уклонялся в сторону, каждый 
раз возвращай его обратно. 
Какая бы ни приходила бле-
стящая и умная мысль, во 
время молитвенного правила 
всё следует отвергать, ибо это 
отвлекает от самого главного 
– общения с Господом. 
Еще замечено, что рассеянность происхо-

дит от несмирения. Это было открыто пре-
подобному Силуану Афонскому, вопросив-
шему Бога о причинах расхищения молитвы 
помыслами. «Гордые всегда так страдают от 
бесов», – сказано было ему. Гордая душа не-
спокойна, ее накрывают бурные волны эмо-
ций и чувств, молитва такой души невнима-
тельна. Когда же человек начинает смиряться, 
ему все легче и легче молиться, потому что из 
мирной души молитва идет сама собой. 
Рассеянность способна происходить в 

наши дни и от слишком ярких впечатлений, 
полученных от просмотра фильмов или по-
гружения в интернет. В душе сидят образы 
увиденного, они так просто не покинут ум и 
будут мешать внимательной молитве. И если 
ты сам заполнил свой внутренний мир непо-
нятно какими картинками, то почему удив-
ляешься, что они проявляют себя при молит-
ве? Это значит, что надо заранее научиться 
подмечать, что способствует и что препят-
ствует внимательной молитве. 
Рассеянность бывает от разных причин. 

Иногда ты просто устал, переутомился и рад 
бы молиться с полным вниманием, а голова 
отключается. В таком случае желательно за-
ранее рассчитывать свое время, каждый день 
выделять на молитву определенные часы или 

минуты, и к этому времени надо прийти хотя 
бы с каким-то остатком сил. 
Как бы там ни было, не стоит унывать. 

Приходящие во время молитвы помыслы 
подобны сорнякам на огороде: их выпалыва-
ешь, а они опять появляются. Но если их не 
выпалывать, то они невероятно разрастут-
ся и искоренить их будет труднее. А после 
выпалывания сорняки утрачивают былую 
силу. И со временем молитва становится 
внимательнее. 

+++
Не бойтесь возвращаться к тому месту 

правила, на котором отвлеклись 
Священник Александр Сатомский
– Важно помнить: Бог не руководитель 

литературного кружка. То есть Он не будет 
рад, если мы утром и вечером станем рас-
сказывать Ему стишок «Утренняя/вечерняя 
молитва». Он ждет от нас отношений, любви 
и открытости. Поэтому если в рамках молит-
венных текстов мы теряемся, то нам необхо-
димо не читать их подряд, а поступить иначе. 
Святитель Феофан Затворник рекомендовал в 
таких случаях молиться не по объему прочи-
танного (полное/неполное правило), а по вре-
мени, которое мы на молитву готовы отдать. 
Если мы имеем возможность 10 минут помо-
литься вечером, то можно взять Молитвослов 
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и начать молиться максимально собранно. 
Если же отвлеклись, то возвращаться к на-
чалу фрагмента, где потеряли нить. Обычно 
нам сложно вернуться, так как наша лень нас 
удерживает от этого. Здесь же мы понимаем, 
что не начитываем объем, а стараемся хоть 
что-то Богу сказать. С течением дней и ме-
сяцев мы увидим, что 10 минут миновали, а 
мы хотим говорить дальше – вот это и будет 
результат! 

+++
Память о нашей смертности помогает 

быть внимательным в молитве
Диакон Владимир Василик
– Побороть рассеянность на молитве мож-

но только практикой молитвы. Надо посто-
янно молиться, постоянно собирать свое 
внимание, вчитываться в слова молитвы. По 
возможности, если есть время и условия, про-
износить молитвы гласно, устами. Внимать, 
вникать, с сердечным вниманием относиться 
к словам молитвы и понимать, что эти слова 

– откровение Божие для тебя лично. Что это, 
как сказал святитель Андрей Критский, «яко 
помазание и питие, Слове, живоносная Твоя 
словеса». Что это слова от Духа Святаго, а не 
будто бы молитвы составили какие-то му-
дрые люди 1000 лет назад… Нет, это открове-
ние тебе от Бога здесь и сейчас! 
Говорится в молитвах на сон грядущим: 

«Владыко Человеколюбче, неужели мне одр 
сей гроб будет?» – это вполне актуально мо-
жет стать реальностью для всех нас. 
Еще один способ обрести внимание в мо-

литве – понимание того, что твоя молитва 
вполне может быть последней. Недавно мне 
довелось ехать на маршрутке. Это была со-
вершенно исключительная езда: казалось, что 
маршрутка вот-вот перевернется или разва-
лится на части. Все время пути я читал вечер-
нее правило – вопрос о рассеянности ума не 
стоял. Тут работают рецепты Иисуса, сына 
Сирахова: «Помни последняя твоя и во веки 
не согрешишь» (Сир. 7: 39). 

Cвіча невгасима
Щоденник невідомої лубенки 1930-х років

 Продовження. Початок у № 2, 2016
2/15 III 1933 р. Среда. Похороны о. Феодо-

сия, Троицкого священника.

Утром был вынос, а в 12 часов отпевание и 
похороны на новом кладбище. Служил 
владыка с остальным духовенством.

После отпевания владыка сказал надгроб-
ное слово. Он вспоминал твердую веру по-
койного и строгое исполнение пасторских 
своих обязанностей во всю сорокалетнюю 
службу с таким усердием, что ни в чем его 
нельзя упрекнуть. Конечно, каждый человек 
грешен во всем, но такое усердие к церкви и 
исполнение своих пасторских обязанностей 
чрезвычайно редко. Все время покойный мо-
лил Бога о том, чтобы кончина его была мир-
на и безмятежна, и действительно, скончался 
он, как праведник: утром участвовал в посвя-
щении священника, а вечером лег, откину-
лся к стенке и уснул навеки. Во всем он был 
безупречен, что касается службы и церкви, и 

теперь стоит у престола Славы, говоря: «Се 
Аз». И дети мои, последний раз мы видим 
его у нас во храме: очи не видят, руки, ко-
торые совершали таинство, недвижимы, ноги 
задубели, душа же его вознеслась к престо-
лу Всевышнего, где молится за нас. Владыка 
прослезился.
Другой батюшка, ученик о. Феодосия, 

вспоминал то время, когда отец Феодосий 
был учителем школы, как он заботился об 
учениках, как просил, чтобы не требовали 
ничего от родителей, когда ученика уволь-
няли, как помогал бедным ученикам, и од-
нажды одел бедного мальчика, который 
не мог посещать школы из-за недостатка 
одежды.
О. Иоаким также называл о. Феодосия 

своим учителем в исполнении обязанностей 
церковных, хотя сам 41 год служил, когда о. 
Феодосий 40 лет и до конца дней шел за ним, 
куда поведет нас владыка.
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+++
4/17 III 1933 р. Пассия 3 недели Великого 

Поста.
После Евангелия от Луки владыка сказал 

слово. Третье Евангелие о страданиях Хри-
стовых читаем мы, от Луки, и каждый раз 
чувствуем мы и грусть и радость, потому что 
является надежда на спасение. Евангелист 
Лука упоминает об одной подробности, кото-
рую другие опускают. Первосвященники об-
виняли Христа перед Пилатом в том, что Он 
производит мятеж в Галилее, дабы перевести 
обвинение на политическую почву и тем по-
будить Пилата предать Христа смерти, как 
мятежника. Галилея вообще всегда восставала 
против римской власти, так что неоднократ-
но мятежников казнили, как говорится об 
одном сильном восстании, где Пилат «кровь 
галилеян смешал с кровью жертвенных жи-
вотных». Но Пилат, услышав про Галилею, 
решил послать Спасителя к Ироду, который 
на праздник Пасхи прибыл в Иерусалим для 
развлечения. Пилат и Ирод были враги, и вот, 
отсылая Христа к Ироду, Пилат выразил тем 

желание примириться с ним. Окруженный 
первосвященниками, князьями, всею знатью, 
Ирод  ждал чуда. Он засыпал Христа вопроса-
ми, но Христос молчал. Был подобный тому 
случай в жизни Христа, когда дьявол искушал 
Его в пустыне, говоря, бросься вниз, как Сын 
Божий. Христос не сотворил сего чуда, ради 
пустого удовольствия, так было и сей раз. На-
прасно двор и Иродиада, и Соломия, что пля-
сала перед Иродом, просили ответить Ироду, 
Христос молчал. Тогда Ирод отдал Христа 
на посмеяние воинам, одевши Его в царскую 
одежду старых времен и, наконец, отослал 
вновь к Пилату, так состоялось примирение 
враждующих, Христос своими страданиями 
примирил два мира, языческий и иудейс-
кий. Так и теперь ироды и князья издевают-
ся над Христом, преследуют веру, но тут уже 
действует десница Божия, чтобы примирить 
враждующих. Два раза десница Божия каса-
лась Ирода. В Евангелии говорится об исцеле-
нии сына царедворца, когда тот уверовал со 
всем домом, вот первый раз десница Божия 
касалась Ирода, и он не уверовал. Теперь Сам 

Троицкая церковь, Лубны
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Христос пришел к нему, и тут свет Божий не 
коснулся души Ирода. Вот и теперь десница 
Божия касается неверующих, сколько умира-
ет с голоду. 63 человека ждут очереди погре-
бения, неужели не вразумляет такое явление? 
Если же не покаетесь, все погибнете. Ирод 
погиб от рук убийц, Иродиада была съеде-
на собаками, а Соломии лед отрезал голову, 
так бывает с упорным неверием. Вот поэтому 
будем верить, не забывать церкви, чтобы не 
погибнуть.

+++
5/18 III 1933 г. Суббота 3-ей недели. Вынос 

креста.
После того, как был вынесен крест, владыка 

сказал слово посреди храма. Сегодня крест 
переносит нас в то время, когда страдал Спа-
ситель. У креста стояли воины, потом перво-
священники, дышащие злобой, не допускали 
близко народ и родных, преданных Спасите-
лю лиц, и тут были Пречистая Матерь Его, 
апостол Иоанн, Мария из Магдалы, сестры 
Лазаря Марфа и Мария. Страдал страш-
но Христос, почему же Бог не давал голоса? 
Когда Христос крестился, тогда был слышен 
голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, Его слушайте!», Такой же голос Бо-
га-Отца ученики слышали и на горе Фаворе 
во время Преображения Господня, а тут было 
безмолвие. В саду Гефсиманском ангел по-
дкреплял Спасителя. Были и тут знамения 
Бога-Отца, который не оставил и здесь Сына 
своего возлюбленного. Бог-Отец, который 
на молитву Спасителя перед страдания-
ми: «Отче, прославь Сына Своего!», ответил: 
«Прославил и еще прославлю» и тут у кре-
ста дал знамение Свое. Евангелие говорит: 
«И бысть тьма от шестого часа до девятого». 
Когда родился Спаситель, явилась чудная 
звезда посреди мрака и ярким светом осияла 
землю, свидетельствуя, что свет явился миру, 
когда Христос страдал, тьма объяла землю, 
свет мира был поглощен смертью. Это знаме-
ние любви Бога-Отца, который тьмою скрыл 
ужасные страдания Спасителя на Кресте, где 
все силы ада поглотили Его, где слова разбой-
ника раздались среди безмолвия: «Помяни 
мя, Господи, когда приидеши, во Царствии 
Твоем!» - «Истинно со Мною будешь днесь в 

раю!» - был ответ Спасителя. Господь взял все 
грехи наши на себя, и поэтому тяжкие страда-
ния нес. Моисей принимал заповеди на горе 
Синай среди мрака, грома и молний, явле-
ниях, которые скрывали славу Божию от нес-
мышленого народа и учили народ покаянию, 
так и мрак во время полнолуния на Пасху 
иудейскую был явлением необыкновенным, 
потому что во время полнолуния не бывает 
затмения, согласно с наукою. Этот мрак, что 
покрыл землю во время страданий Спаси-
теля, свидетельствует о том, что Сын Божий 
умирает, уходит от мира и призывает нас к 
покаянию. Достойны осуждения неверы, ко-
торые теперь снова распинают, мучают Хри-
ста своим гонением на церковь, как много 
осудятся исполнители и виновники казни 
Спасителя. Принесем же плоды,  достойные 
покаяния,  к чему призывает нас тьма вокруг 
креста, где так страдал за нас Спаситель, что 
воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой, вскуе еси 
оставил мя?»

+++
11/24 III 1933 г. Пассия 4 недели Великого 

Поста.
После  Евангелия от Иоанна владыка сказал 

слово. Мы  присутствовали сейчас при смерти 
Человека-Спасителя. Умирает человек на по-
стели, есть у него рука, которая закроет глаза, 
есть душа, которая сочувствует ему и творит 
молитву, но у Христа никого не было, когда 
умирал Он. Всю жизнь Христос не знал, куда 
приклонить головы, так что пусть не печалят-
ся те, которые не имеют угла. Всю жизнь Хри-
стос работал, возрос в труде и бедности, пи-
тался подаянием и не знал сегодня, что будет 
есть завтра. Поэтому не печальтесь бедные и 
голодные. Когда умирает человек, оставляет 
после себя наследство. Что оставил Христос? 
Морально дал нам великое утешение, вооб-
ще, Он дал нам такое благо, которое никогда 
не изменится: Он дал нам внчную жизнь, но 
что оставил Он материального? Ничего не ос-
тавил, потому что Он был беден. У него оста-
лись две одежды, которые достались разбой-
никам, так Он был беден, беднее всех людей. 
Так не будем же мы печалиться, что бедны, 
беднее всех был Христос, когда умирал, зато 
дал нам Вечные блага.
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+++
25/7  III/ IV 1933г. Благовещение Пресвятой 

Девы Марии. 
Отпуская народ, владыка сказал слово, об-

ращаясь к причастникам. Сегодня великая 
тайна от века, от начала времени исполни-
лась. Сын Божий родился от Девы. «Гавриил 
благодать благовествует». Эту благодать и 
получили вы сегодня в таинстве причаще-
ния. Берегите ее, вспоминайте, что вы имее-
те Христа в себе. Вот вы чувствуете великую 
радость. Но не только приобщающиеся 
испытывают такую радость, потому что Го-
сподь не только в тела, но и в души ваши во-
шел и освятил их, и все присутствующие во 
храме испытывают такую радость. Вот ска-
жу вам пример. В Харькове один служащий 
долго ждал меня на паперти церковной. Был 
он учитель, пришел по делу, а в храм не во-
шел. Потом рассказывал мне, какую радость 
он испытал, пробывши полчаса у храма, 
восемь лет он не был во храме, и за это вре-
мя нигде не нашел утешения, ни в кино, ни 
в других местах, и только у храма первый 
раз испытал радость. Вот это и есть действие 
благодати Божией. Так будем же стараться 
быть достойными восприять Господа, и бла-
годать Божия будет с нами.

+++
26/8 III/IV 1933 г. Накануне Вербного 

Воскресенья.
Служил владыка. После Евангелия 

владыка сказал слово. Один раз в жизни Спа-
сителя, именно в Торжественный вход Его в 
Иерусалим, была радостная встреча Его. От 
самой колыбели, когда Ирод гнал Младенца 
Христа, до конца жизни Господь испытывал 
гонения. И вот после воскрешения Лазаря 
все желали увидеть чудотворца столь вели-
кого, который воскресил четверодневного, 
уже начавшего разлагаться Лазаря. Народ 
простирал одежды свои и держал паль-
мовые ветви, возглашая: «Осанна в Выш-
них!» Спасение свыше – помощь свыше. В 
память этого события мы тоже держим вер-
бу, потому что она раньше всего распускает-
ся, знаменуя победу над зимою, доказыва-
ет, что не всегда же бывает зима, а нам дает 

надежду на уничтожение смерти. Хотя и мы 
еще умираем, но смерти все-таки нет. Хри-
стос разрушил смерть, и мы все воскреснем. 
В знак этого мы и держим вербу. Мало од-
ного внешнего знака, нужно еще и внутрен-
нее глубокое убеждение в том, что Христос 
действительно воскресит нас. Возжигаем мы 
вместе с вербой и свечи, что означает распо-
ложение нашего сердца, горящего любовью 
к Богу.

+++
3/16 IV 1933 р. Перший день Пасхи.
Цей рік вперше була з процесією пасхаль-

ною, бо владика ще на плащаниці казав, що 
треба всім обходити з хресним ходом, щоб 
доказати ворогам нашу віру. Сяяли зірки. 
Як радісно зробилось на душі, коли заспіва-
ли: «Христос Воскресе!», відкриваючи двері 
хрестом Господа, що воскрес з мертвих, на-
віть і самій забажалось заспівати: «Христос 
Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав!» Співи 
такі були гарні, що не можна і сказати. Бага-
то прийшло тих, що приобщались Св. Тайн, 
і владика перед прийняттям сказав промову. 
Він сказав, що Господь назначив Св. чотири-
десятницю, щоб говіти, але не в суд і осуджен-
ня скажу тим, що приступають до таїнства, а 
для того, щоб до великих и страшних Тайн 
приступаючи, достойно посприяли Христа 
не в суд і осудження, але в життя вічне. Піс-
ля служби владика всіх привітав з великим 
святом Пасхи й казав тим, що причастились і 
сподобились великої милості: «Чули молитву 
Св. Іоанна Златоуста, щоб всі насладились св. 
трапези, бо любочестив Владика й першого 
приємлєт і останнього милуєт, ще і в «один-
надцатий час пришедшего милует», трапеза 
исполнена, насладитесь все. Ми почуваємо 
велику радість, ось це дає нам Господь в день 
великого Свята.

Я з Танею посвятили булки і яєчка собі і 
Ситкевич. Потім пішли додому, прячучи від 
уркаганів пасочки. Дома побудили всіх і роз-
говілись тим, що освятили й сирною пасхою. 
Сонце чудово всходило.

 
Орфографія оригіналу збережена

Далі буде…



Всеукраїнський Хресний хід миру, 
любові та молитви за Україну 
у Мгарському монастирі




