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У руках Богородиці

Третього червня Православ-
на Церква буде звершувати 
святкування на честь чу-
дотворної Володимирської 

ікони Пресвятої Богородиці. Це один із 
найбільш шанованих нашим народом 
образів. У цей же день ми будемо зга-
дувати і ще про один Лик Пречистої, 
яким Божа Матір благословила і наше 
місто Полтаву, і всю Полтавську зем-
лю. Нині ця ікона знаходиться у Возне-
сенському храмі на Пушкарівці, й хоча 
вона є списком Феодорівської ікони, 
однак наші предки здавна шанували її 
як Володимирську.

Дивним чином цей образ явився 
після Полтавської битви і благосло-
вив місце майбутнього Пушкарівсько-
го монастиря, ставши головною його 
святинею. Потім, покинувши Полтаву, 
ця ікона принесла славу Великобуди-
щанській обителі, після розорення якої 
в ХХ столітті стала берегинею Спа-
со-Преображенського скиту — остан-
нього притулку великобудищанських 
подвижниць. Далі — роки забуття і не-
відомості. І ось уже в наші дні, майже 
через три століття, Пречиста у своєму 
давньому образі дивом знову поверта-
ється в Полтаву і обирає Собі в житло 

місце Свого первоявлення — Возне-
сенський храм стародавньої Пушка-
рівської обителі. І тепер кожен охочий 
може прийти і доторкнутися до цього 
чуда Божественної любові, відкрити 
своє серце Матері Світла, Яка й досі 
незримо спасає нас від бід і нещасть.

Володимирська Пушкарівська іко-
на зображує Діву Марію з Немовлям 
на руках. Її Богоматеринство стало 

р у Д у р

основною подією всього Її подальшого 
ру р

життя. У Марії справдилися слова усіх 
пророків, сказані про Христа. У Ній 
здійснилась повнота нашого світу і че-
рез Неї явлене у наш світ Божественне 
Одкровення в Божественній Дитині. 
Як не дивуватися волі Господа, Який 
захотів дарувати нам Себе в людині? 
«Бог став людиною, щоб ми стали по-
дібні Йому», — говорить святий Афа-

д , щ

насій Великий. І в усьому цьому зна-
чне місце посідає Діва Марія.

Під час перебування ікони в Матві-
ївському скиту очевидці свідчили, що 
фарби на ній ставали все світлішими і 
світлішими, являючи погляду моліль-
ників Лик Пречистої. Особливою ви-
разністю і ясністю обрисів виділяло-
ся Її око. За роки забуття чудотвор
р р

не
зображення знову потьмяніло, як

потьмяніли й душі людські, загрузлі
в гріхах і безбожжі. Проте погляд на
іконі Пречистої сьогодні все такий же
ясний і так само пронизливо дивиться
в душу богомольця. А ще надзвичайно
ясні й світлі фарби, що зображують Її 
руки, якими Вона тримає Божественне
Немовля, а разом із Ним — і всіх нас.

Коли до Віфлеємського вертепу
прийшли пастухи й повідали про яв-
лення їм ангельських воїнств, усі, хто
почув, дивувались тому. А Марія ці всі
слова зберігала у Своєму серці. Божа
Матір тихо і покірно приймала слова
про Її Сина, дякуючи Богу за цей ве-
ликий дар.

Пресвята Богородиця є і нашою
Матір'ю. Нас Вона також, як і Боже-
ственне Немовля, тримає на Своїх
руках, підтримуючи Своєю невичерп-
ною любов'ю. Подумаємо про те, які
слова про нас складає Вона в Своєму
серці. Що приносять вони Їй — радість
чи біль? Що Вона бачить, вдивляючись
Своїм ясним поглядом із Володимир-
ської Пушкарівської ікони в наші душі,
— гріх чи чесноти?

Ігумен Афанасій (Бідний).

Владыка Феофан (Быстров) 
и провинциальная Полтава

Жизнь как подвиг

Париж — город
влюбленных, 
или Благословение 
Марии Магдалины

Велика страдниця

Его жизнь, учение и влияние 
на православное монашество

До річниці масового розстрілу 
у Требах духовенства і мирян. 
Преподобномучениця 
Олімпіада Полтавська

До дня пам'яті святителя Луки 
(Войно-Ясенецького): 
про одну зустріч зі святим

с.13

с.14–15

Молдавский старец 
Паисий Величковский

Мій шлях до Христа

Володимирська Пушкарівська ікона Пресвятої Богородиці.Володимирська Пушкарівська ікона Пресвятої Богородиці
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Архієрейське служіння

Єпархіальна хроніка
13 квітня, на свято Входу 

Господнього в Єрусалим, 
у Покровському храмі Архіє-
рейського подвір'я міста Ком-
сомольська відбулася чергова 
дитяча Літургія і загальне го-
віння для вихованців та викла-
дачів Духовно-просвітницького 
центру.

Літургію звершив директор 
школи ієрей Георгій Ковален-
ко. У богослужінні взяли участь 
вихованці, викладачі, а також 
батьки вихованців. За богослу-
жінням співав змішаний хор ви-
хованців і батьків.

Цього дня майже всі ви-
хованці причастилися Святих 
Христових Таїн. У кінці Літургії 
діти святили вербу і традиційно 
вітали один одного зі святом. 
Після подячних молитов відбу-
лося спільне чаювання.

16 квітня, з благословення 
Високопреосвященнішо-

го Филипа, митрополита Пол-
тавського і Миргородського, 

у Полтавській Місіонерській
Духовній семінарії побувала
група студентів та викладачів
Кременчуцького педагогічного
училища імені А. С. Макаренка.
Гості відвідали семінарські хра-
ми — Трьох святителів і пре-
подобного Нестора Літописця,
а також дізналися про особли-
вості навчального процесу на
іконописному відділенні.

17 квітня, у Великий Чет-
вер, Церква згадувала і

знову звершувала Таємну Ве-
черю Господа Іісуса Христа,
яку Він звершив перед своїми
Хресними стражданнями зі
Своїми учнями і апостолами.
На Таємній Вечері Христом
було встановлено одне з го-
ловних Таїнств християнської
Церкви — Євхаристію (що в
перекладі з грецької означає
«подяка»). Під час Євхарис-
тії вірні причащаються Тіла
і Крові Самого Христа. Тож у
Великий Четвер прихожани

усіх храмів прагнуть причасти-
тися Святих Христових Таїн. 

Також у Великий Четвер
у храмах відбулося приготу-
вання Запасних Дарів для
Причастя протягом року тих
людей, які через старість або
неміч не можуть прийти в
храм і причаститися в храмі.
Тіло і Кров Христові, освячені
на Літургії Великого Четверга,
зберігаються в особливому
ковчежці (зазвичай виконано-
му у формі храму), іменовано-
му дарохранительницею, на
престолі у вівтарі. Відправля-
ючись до хворих, священики
перекладають звідти Тіло і
Кров Христові  в менший ла-
рець — дароносицю.

17 квітня, у Страсний Чет-
вер, у храмах єпархії

звершили утреню з посліду-
ванням Страстей Господніх.
Після шістопсалмія, тропаря
«Егда славнии ученицы» і ма-
лої ектенії присутні запалюють

свічки і ніби вступають у гли-
боку темряву Гефсиманської 
ночі, що огортає тепер світ. 
Починається читання дванад-
цяти Євангелій. Зміст Єванге-
лій і послідування присвяче-
но подіям, що відносяться до 
ночі з Четверга на П'ятницю і 
до дня Великої П'ятниці до її 
вечора, — прощальній бесіді 
Іісуса Христа зі Своїми учня-
ми на Таємній Вечері, зраді 
Його Іудою, суду над Ним у 

р , р д

первосвящеників і Пілата, 
Його розп'яттю і частково по-
р щ ,

хованню. 
Послідування Страстей Гос-

подніх — дуже древній чин. 
В Єрусалимській Церкві в 
перші століття християнства 
Євангеліє читали всю ніч у 
пам’ятних місцях: на Єлеон-
ській горі, де Господь навчав 
Своїх учнів перед страждан-
нями, в Гефсиманії, де був 
узятий під варту, на Голго-
фі, де був розп'ятий. Уночі, 
освітлюючи кам'янистий шлях 

світильниками, йшли віруючі 
стопами Господа з молитвою.
Тепер же після закінчення бо-
гослужіння віруючі несли до-
дому запалені свічки.

21 квітня в Духовно-просвіт-
ницькому центрі Микола-

ївського собору Комсомольська
відбулися Пасхальні торжества
на честь свята Воскресіння Гос-
поднього.

Після Літургії і хресного ходу 
вихованці центру привітали
прихожан святковим концер-
том. Діти з гуртка випалювання
на невеликій виставці, присвя-
ченій Святу свят, представили
свої перші роботи.

Після концерту відбулося 
чаювання вихованців школи,
а потім усі охочі побували на
дзвіниці. Цього ж дня вихован-
ці Духовно-просвітницького
центру відвідали дитячий при-
тулок «Надія», привітали дітей
зі святом та вручили Великодні
паски.

Всеукраїнський науково-практичний 
семінар «Сучасні технології навчання
курсів духовно-морального спрямування 
в освітніх закладах»

У Духовно-просвітницькому центрі
Полтавської єпархії відбулися 
збори благочинних та духовенства
міста Полтави

Митрополит Филип звершив недільне 
всеношне бдіння напередодні 
Цвітоносної неділі

У Полтаві на базі Полтавського 
національного педагогічного універси-
тету імені В. Г. Короленка 9 квітня від-
бувся Всеукраїнський науково-прак-
тичний семінар «Сучасні технології 
навчання курсів духовно-морального 
спрямування в освітніх закладах». 

Участь у семінарі взяв митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип 
— голова відділу релігійної освіти, 
катехізації та місіонерства при Свя-
щенному Синоді Української Право-
славної Церкви, ректор Полтавської 
Місіонерської Духовної семінарії, 

священноархімандрит Мгарського Спа-
со-Преображенського монастиря, док-
тор богослов'я.

У вітальному слові митрополит Фи-
лип, зокрема, зазначив, що Українська
Православна Церква завжди надавала
великого значення питанням духовної
просвіти молодого покоління. «Нині
акцент ми робимо на викладанні “Бі-
блійної історії та християнської етики”
— культурологічного курсу, спрямова-
ного на ознайомлення дітей та підлітків
із основами нашого буття.

Живучи в епоху повністю деформо-
ваної ієрархії цінностей, ми усвідомлю-
ємо важливість ідеї повернення сучас-
ного освітнього простору до головного
принципу розвиваючої педагогіки — прі-
оритету духовно-виховних цінностей

над матеріально-економічними. Цю
ідею розвивали педагоги, які спира-
лися на традиційні для нашого сус-
пільства наукові основи педагогічного
мистецтва. Так, Костянтин Ушинський
писав: “Ми сміливо висловлюємо пе-
реконання в тому, що вплив духовний
становить головне завдання вихован-
ня, яке набагато важливіше, ніж розви-
ток розуму взагалі та наповнення голо-
ви пізнанням”.

Святитель Григорій Богослов гово-
рив, що “освіта — це виховання словом
і ділом»”. Сучасний світ потребує не
тільки слів, а й конкретних дій. Тож хочу
побажати плідної праці на ниві просві-
ти учителям і наснаги та творчих звер-
шень усім, кому не байдуже майбутнє
нашої Батьківщини та нашого народу».

 Під головуванням Високо-
преосвященнішого митрополита 
Полтавського і Миргородського 
Филипа в залі засідань Духовно-
просвітницького центру Полтав-
ської єпархії 11 квітня відбулися 

збори благочинних та духовенства
міста Полтави. 

Зібрання розпочалося і завер-
шилося спільною молитвою. На
засіданні було обговорено поточні
церковні питання з життя Полтав-
ської єпархії.

 Вхід Господній у Єрусалим, Неділя 
ваїй (гілок), Цвітоносна неділя, Вербна неді-
ля — це назви одного з дванадесятих свят 
Православної Церкви, що звершується за 
тиждень до Пасхи. 

Про вхід Христа в Єрусалим за кілька 
днів до Хресних страждань оповідають усі 
чотири євангелісти. Коли після чудесного 
воскрешення Лазаря Господь Іісус Хрис-
тос відправився для святкування Пасхи в 
Єрусалим, багато людей із величезною ра-
дістю пішли за ним, супроводжуючи Його з 
ру , д р

урочистістю, з якою в давні часи на Сході 

супроводжували царів, бо бачили ті чудеса,
які він звершував.

Всеношне бдіння 12 квітня, напередод-
ні свята Входу Господнього в Єрусалим, у
Свято-Макаріївському кафедральному со-
борі відправив Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Миргородський
Филип.

Після Євангельського читання на утрені
Владика звершив чин освячення гілок вер-
би, після цього помазав вірян святим єлеєм
і роздав зелені гілки прихожанам на пам'ять
про зустріч Господа.
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Архієрейське служіння

Єпархіальна хроніка
21 квітня, у Світлий Поне-

ділок, уже водинадцяте
на теренах Карлівського райо-
ну відбулося обласне культу-
рологічне свято «Воскресни,
писанко!» Близько двадцяти
п’яти років тому писанкарство
у нашому краї відновив міс-
цевий житель, нині покійний,
Ігор Ніколаєвський. Вивчаючи
історію орнаментів різних ре-
гіонів країни, митець довів са-
краментальність цієї людської
творчості. Його роботи ви-
р ц д

ставлялися не тільки в Украї-
ні, але й за кордоном. 

Народний майстер Ігор Ні-
колаєвський підготував ба-
гатьох учнів. Завдяки їм його
справа продовжується. За
підтримки місцевої влади та
Церкви в Карлівському районі
діють кілька гуртків, де навча-
ють дітей цьому мистецтву,
зокрема й у дитячому право-
славному літньому оздоров-
чому таборі «Орлятко», де
знаходиться частина колекції

писанок відомого талановито-
го писанкаря.

Від самого початку Карлів-
ське благочиння Української
Православної Церкви, з благо-
словення Високопреосвящен-
нішого Владики Филипа, бере
участь у підготовці та прове-
денні організації обласного
свята «Воскресни, писанко!»
Цього разу до експозиції було
включено художні вироби ста-
рости храму великомученика і
цілителя Пантелеймона міста
Карлівки Людмили Акамсіної.

Серед гостей свята були
голова обласної ради Петро
Ворона, голова райдержадмі-
ністрації Олександр Наконеч-
ний, голова Карлівської рай-
ради Петро Світлик, міський
голова Карлівки Володимир
Слєпцов, ректор Полтавського
національного педагогічного
університету імені В. Г. Коро-
ленка Микола Степаненко,
засновник  ТОВ «АПК Доку-
чаєвські чорноземи» Юрій

Кобченко, працівники облас-
ного управління культури, чи-
сельні гості.

Уже традиційно хор Свято-
Пантелеймонівського храму
привітав присутніх Пасхаль-
ним тропарем та іншими піс-
неспівами Святої Пасхи.

21квітня — 3 травня, з бла-
гословення Високопре-

освященнішого митрополита
Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, викладачі Полтав-
ської Місіонерської Духовної
семінарії — голова відділу
релігійної освіти, катехізації
та місіонерства Полтавської
єпархії протоієрей Борис Кон-
драт, завідуючий іконописним
відділенням Сергій Горбань,
Тетяна Хаустова та студент
4-го курсу іконописного відді-
лення Андрій Галка здійснили
паломницьку поїздку, в ході
якої відвідали християнські
святині Болгарії, Греції, Маке-
донії, Чорногорії, Німеччини.

У грецькому місті Уранопо-
ліс представники іконописного
відділення Полтавської семі-
нарії розписали купол каплиці,
що належить подвор’ю Свято-
Пантелеймонівського Афон-
ського монастиря.

22 квітня в управлінні Дер-
жавної пенітенціарної

служби України в Полтавській
області відбулись урочисті за-
ходи з нагоди 16-ї річниці з дня
утворення Державного депар-
таменту України з питань вико-
нання покарань та 4-ї річниці
утворення Державної пенітен-
ціарної служби України. 

Розпочався захід з уро-
чистого відкриття начальни-
ком управління Державної
пенітенціарної служби в об-
ласті генерал-майором вну-
трішньої служби Миколою
Ісаєвим пам'ятної стели на
честь ветеранів та співробіт-
ників кримінально-виконав-
чої служби.

З благословення Високо-
преосвященнішого митропо-
лита Полтавського і Мирго-
родського Филипа, настоятель 
Петро-Павлівського храму міс-
та Полтави протоієрей Андрій 
Симон освятив пам'ятний знак.

Вітаючи з професійним свя-
том колектив пенітенціаріїв, 
отець Андрій подарував ікону.

26 квiтня в Горбанiвському
герiатричному пансiонатi

ветеранiв вiйни та працi вiд-
бувся благодiйний концерт, 
присвячений святу Пасхи. 

Мешканців пансiонату по-
здоровили вихованці воскрес-
ної школи при Серафимівсько-
му храмі під керівництвом ієрея 
Константина Фісуна та архі-
єрейський хор Макаріївсько-
го кафедрального собору під 
керуванням протоієрея Олега 
Приходька. У програмі були 
представлені Пасхальні піс-
неспіви, поезія та танцювальні 
номери. 

Співчуття митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа з приводу 
загибелі капітана Служби безпеки 
України Геннадія Біліченка

«Днесь висит на древе...» Страсна П'ятниця 

Христос воскрес із мертвих...

Зі скорботою дізнався про передчасну
трагічну загибель капітана Служби безпеки
України Геннадія Біліченка.

Від імені духовенства та віруючих Полтав-
ської єпархії Української Православної Церк-
ви та від себе особисто висловлюю глибоке
співчуття рідним та близьким загиблого.

Гаряче підношу молитви за спокій душі 
новопреставленого раба Божого Геннадія в
місці світлому, в місці спокою, де немає ніякої
хвороби, печалі й зітхання, а життя вічне.

Вічна йому пам'ять!

 У Макаріївському кафедраль-
ному соборі ранком Страсної і Вели-
кої П'ятниці, 18 квітня, було звершено
Царські (Великі) часи, за якими були
прочитані особливі псалми, уривки
старозавітних пророцтв про страждан-
ня Спасителя, апостольські Послання,
що оповідають про смисл і значення
Страстей Христових, а також Єванге-
лія, що словесними барвами змальо-
вують страшні Страсті й вільну смерть
Господа.

За богослужінням у виконанні собор-
ного духовенства прозвучали антифони

і тропарі, присвячені Страстям Христо-
вим.

Потім Високопреосвященніший ми-
трополит Полтавський і Миргородський 
Филип очолив служіння вечірні з вине-
сенням Святої Плащаниці.

Прихожани преклоняли коліна перед
Святою Плащаницею, ніби перед самим 
Гробом Господнім.

Увечері, вночі або рано-вранці, в
залежності від місцевих традицій, у 
полтавських храмах відбулися бого-
служіння утрені з чином Боготілесного 
поховання Спасителя.

Воскресіння Христове — суть 
православної віри. «Якщо Христос не 
воскрес, то і проповідь наша марна, 
марна і віра ваша», — звертається до 
християн апостол Павел. Значення 
Воскресіння Христового для людства 
робить Пасху найзначнішим торже-
ством серед усіх інших свят — Святом 
свят і Торжеством із торжеств.

Нічне Пасхальне богослужіння
пронизано оптимізмом. Кожне читан-
ня та спів відлунюють словами огла-
сительного слова святителя Іоанна 
Златоуста, яке читається вже тоді, 
коли за вікнами православних хра-
мів прокидається ранок: «Смерть! Де 
твоє жало? Пекло! Де твоя перемо-
га?» Христос переміг смерть.

Після трагедії смерті настає трі-
умф життя. Після Свого Воскресіння 
Господь усіх вітав словом: «Радійте!» 
Бо смерті більше немає. Цю радість 
апостоли сповістили світу. Цю радість 
вони назвали Євангелієм — благою 
звісткою про Воскресіння Христа. Ця 
радість переповнює серце людини, 
коли вона чує: «Христос воскрес!», і 
радість відлунює головними словами 
її життя: «Воістину воскрес Христос!»

У день Світлого Христового Во-
скресіння, 20 квітня, богослужіння 
в Макаріївському кафедральному 
соборі Полтави почалося з читання 

Діянь святих апостолів, а за півгодини
до півночі перед Святою Плащаницею
було звершено полуношницю Великої
Суботи з читанням канону «Волною
морскою...».

Рівно опівночі тихим співом «Во-
скресение Твое Христе Спасе…»
розпочався хресний хід. Урочисте об-
ходження храму, що символізує ходу
жінок-мироносиць до Гробу Господ-
нього, очолив Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський і Мир-
городський Филип. І ось замовкають
спів і передзвін дзвонів. У повній тиші
звучить вигук Владики: «Слава Свя-
тей, и Единосущней, и Животворя-
щей, и Нераздельней Троице»…

Духовенство вперше співає тропар
«Христос воскресе...». Під спів гімну
всі заходять у храм, осяяний світлом.
Під час співу Пасхального канону
Владика і духовенство багаторазово
звершують кадіння храму і вітають ві-
рних словами «Христос воскрес!»

Після співу стихир Пасхи зачиту-
ють огласительне слово на Пасху Гос-
подню святителя Іоанна Златоуста.

За Літургією було прочитано Єван-
геліє кількома мовами. По закінченню
Божественної Літургії Владика звер-
шив освячення Артоса і великодніх
кошиків з продуктами.
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Архієрейське служіння

У дні свята Воскресіння Хрис-
тового співробітники єпар-

хіальних відділів благодійни-
цтва і соціального служіння та
співробітництва з правоохо-
ронними органами і устано-
вами виконання покарань, з
благословення Високопре-
освященнішого митрополита
Полтавького і Миргородського
Филипа, відвідали дітей-сиріт
і хворих дітей, які перебува-
ють в інтернатних закладах та
лікарнях, і засуджених, які пе-
ребувають в установах вико-
нання покарань, та людей, які
проходять адаптацію в центрі
«Світло надії».

Священики та миряни приві-
тали і дітей, і дорослих зі Світ-
лим святом Пасхи Христової,
вручили подарунки. Крім того,
нужденним було передано гу-
манітарну допомогу.

26 квітня, з благословен-
ня Високопреосвящен-

нішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського

Филипа, в Спасо-Преображе-
нському соборі Мгарського чо-
ловічого монастиря було звер-
шено панахиду за загиблими 
під час аварії та ліквідації її 
наслідків на Чорнобильській 
АЕС. Братія та прихожани 
обителі піднесли свої молитви 
до Бога про спокій померлих.

27 квітня, у Фомину неділю, 
в Будинку культури Ста-

рих Санжар відбулося пісенне 
дійство на честь Великодня, яке 
організував настоятель Свято-
Успенського храму протоієрей 
Василій Антонь. Гостями на за-
ході були голова Новосанжар-
ської районної ради Геннадій 
Супрун, сільський голова Ста-
рих Санжар Анатолій Троян, 
начальник відділу культури і ту-
ризму райдержадміністрації Зі-
наїда Киричок, директор центру 
культури і дозвілля Олександр 
Торбін, місцеві мешканці.

Зі сцени лунали розповіді 
про церковні й народні традиції, 
пов’язані зі святкуванням Пасхи,

пісенні й віршовані прославлян-
ня Бога Слова. 

Цього дня отець Василій 
привітав двох іменинниць, котрі
відзначали день народження
27 квітня: двадцятилітню меш-
канку Старих Санжар Яну Гету
та трирічну Оксанку Іванцову.

Почесну грамоту Полтав-
ської єпархії було вручено ре-
генту Свято-Успенської церкви
Валентині Вісич. Районним
керівникам і сільському голо-
ві отець Василій подарував
книжки з описом житія святи-
теля Мелетія Харківського, ду-
ховний і життєвий шлях якого
нерозривно пов’язаний зі Ста-
рими Санжарами.

Насамкінець усі учасники 
дійства об’єдналися у спільній
молитві за мир і процвітання
України.

29 квітня православна Пол-
тавщина відзначала Ра-

доницю — спеціально при-
значений Церквою день для
поминання покійних після

Пасхи. Зазвичай у цей день
після вечірнього богослужіння
або після Літургії звершується
повна панахида, в яку включа-
ються і Пасхальні піснеспіви.
Віруючі відвідують кладовища,
де моляться про покійних. 

У храмах Полтавської єпар-
хії Української Православної
Церкви було відправлено па-
нахиди за померлими. Духо-
венство та миряни в поми-
нальні дні (на Полтавщині існує
традиція поминання померлих
також у понеділок після Світлої
седмиці, напередодні Радони-
ці) спільно піднесли молитви
про спочилих сродників.

За свідченням святителя
Іоанна Златоуста, це свято
відзначалося на християн-
ських кладовищах уже в дав-
нину. Особливе місце Радо-
ниці в річному колі церковних
свят — відразу після Світлого
Пасхального тижня — ніби
зобов'язує християн не за-
глиблюватися в переживання
з приводу смерті близьких,

а навпаки — радіти їх наро-
дженню в інше життя — життя
вічне. Перемога над смертю,
здобута смертю і Воскресін-
ням Христа, витісняє печаль
про тимчасову розлуку з рід-
ними, і тому ми, за словом
митрополита Антонія Сурозь-
кого, «з вірою, надією і пас-
хальною упевненістю стоїмо
біля труни покійних».

29 вітня, на виконання рі-
шення колегії головного

управління освіти і науки обл-
держадміністрації з питання
«Про впровадження в загаль-
ноосвітніх навчальних закла-
дах області курсів духовно-
морального спрямування»,
міським методичним кабі-
нетом відділу освіти Комсо-
мольської міськради спільно
з Полтавською Місіонерською
Духовною семінарією було
проведено міську олімпіа-
ду знавців Біблії серед учнів
загально освітніх навчаль-
них закладів міста на базі

Єпархіальна хроніка

Другий день Пасхи.
Архієрейське богослужіння 
в Миргороді

Увечері першого дня Пасхи, 
20 квітня, в Макаріївському кафедраль-
ному соборі Полтави було звершено 
Велику Пасхальну вечірню, яку очолив 
Високопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип.

Перед початком богослужіння Влади-
ка одягнувся в святкові одежі й, за тра-
дицією, благословив парафіян. Велика 
вечірня розпочалася урочистим загаль-
ним багаторазовим співом Пасхального 
тропаря, що оспівує Світле Воскресіння 
Христове.

Його Високопреосвященству спів-
служили благочинні районних округів, 
клірики кафедрального собору, міське 
та районне духовенство єпархії. Собор-
ною молитвою присутні прославляли 
Воскресіння Христове.

Після закінчення вечірнього бого-
служіння було оголошено Пасхальне 
Послання Високопреосвященнішо-
го митрополита. За богослужінням 

Високопреосвященніший Владика за 
ревне служіння Святій Церкві удостоїв 
церковних нагород кліриків єпархії: 

1. Диякона Георгія Лінда, клірика Свя-
то-Макаріївського кафедрального собо-
ру міста Полтави, возведено в сан про-
тодиякона.

2. Диякона Димитрія Литвиненка, клі-
рика Свято-Макаріївського кафедраль-
ного собору міста Полтави, возведено в 
сан протодиякона.

3. Священика Георгія Калініченка, на-
стоятеля Свято-Михайлівського храму 
села Чапаєве Чутівського району, наго-
роджено набедреником.

4. Священика Георгія Гичуна, настоя-
теля Свято-Миколаївського храму села 
Балясне Диканського району, нагоро-
джено набедреником.

5. Священика Димитрія Волинця, на-
стоятеля Свято-Миколаївського храму 
села Мильці Полтавського району, наго-
роджено камилавкою.

6. Священика Георгія Бабанського, 
клірика храму Симеона Богоприїмця
села Михайлики Шишацького району,
нагороджено камилавкою.

7. Священика Романа Голика, насто-
ятеля Свято-Софіївського храму села
Комендантівка Кобеляцького району,
нагороджено камилавкою.

8. Священика Александра Мниха, клі-
рика храму Різдва Пресвятої Богородиці
смт Шишаки, нагороджено камилавкою.

9. Священика Ігоря Мірошниченка, 
настоятеля Свято-Миколаївського хра-
му села Білики Кобеляцького району,
нагороджено камилавкою.

10. Священика Алексія Бабансько-
го, настоятеля Хрестовоздвиженського
храму села Лютенські Будища Зіньків-
ського району, нагороджено камилав-
кою.

11. Священика Сергія Крутька, насто-
ятеля Свято-Покровського храму села
Білоцерківка Великобагачанського ра-
йону, нагороджено камилавкою.

12. Священика Валерія Білана, насто-
ятеля Чудо-Михайлівського храму села
Халтурине Карлівського району, нагоро-
джено наперсним хрестом.

13. Священика Олега Лисенка, насто-
ятеля Свято-Миколаївського храму села
Великий Тростянець Полтавського ра-
йону, нагороджено наперсним хрестом.

14. Священика Романа Сікору, насто-
ятеля Свято-Покровського храму села
Лиман Другий Решетилівського району,
нагороджено наперсним хрестом.

15. Священика Кирила Яцухна, насто-
ятеля Всіхсвятського храму міста Полта-
ви, возведено в сан протоієрея.

16. Священика Володимира Мара-
ховського, настоятеля Свято-Троїцького
храму села Калашники Полтавського
району, возведено в сан протоієрея.

17. Священика Александра Вдодови-
ча, настоятеля Спасо-Вознесенського
храму села Орлик Кобеляцького району,
возведено в сан протоієрея.

18. Священика Сергія Кошака, на-
стоятеля храму Різдва Пресвятої Бого-
родиці села Малі Будища Зіньківського
району, возведено в сан протоієрея.

19. Протоієрея Володимира Шепика,
настоятеля Свято-Григоріївського храму
села Бобрівник Зіньківського району, на-
городжено палицею.

20. Протоієрея Олега Коваленка, на-
стоятеля храму святого апостола Андрія
Первозваного смт Чутове, нагороджено
хрестом з прикрасами.

21. Протоієрея Віталія Ковалевсько-
го, благочинного Карлівського округу,
настоятеля Свято-Пантелеймонівського
храму міста Карлівки, нагороджено ми-
трою.

22. Протоієрея Іоанна Тацюна, насто-
ятеля Успенського храму села Велика
Павлівка Зіньківського району, нагоро-
джено митрою.

23. Протоієрея Василія Довганича,
благочинного Котелевського округу, на-
стоятеля Троїцького храму смт Котель-
ва, удостоєно права служіння Літургії з
відкритими Царськими вратами до Херу-
вимської пісні.

24. Протоієрея Михаїла Волощука,
секретаря єпархії, настоятеля Серафи-
мівського храму міста Полтави, удосто-
єно права служіння Літургії з відкритими
Царськими вратами до «Отче наш».

Після цього з вітальним словом до
Високопреосвященнішого Владики звер-
нувся благочинний Першого Полтав-
ського районного округу протоієрей Іо-
анн Корнієнко. 

По закінченню богослужіння Високо-
преосвященніший Владика щиро при-
вітав усіх зі Світлим святом Христового
Воскресіння та благословив присутніх.
Після цього в храмі відбулося традицій-
не христосування.

 На другий день Пасхи, 21 квітня, Високопрео-
священніший митрополит Полтавський і Миргородський
Филип звершив Божественну Літургію в Успенському со-
борі другого кафедрального міста єпархії — Миргорода.

Його Високопреосвященству співслужили благо-
р дру ф др р р р др

чинний Миргородського округу протоієрей Іоанн Со-
занський, секретар-референт митрополита протоієрей
Миколай Довганич, духовенство Миргородського окру-
гу. Після запричасного вірша було прочитано Пасхальне
Послання митрополита Филипа.

Після богослужіння Владика привітав з Пасхою духо-
венство і мирян.
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Архієрейське служіння

Комсомольського навчально-
виховного комплексу імені
Л. І. Бугаєвської.

В олімпіаді взяли участь 76
учнів 3–11-х класів шести шкіл
міста.

З благословення Висо-
копреосвященнішого митро-
полита Полтавського і Мирго-
родського Филипа, Голови Си-
нодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонер-
ства УПЦ, ректора Полтав-
ської Місіонерської Духовної
семінарії, в організації та про-
веденні заходу взяв участь
проректор з виховної роботи
семінарії протоієрей Ростис-
лав Денисюк.

Учасники олімпіади скла-
дали тест на знання Свя-
щенного Писання та писали
творчу роботу на одну із за-
пропонованих тем. За підсум-
ками визначено нагородити
грамотами відділу освіти Ком-
сомольської міської ради за
зайняте І місце: 

Білецького Андрія, учня
11 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №6;

Приходько Наталію, учени-
цю 10 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів
№4 з поглибленим вивченням
англійської мови;

Беззубцева Михайла, учня
9 класу гімназії імені В. О. Ниж-
ниченка;

Івануху Валерію, ученицю
8 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №4
з поглибленим вивченням ан-
глійської мови;

Граб Поліну, ученицю 7 кла-
су ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 з по-
глибленим вивченням англій-
ської мови;

Обуховського Данила, учня
6 класу НВК імені Л. І. Бугаєв-
ської;

Павлюк Єлизавету, ученицю
5 класу гімназії імені В. О. Ниж-
ниченка;

Паливоду Юлію, ученицю
4 класу гімназії імені В. О. Ниж-
ниченка;

Скомаровського Іллю, учня
3 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №1

з поглибленим вивченням
економіки та права.

Нагородити грамотами за 
зайняте ІІ місце визначено:

Білецького Богдана, учня 
11 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів
№6;

Вінкус Єлизавету, ученицю 
10 класу НВК імені Л. І. Буга-
євської;

Трясунова Володимира, 
учня 9 класу ЗОШ І–ІІІ ступе-
нів №1 з поглибленим вивчен-
ням економіки та права;

Настеку Марію, ученицю 
8 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №4
з поглибленим вивченням ан-
глійської мови;

Мещерякову Ганну, уче-
ницю 7 класу гімназії імені
В. О. Нижниченка;

Сірого Михайла, учня 6 кла-
су ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 з по-
глибленим вивченням мате-
матики;

Бухаленкову Анну, учени-
цю 5 класу НВК імені Л. І. Бу-
гаєвської;

Перуна Ярослава, учня 4 кла-
су ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 з по-у
глибленим вивченням англій-
ської мови;

Мажарову Надію, учени-
цю 3 класу гімназії імені
В. О. Нижниченка;

Нагородити грамотами за
зайняте ІІІ місце визначено:

Футович Христину, учени-
цю 11 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів
№1 з поглибленим вивченням
економіки та права;

Кулішенко Альону, учени-
цю 10 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів
№1 з поглибленим вивченням
економіки та права;

Шевелу Володимира, учня
9 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №4
з поглибленим вивченням ан-
глійської мови;

Ліньову Марію, ученицю
8 класу гімназії імені В. О. Ниж-
ниченка;

Плющ Анастасію, учени-
цю 7 класу ЗОШ І–ІІІ ступе-
нів №6;

Дудніченко Олену, ученицю

6 класу гімназії імені В. О. Ниж-
ниченка;

Бабічеву Світлану, учени-
цю 5 класу НВК імені Л. І. Бу-
гаєвської;

Янкович Софію, ученицю 
4 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №6;

Гнатко Римму, ученицю 
3 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 
з поглибленим вивченням ма-
тематики.

Директорам ЗОШ І–ІІІ сту-
пенів №1 Наталії Анатоліївні 
Тягай, ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 
Олені Володимирівні Василь-
ченко, гімназії імені В. О. Ниж-
ниченка Лідії Василівні Поло-
бок, ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 
Аллі Михайлівні Куракіній, 
НВК імені Л. І. Бугаєвської 
Аллі Миколаївні Тузіковій, 
ЗОШ І–ІІІ ступенів №6 Вірі 
Миколаївні Усатенко оголо-
сити подяку за організацій-
ну роботу та активну участь 
учнів у міській олімпіаді зна-
вців Біблії.

Єпархіальна хроніка

У світлі дні Пасхальної радості, 
коли весь православний світ славить 
Світле Христове Воскресіння, з благо-
словення Високопреосвященнішого 
митрополита Полтавського і Миргород-
ського Филипа, 22 квітня у кафедраль-
ному місті Полтава відбувся вже тра-
диційний, п'ятий, Пасхальний концерт 
духовної і вокально-хорової музики.

Організовано концерт Полтавською 
єпархією Української Православної 
Церкви за підтримки міського голови 
Полтави Олександра Федоровича Ма-
мая. 

Концерт відбувся в найбільшому кон-
цертному залі Полтави — Палаці до-
звілля «Листопад», і зібрав повний зал 
глядачів. Вхід для всіх був вільний.

Про духовне значення Свята з свят — 
Пасхи — глядачам розповідали ведучі 
вечора. Глядачам дарували свої талан-
ти пісенно-танцювальний ансамбль об-
ласної філармонії «Полтава» (художній 
керівник заслужений працівник культури 
України Федір Кривенко), соліст філар-
монії, клірик Макаріївського кафедраль-
ного собору міста Полтави протодиякон 
Александр Дубовий, український народ-
ний оркестр «Мамай» (керівник заслуже-
ний працівник культури України Микола 
Жорновий), архієрейський хор (керівник 
протоієрей Олег Приходько) і хор духо-
венства (керівник протодиякон Димитрій 
Литвиненко) Свято-Макаріївського ка-
федрального собору Полтави, вокаль-
ний квінтет храму святих мучениць Віри, 

Надії, Любові та матері їхньої Софії міс-
та Полтави (керівник Тетяна Дубова),
хор недільної школи при Свято-Серафи-
мівському храмі міста Полтави (керівник 
Марія Сень), солістка обласної філармо-
нії заслужена артистка України Олена
Білоконь, дитяча хореографічна студія
«Каприз» та вокальна студія «Рапсодія»
Будинку науки і техніки Полтавської ди-
рекції залізничних перевезень (керівни-
ки Ольга Гнєдова, Наталія Пилипенко),
фольклорний ансамбль «Жива вода»
імені Павла Бакланова Полтавського
національного педагогічного універси-
тету імені В. Г. Короленка (керівник Ла-
риса Бакланова), викладач Полтавської
Місіонерської Духовної семінарії Вікто-
рія Гажала, солістка обласної філармонії

заслужена артистка України Валентина 
Колісник.

Щиро привітав присутніх зі святом
Пасхи міській голова Олександр Федо-
рович Мамай. 

Зі словами вітань зі Світлим святом
Христового Воскресіння та побажанням 
миру і любові, злагоди та добробуту 
звернувся до усіх, хто відвідав концерт, 
Високопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип. 
Владика подякував керівникам міста за 
сприяння у проведенні концерту та осо-
бливо відмітив зусилля організатора 
Великоднього вечора Тетяни Дубової. 
Після привітання Владика-митрополит 
вручив подячні грамоти організаторам 
та учасникам заходу.
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Архієрейське служіння

4 травня, у неділю жон-ми-
роносиць, на базі право-

славного дитячого літнього
оздоровчого табору «Орлятко»
приходом Пантелеймонівсько-
го храму для мешканців Карлів-
ки проведено театралізоване
свято «Основа сім’ї — любов».
Організатори  прагнуть вплину-
ти на воцерковлення тих, хто
ще знаходиться за огорожею
храму, й допомогти зберегти
сім’ю — велику цінність у сучас-
ному житті. У святі взяли участь
благочинний округу протоієрей
Віталій Ковалевський, священик 
Димитрій Гнилосир, співробітни-
ки відділу сім’ї та молоді, відділу
культури райдержадміністрації,
представники міськради, район-
ний педіатр Алла Стасюк, бага-
тодітні родини й усі охочі — зага-
лом 150 карлівчан із дітьми.

7 травня, напередодні 69-ї
річниці Перемоги у Великій

Вітчизняній війні, у Полтаві від-
бувся мітинг-реквієм, присвя-
чений Дню Великої Перемоги,
з урочистим покладанням кві-
тів на Алеї Героїв — на розі

вулиць Героїв Сталінграда та 
23 Вересня. 

Віддати шану полеглим вої-
нам зібралися ветерани Вели-
кої Вітчизняної війни, Збройних 
сил та праці, представники 
громадськості, духовенства, 
учнівської та студентської мо-
лоді, військові.

З благословення Високопре-
освященнішого митрополита 
Полтавського і Миргородського 
Филипа, в урочистостях узяли 
участь секретар Полтавського 
єпархіального управління про-
тоієрей Михаїл Волощук і клірик 
Свято-Серафимівського храму 
ієрей Константин Фісун.

8 травня біля пам'ятного знака 
воїнам антигітлерівської ко-

аліції керівники області та гро-
мадськість вшановували учас-
ників військової операції «Френ-
тік», що відбулася 70 років тому. 
У 1944 році полтавський вій-
ськовий аеродром був одним із 
місць дислокації американської 
військової техніки, яка підтри-
мувала з повітря наступ радян-
ських військ.

Квіти поклали до пам'ятника 
воїнам антигітлерівської коалі-
ції, до пам'ятника воїнам-авіато-
рам та до меморіальної дошки
льотчику Петру Юрченку.

З благословення Високопре-
освященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського
Филипа, участь у заході взяли
клірики храму святого мучени-
ка Іоанна Воїна міста Полтави
протоієрей Володимир Корні-
єнко та протоієрей Александр
Дроздов.

9 травня, у свято Перемоги, 
вихованці Православного 

військово-туристичного клубу
«Пєрєсвєт» міста Комсомоль-
ська взяли молитовну участь у
панахиді за загиблими у Вели-
кій Вітчизняній війні в Покров-
ському храмі Архієрейського
подвір'я. Після молитовного
поминання вихованці клубу під
керівництвом директора Духо-
вно-просвітницького центру іє-
рея Георгія Коваленка урочис-
тою ходою пройшли до Вічно-
го вогню й поклали квіти до
пам'ятника загиблим воїнам.

Хода на День Перемоги є 
особливою для вихованців
клубу, до неї хлопці ретельно
готуються. Прикметно, що з
боку жителів міста такий за-
хід викликає інтерес і схвальні
відгуки навіть у нинішній важ-
кій обстановці в країні.

9 травня, з ініціативи сіль-
ського голови села Кли-

мівка Олексія Пєскарьова та
сільських активістів, перед се-
лом було освячено придорож-
ній хрест з іконою Вознесіння
Господнього. Храм у Климівці
освячено на честь саме цього
дванадесятого свята. 

Чин освячення новоспору-
дженого хреста звершив бла-
гочинний Карлівського округу
протоієрей Віталій Ковалев-
ський разом із настоятелем
місцевого храму ієреєм Дими-
трієм Гнилосиром.

9 травня святкування Вели-
кої Перемоги  розпочалося

в Карлівці з мітингу біля Ві-
чного вогню. З благословен-
ня Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і

Миргородського Филипа, участь
у заході взяв благочинний Кар-
лівського округу протоієрей Ві-
талій Ковалевський. Вітаючи
карлівчан зі святом, священик 
закликав усіх до миру та єд-
нання у складний для країни
час, побажав ветеранам щи-
рої шани та істинної народної
пам’яті. 

Далі свято продовжилося на
території літнього православно-
го оздоровчого дитячого табору
«Орлятко» Полтавської єпархії.
Сумно, що через стан здоров’я
змогли прибути лише дев’ятеро
ветеранів. Але від цього повага
до них не зменшилася — акти-
вісти потрудилися і приготували
добру трапезу, святковий кон-
церт. Зустріч пройшла в атмос-
фері істинного родинного тепла
та доброзичливості. Сивочолі
ветерани, розчулені увагою
Церкви, щиро дякували справді
зі сльозами на очах. 

На заході були присутні керів-
ники району і міста, засновник 
ТОВ «АПК Докучаєвські чорно-
земи» Юрій Кобченко, який до-
поміг організувати трапезу. 

Єпархіальна хроніка

Архіпастирське благословення 
військовослужбовцям

 У третю неділю після 
Пасхи Свята Церква згадує 
святих жон-мироносиць і пра-
ведних Йосифа Аримафей-

р ц р

ського та Никодима — таєм-
них учнів Христових. Своїм 
богослужінням Церква знову 
повертає нас на Голгофу, до 
Хреста Христового, з якого 
знімають пречисте Його тіло 
р р ,

Йосиф та Никодим, і у верто-
р

град до Гробу, де вони кладуть 
тіло Іісуса Христа і де потім 
мироносиці, що прийшли по-
мазати тіло запашними мас-
лами, першими удостояться 
бачити Воскреслого Господа. 

За прикладом святих жон-
мироносиць і ми повинні при-
множувати у своєму серці 
справжню самовіддану любов 

до Спасителя нашого, щоб,
за словом Апостола (Рим. 8,
38–39), ніщо не могло відлу-
чити нас від Нього — ні тепе-
рішнє, ні майбутнє, ні життя,
ні смерть, ні ангели, ні люди.
Крім того, як святі жони, вра-
жені лютою скорботою при
вигляді розп'ятого Господа,
шукали і знайшли утіху в Його

д р д ,

Гробі, так і кожна християнська
душа повинна шукати розраду
в скорботах і печалях біля Гро-
бу і Хреста Спасителя свого.

4 травня, у неділю третю 
після Пасхи, святих жон-
мироносиць, Високопреосвя-
щенніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський
Филип з архіпастирським ві-
зитом відвідав місто Гадяч,

де у Всіхсвятському храмі
очолив служіння Божествен-
ної Літургії. 

Його Високопреосвящен-
ур

ству співслужили благочин-
ний Гадяцького округу, на-
стоятель Успенського собору
Гадяча протоієрей Ігор Цебен-
ко, настоятель Всіхсвятсько-
го храму протоієрей Стефан
Кавчак, секретар-референт
митрополита протоієрей Ми-
колай Довганич, духовенство
Гадяцького благочиння.

По завершенню Божест-
венної Літургії Високопрео-
священніший Владика звер-
нувся зі словом настанови до
присутніх і закликав на всіх
Боже благословення.

 У ході архіпастирського візиту в Га-
дяцьке благочиння 4 травня Високопре-
освященніший митрополит Полтавський і
Миргородський Филип у супроводі благо-
чинного Гадяцького округу протоієрея Ігоря
Цебенка відвідав військовий блокпост по-
близу Гадяча.

Високопреосвященніший Владика пре-
подав архіпастирське благословення вій-
ськовослужбовцям та побажав їм всесиль-
ної допомоги Божої у служінні українському
народу в нелегкий час.

Нагадаємо, що з благословення Висо-
копреосвященнішого митрополита Филипа
Полтавською єпархією Української Право-
славної Церкви був створений благодійний
Фонд підтримки Збройних сил України.

Світлий вівторок.
Архієрейське богослужіння 
у Спаському храмі

 На третій день Пасхи, 22 квітня, Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Миргородський Филип, за сталою тра-
дицією, звершив богослужіння в старовинному храмі Полтави,
освяченому на честь Нерукотворного образа Спасителя.

Його Високопреосвященству співслужили благочинний Полтав-
у ру р р

ського міського округу протоієрей Іоанн Корнієнко, благочинний
Полтавського районного округу протоієрей Александр Антонюк,
настоятель Свято-Сампсонівського храму протоієрей Константин
Оніпко, клірики храму.

По закінченню богослужіння Владика привітав усіх зі Світлим
святом Пасхи і закликав на молільників благословення Боже.
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Архієрейське служіння
Архіпастирське відвідування Петрівки Роменської

День Великої Перемоги

Пам'ять святителя Афанасія (Пателарія), Патріарха
Константинопольського, Лубенського та Мгарського чудотворця

 У неділю трею після Пасхи, святих
жон-мироносиць, 4 травня, в ході архі-
пастирського візиту в Гадяцьке благочин-
ня Високопреосвященніший митрополит
Филип відвідав Покровську громаду села
Петрівка Роменська.

У співслужінні настоятеля місцевого
приходу протоієрея Олега Мостового
Високопреосвященніший Владика освя-
тив куполи та хрести для споруджувано-
го Покровського храму, а також окропив
святою водою стіни нового Дому Божого.

По закінченню молебствія архіпас-
тир звернувся до прихожан зі словами
настанови та благословення, а також 
дав поради настоятелю щодо будівни-
цтва храму і влаштування приходсько-
го життя.

9 травня, у день 69-ї річниці Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні, в усіх
храмах Полтавської єпархії відбулися
заупокійні богослужіння Пасхальним чи-
ном за загиблими у цій війні, а також по-
дячні молебні за даровану Богом пере-
могу над фашистськими загарбниками.

Цього дня у Полтаві відбувся мітинг-
реквієм, присвячений Дню Великої Пере-
моги.

Віддати данину шани полеглим вої-
нам зібралися керівники міста, ветерани
Великої Вітчизняної війни, Збройних сил
та праці, державні службовці, депутати
місцевих рад, представники громад-
ськості, духовенства, учнівської та сту-
дентської молоді, військові.

Урочистою ходою численна колона
полтавців на чолі з учасниками бойо-
вих дій Великої Вітчизняної війни, ке-
рівниками міста, депутатами обласної

ради пройшла вулицею Фрунзе до Ме-
моріалу Солдатської Слави.

Високопреосвященніший митрополит
Полтавський і Миргородський Филип 
узяв участь в урочистому покладанні кві-
тів до Меморіалу Солдатської Слави.

Після покладання квітів присутні вша-
нували загиблих хвилиною мовчання.

У парку імені І. П. Котляревського від-
булися народні гуляння та концертна 
програма. Як і зазвичай, полтавців за-
просили на солдатську кашу з польової 
кухні.

Цього ж дня біля Меморіалу Солдат-
ської Слави відбувся мітинг з нагоди 
Дня скорботи та примирення, в якому, з 
благословення Високопреосвященнішо-
го митрополита Полтавського і Мирго-
родського Филипа, взяв участь секретар 
Полтавської єпархії протоієрей Михаїл 
Волощук.

У день 360-річчя пре-
ставлення святителя Афанасія
(Пателарія), Патріарха Констан-
тинопольського, Лубенського та
Мгарського чудотворця, 15 трав-
ня, у Спасо-Преображенському
Мгарському чоловічому монас-
тирі відбулися урочисті богослу-
жіння, присвячені угоднику Бо-
жому. Нетлінні мощі його близько
300 років спочивали в Мгарській
обителі.

Божественну Літургію звер-
шив у Преображенському соборі
Мгарського монастиря священ-
ноархімандрит обителі Високо-
преосвященніший митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип. 

Розділити радість молитов-
ного та Євхаристичного спіл-
кування в монастир прибули
благочинні районних округів та

духовенство Полтавської, Ки-
ївської та Кременчуцької єпар-
хій, ченці інших обителей. Біля
святих врат монастиря Владику
Филипа зустрічали насельники
обителі, духовенство та численні
паломники.

За малим входом відбулося
нагородження кліриків Полтав-
ської єпархії до дня Святої Пасхи.

За наполегливі труди на благо
Святої Церкви митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип
удостоїв настоятеля Покровсько-
го храму села Бобрик Гадяцького
району священика Валерія Тка-
ченка права носіння камилавки.

На увагу до наполегливої
праці на благо Святої Церкви і
безпорочне служіння рішенням
Місцеблюстителя Київської ми-
трополичої кафедри Високопре-
освященнішого Митрополита
Чернівецького і Буковинського

Онуфрія, за клопотанням Ви-
сокопреосвященнішого митро-
полита Полтавського і Мирго-
родського Филипа, настоятеля
Преображенського храму села
Петрівці Миргородського району
священика Георгія Сверловича і
настоятеля Вознесенського хра-
му села Савинці Миргородського
району священика Романа Єлі-
зарова зведено у сан протоієрея.

З благословення Місцеблюс-
тителя Київської митрополичої
кафедри Високопреосвященні-
шого Митрополита Чернівець-
кого і Буковинського Онуфрія,
Високопреосвященніший ми-
трополит Филип звів благочин-
ного Спасо-Преображенського
Мгарського монастиря ігумена
Никанора (Лагутіна) в сан архі-
мандрита. 

Проповідь після читання Єван-
гелія виголосив протоієрей Бо-
рис Кондрат.

Після Євхаристичного канону
Високопреосвященніший ми-
трополит Филип звершив хіро-
тонію випускника Полтавської
Місіонерської Духовної семіна-
рії читця Сергія Кравчука в сан
диякона.

Від єдиної Чаші Господньої
цього дня причащалися більше
50 священнослужителів і чимало
вірян. 

Після Літургії, за традицією,
було звершено молебень і хрес-
ний хід з іконою святителя Афа-
насія, Лубенського і Мгарського
чудотворця.

По закінченню хресного ходу
Владика Филип привітав усіх із
днем пам'яті святителя Афана-
сія і закликав на присутніх Боже
благословення.

Усім гостям було запропоно-
вано монастирську трапезу.
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Полтавські Преосвященні

Жизнь как подвиг
Продолжение. 

Начало в №12 (2013), 1 – 4.

Владыка Феофан
(Быстров) и
провинциальная
Полтава

Б
лиже к 1917 году свя-
щеннослужители за-
метно расслоились 

в своих мировоззрениях и 
взглядах на местного правя-
щего архиерея. «Епископ Фео-
фан был прислан из Петербур-
га. Уже одно это не нравилось 
ярым “украинофилам”. Он 
был ярым консерватором, что 
также не нравилось многим 
лицам из числа духовенства, 
желавшим реформ. Епископ 
Феофан был представитель 
высшей иерархии. И это тре-
тье, что не нравилось многим, 
настроенным в 1917 году во-
обще против всяких властей». 
Вот какую критическую оцен-
ку дал в 1928 году своему быв-
шему Владыке отец Гавриил 
Коваленко. «Уже одно то, что 
Преосвященный Феофан был 
ректором столичной Духов-
ной Академии, говорило о 
том, что он был человек неза-
урядного ума, но в Полтаве он 
ничем его за 6 лет своего пре-
бывания не проявил. Напро-
тив, администратор он был 
никуда не годный. Был аскет, 
молитвенник — это правда, 
но не администратор. Если 
бы он отказался от епархии и 
ушёл в монастырь для подви-
гов, из него, быть может, вы-
шло что-нибудь выдающееся, 
вроде святого Тихона Задон-
ского, или Феофана Вышен-
ского, но как епархиальный 
архиерей он был положитель-
но не на месте. А между тем 
за свою власть он крепко дер-
жался. Помимо того, он был 
человек нелюдимый, замкну-
тый, подозрительный, всего 
и всех стеснявшийся. Слабы-
ми сторонами его характера 
пользовались различные по-
дозрительные личности и про-
ходимцы, вроде священников 
Сухорукова, Ивана Соколо-
горского, Троцины и др., и на 
этом созидали свою карьеру, к 
соблазну всей епархии. Тем не 
менее, слава о его святости и 
прозорливости сильно упро-
чилась, и вокруг него образо-
вался довольно многочислен-
ный кружок так называемых 
“мироносиц”, состоявший из 
вдов и старых дев, которые 
вдруг надели на себя мона-
шеское платье. Они у него со-
бирались для бесед, во время 
которых он читал и толковал 
им Добротолюбие, сочине-
ния Игнатия Брянчанинова 
и др. аскетические и мисти-
ческие книги. Некоторые из 
них были настолько ему пре-
даны, как, например, девица 
Запольская, вдова-генеральша 
Бурман с дочерью, что уехали 
вместе с ним в эмиграцию за 
границу в 1919 г.».

В связи с этим здесь умест-
но вспомнить речь, произне-
сённую Владыкой Феофаном 
при его хиротонии в Алексан-
дро-Невской Лавре 22 февраля

1909 года. В ней он подчёр-
кивал: «Лично сам я никогда 
не увлекался общественным 
служением и не искал его и 
даже, по мере возможности, 
уклонялся от него. И если, не-
смотря на такое моё настро-
ение, я призываюсь к этому 
служению, то верю, что на это 
есть действительно воля Бо-
жия и что ко мне чрез стече-
ние видимых обстоятельств 
невидимо глаголет Сам Го-
сподь, властно повелевающий 
воспринять на себя бремя но-
вого служения. Но если тако-
ва воля Божия, да будет она 
благословенна. Я приемлю 
её…». Преосвященный ни-
когда не имел расположения 
к проявлениям демократич-
ности и своеволия. «Епархи-
альные собрания, — писал 
протоиерей Гавриил Кова-
ленко, —  были не по душе 
епископу Феофану, не любив-
шему ни собороправности, ни 
выборности и привыкшему к 
сложившимся нормам Сино-
дального периода, когда всё 
управление “шло сверху” и 
епископы, назначавшиеся “по 
Указу Его Императорского 
Величества”, были бескон-
трольными распорядителями 
всей епархиальной жизни, от-
читываясь только перед выс-
шей властью…».

Следует отметить, что ав-
торитет полтавского правя-
щего архиерея заметно возрос 
в глазах некоторых предста-
вителей местного духовен-
ства после посещения города 
первым лицом государства 
— Его Величеством Никола-
ем II. Вот как комментирует 
это тот же священник Гавриил 
Коваленко. «Последние дни 
июня 1916 года принесли Вла-
дыке Феофану и радостные, 
и печальные переживания. 
В Полтаву прибыл, для всех 
неожиданно, из Ставки фронта 
Государь Император, бывший 

тогда Верховным Главноко-
мандующим всеми вооружён-
ными силами России. После 
непрерывных отступлений на 
германском фронте из-за не-
достатка боеприпасов Россия 
напрягла свои усилия и го-
товилась к всеобщему насту-
плению от Балтийского моря 
до Кавказа. Государь прибыл 
в Полтаву, окрылённый несо-
мненной надеждой на воен-
ный успех. Поэтому он и при-
был именно в Полтаву, чтобы 
на месте дарованной Богом 
победы над Карлом ХІІ испро-
сить у Господа новую победу 
России по молитвам Архие-
рея, которого он знал и кото-
рому доверял.

Молебен о даровании по-
беды был отслужен Влады-
кой Феофаном в присутствии 
Государя Императора в кафе-
дральном соборе Полтавы. Но 
сам Владыка Феофан на осно-
вании бывших пророчеств не 
был уверен, что Господь про-
стит грехи народа и отменит 
Своё слово о судьбе России. 
Ибо Россия 1916 года не была 
пред ним Россией 1709 года. 
Это ясно осознавал святи-
тель Феофан, что наполняло 
его душу глубокой скорбью 
и тревогой за судьбы страны. 
Ведь если тогда был один из-
менник и предатель, то теперь 
их было неисчислимое мно-
жество. Но само по себе при-
бытие Государя Императора в 
Полтаву, в епархию Епископа 
Феофана, с такою духовною 
благочестивою целью пока-
зывало полное восстановле-
ние прежнего доверия к нему. 
И этот восстановленный мир 
был, конечно, желанным для 
святителя, и он благодарил 
Господа за Его милость. С 
этого момента Епископ Фе-
офан стал именоваться Ар-
хиепископом Полтавским и 
Переяславским». 
Первые революционные 

штормы негативно сказались 
на церковной обстановке в 
Полтаве. Начались разброд и 
шатания в рядах духовенства. 

«Положение же Епископа Фе-
офана в тот момент было да-
леко не обычным. Хорошо 
известно, что в царское вре-
мя в каждой губернии было 
два высших лица: губернатор 
и архиерей. Сразу же после 
Февральской революции гу-
бернаторы исчезли, а архиереи 
везде остались. Всем револю-
ционно настроенным людям 
архиерей продолжал казаться 
представителем дореволюци-
онного прошлого». Против ар-
хиепископа Феофана поднялся 
демарш. Газета «Полтавские 
епархиальные ведомости» по-
вествовала: «В следующем 
собрании Комитета было со-
общено, что уездный, а после и 
губернский Комитеты вынес-
ли постановление о необходи-
мости просить правящего Пол-
тавского епископа Феофана 
оставить кафедру и удалиться 
на покой и что Полтавские 
граждане и Благочинническое 
собрание 1-го округа уже за-
явили на страницах Полтав-
ского Вестника свой протест 
против такого постановления.

Временный Комитет ре-
шил выразить своё сожаление 
перед Губернским Комитетом 
о том, что такое важное реше-
ние, затрагивающее интере-
сы православной Полтавской 
церкви, сделано без выслу-
шания голоса всей епархии, и 
просит не настаивать на окон-
чательном решении этого во-
проса до общего епархиально-
го съезда духовенства и мирян, 
имеющегося быть 3-го мая в 
Полтаве». 

С 3 по 6 мая в Полтаве про-
ходил Чрезвычайный съезд 
духовенства и мирян, делега-
тами которого стали 420 че-
ловек. Он должен был решить 
многие проблемные вопро-
сы, возникшие в создавшей-
ся обстановке, а также ввести 
некоторые конструктивные 
изменения в церковную управ-
ленческую структуру. В не-
которой степени от этого 
съезда зависело и дальней-
шее положение полтавского 

владыки. Речь последнего,
произнесённая после напут-
ственного молебна, опреде-
лила многое. Владыка гово-
рил, как всегда, грамотно,
кратко, внушительно. Он на-
помнил, что в жизни Церкви 
необходимо различать две 
стороны — прежде всего Бо-
жественную, направленную на 
служение Творцу и спасение 
людей, а затем уже человече-
скую, временную и изменчи-
вую. Последняя, указал он, со 
временем может ветшать, тре-
бовать пересмотра и обновле-
ния. А вот первую, подчеркнул 
архипастырь, нужно всячески 
беречь от тех проявлений и 
течений, которые ныне стре-
мятся заменить служение Богу 
служением миру и дьяволу. Он 
выразил надежду, что собрав-
шиеся на съезде представите-
ли, объединённые взаимной 
любовью, сумеют мудро разо-
браться в обстоятельствах цер-
ковной жизни и устранят обра-
зовавшиеся в ней недочёты.

После съезда атмосфера в
церковных кругах несколько 
стабилизировалась, а лич-
ность главенствующего епар-
хиального лица не подлежала 
сомнению. Однако разлагаю-
щий революционный дух уже 
витал в воздухе. Свержение 
монархии стало для полтав-
ского архиерея трагедией его 
земного бытия. «Епископ Фео-
фан представлял собой пример 
типичного архиерея, для кото-
рого “самодержавие” и “право-
славие” сливались в нечто еди-
ное, и с уничтожением одного 
казалось невозможным и дру-
гое» (схимонах Епифаний).

Как правящий архиерей
Полтавской епархии Преосвя-
щенный Феофан участвовал 
в работе Всероссийского По-
местного Собора 1917–1918 
годов. Протоиерей Александр 
Болотников указывает, что 
«всеми признанному учёному 
епископу было поручено пред-
седательство в подкомиссии, 
занимавшейся рассмотрением 
возникшей в 1912 году среди 

Священномученик 
Василий (Зеленцов).

Государь Император Николай II на открытии памятника коменданту Полтавской крепости
полковнику Келину. 27 июля 1909 года.
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Полтавські Преосвященні

братии Русского Афонского 
Свято-Пантелеимонова мо-
настыря ереси “имяславцев”.
Кроме разоблачения самого
лжеучения, возглавляемая 
владыкой Феофаном комис-
сия должна была сформу-
лировать официальное бо-
гословское определение о 
почитании Имени Божия. 
Однако революционные со-
бытия помешали довести до
конца эту работу. В изданных 
творениях Преосвященного
Феофана последний раздел, 
озаглавленный “Имя Божие”,
содержит подборку цитат из
сочинений святых отцов, ка-
сающихся данного вопроса.
Сохранилось ещё одно 

свидетельство о событиях,

происшедших на Всероссий-
ском Соборе 1917–1918 годов,
которое ярко характеризует
епископа Феофана как чело-
века твёрдого в своих убеж-
дениях. Тогда «модернисты
почтительно задали ему во-
прос: “Если Вы, владыко, не
уступите стремительным вол-
нам времени… с кем Вы оста-
нетесь? Один останетесь!” На
что владыка кротко заметил:
“Я останусь со святым кня-
зем Владимиром, просвети-
телем Руси, с преподобными
Антонием и Феодосием, Пе-
черскими чудотворцами, со
святителями и чудотворцами
Московскими, с преподобны-
ми Сергием и Серафимом…”».
Такая бескомпромиссность
владыки Феофана всё больше
и больше укрепляла его авто-
ритет.

Вернувшись домой из Мо-
сквы после Поместного Со-
бора, Владыка Феофан пере-
жил большие неприятности
от столкновения с Симоном
Петлюрой и его сторонниками.
За отказ служить панихиду по
гетману Ивану Мазепе он был
заключён на некоторое время в
тюрьму.

Следующим, роковым, уда-
ром для бывшего духовника
царской семьи стало коварное
убийство императорской четы
и всех её детей. В дневниках
светила полтавской медицины
А. А. Несвицкого, очевидца
событий тех времён, сохрани-
лись некоторые записи, свиде-
тельствующие о том, как вёл
себя правящий Владыка и как
он реагировал на происходя-
щие события. Процитируем
некоторые из них:

«12/25 июля 1918 года. В
соборе архиерей Феофан слу-
жил заупокойную литургию
по убитом Николае ІІ, а затем

на площади панихиду. По-
минали “благочестивейшего 
императора”, а не “болярина 
Николая”».

«10 октября 1918 года. По 
инициативе Владимира Фёдо-
ровича Дейтриха, члена Госу-
дарственного совета, архие-
рей Феофан служил панихиду 
в соборе по расстрелянным 
большевиками министрам Ще-
гловитове, Коковцеве, Майо-
рове, Маклакове, Редингере, 
Самарине, Трепове». 

«20 декабря 1918 года. Исто-
рия с молебном 19 декабря. 
Архиерей Феофан отказал-
ся провозглашать 19 декабря 
на молебне в соборе много-
летие Украинской Народной 
Республике, предварительно 
созвавши для этого епископ-
ский Совет, на котором было 
выяснено, что служение мо-
лебна не представляется воз-
можным, так как от высшей 
духовной власти на Украине, 
т. е. от украинского Синода, 
никаких распоряжений об 
этом не было получено. Разъ-
яснить это губернскому комис-
сару была послана делегация 
духовенства с указанием, что 
Церковь не должна быть ору-
дием политической агитации. 
Решено послать в Киев Дирек-
тории телеграмму, чтобы она 
снеслась с украинским Церков-
ным Советом. Ответа на неё не 
было получено. После литур-
гии в соборе и молебна свято-
му Николаю, Феофану было 
предложено служить молебен 
с указанным многолетием. Он 
отказался, не имея об этом рас-
поряжения высшей церковной 
власти. Тогда потребовали, 
чтобы молебен этот был от-
служен священником. На это 
Феофан ответил, что дело не в 
лицах, а в принципе. И он, от-
казываясь сам служить, не мо-
жет разрешить и священнику. 
При выходе из собора раздава-
лись крики: “Арестовать его!”» 

Обстановка вокруг лично-
сти святителя резко накаля-
лась. Новоиспечённые совет-
ские градоправители не могли 
простить ему монархических 
взглядов, нескрываемой симпа-
тии к погибшему императору, 
ностальгии о прошлом. Безу-
словно, архиепископу была
нужна поддержка, которой 
он в полтавском окружении 
практически не имел, а так-
же человек, которому он мог 
бы искренне доверять. Такой 
опорой стал для владыки ново-
прибывший миссионер Васи-
лий Иванович Зеленцов (ныне 
священномученик Василий 
Прилукский). Последний, по-
мимо всего, был необходим 
бурлящей Полтаве как образо-
ванный проповедник, как бес-
страшный оратор, отстаиваю-
щий истинное каноническое 
Православие, не щадя своих 
сил и жизни.

Известно, что Преосвящен-
ный Феофан состоял с Зелен-
цовым в большой дружбе. Не 
обладая достоверной инфор-
мацией, трудно определить, 
когда именно и при каких об-
стоятельствах эти неординар-
ные личности пересекались 
раньше. Вероятнее всего, в 

стенах Московской Духовной
Академии, где в период учёбы
студента Василия иеромонах
Феофан работал доцентом на
кафедре библейской истории.
Вне сомнения, пытливого и
боголюбивого Зеленцова не
мог не заинтересовать совсем
юный преподаватель, заметно
выделяющийся среди других
необычайным багажом зна-
ний, феноменальной памятью
и умением излагать материал.
Во-вторых, будущий влады-
ка Феофан был истинно ве-
рующим и богобоязненным
человеком с подвижнически-
монашеским жизненным ори-
ентиром, абсолютно не «мод-
ным» в академической среде
того времени. Будучи невы-
сокого роста, отец Феофан
старался не выделяться и от-
личался предельной скромно-
стью. К тому же он не страдал
тогдашней болезнью модер-
низма, массово поражающей
многих думающих людей, был
чужд любым, даже малейшим,
проявлениям революционного
духа. По своей сути он являл-
ся классическим ортодоксом
и убеждённым монархистом.
Заметим, что Зеленцов и Бы-
стров были почти ровесни-
ки — разница в их возрасте
составляла всего два года. В
своё время блестяще преуспе-
вающий в учёбе юноша Бы-
стров «перешагнул» через три
класса семинарии, а Духовную
Академию окончил в 21 год,
после чего остался в ней пре-
подавателем. Возможно, ещё
тогда духовные узы объеди-
нили двух молодых людей, во
взглядах которых было много
общего. И вот в мутные после-
революционные годы судьба
снова их свела.

Следует напомнить, что 
Высокопреосвященный Фео-
фан, как и Василий Зеленцов,
был членом Всероссийского
Поместного Собора Русской
Православной Церкви 1917–
1918 годов. Вероятнее всего,
именно в Москве миссионер
и получил благословение при-
быть в Полтаву, поскольку
владыка хотел видеть рядом с
собой талантливого проповед-
ника, надёжного советчика и
единомышленника по многим
глобальным вопросам того
времени.

Надежды святителя оправ-
дались. Не умея быть равно-
душным ко всему, что каса-
лось спасения души и блага
Церкви, Зеленцов повёл за
собой способных слушать
Евангельское благовестие и
жаждущих реальной жизни в
Господе. Его личность зажи-
гала, а семена веры, посеян-
ные им в смятенных сердцах,
часто прорастали и приносили
хорошие плоды. Православие
для проповедника было живой
стихией, преображающей че-
ловека, сообщающей ему силы
жить в самых трудных и ужас-
ных условиях и готовящей к
переходу в вечность, возможно
даже, мученическому.

Период пребывания Васи-
лия Ивановича в Полтаве был
усеян многочисленными мы-
тарствами — арестами, пока-

зательным судом (в то время,
когда он стал священником)
и, наконец, тюремным заклю-
чением. Одним из преступле-
ний, инкриминируемых иерею
Василию Зеленцову как про-
тивнику советской власти, зна-
чилась его активная помощь
той части полтавского духо-
венства, которая поддержива-
ла «белое движение», и связь
с последним. В полтавской
газете «Голос труда» №80 за
9 июля 1922 года об этом ска-
зано так: «Когда же деникин-
цы, вместо Москвы, бросились
к Ростову, священник Зеленцов
помог всей чёрной своре Пол-
тавского духовенства скрыть-
ся от Советской власти и сам
бежал в Таганрог. Оттуда он
вернулся обратно в Полтаву,
но связи с белогвардейцами
не порывал». Эта тема была
продолжена в газете №107 от
10 августа того же года: «Во
время отступления армии Де-
никина гр. Зеленцов принимал
активное участие в эвакуации
реакционного полтавского ду-
ховенства, бежавшего с дени-
кинскими полчищами, чего и
сам не отрицает».

На суде отец Василий под-
твердит этот факт. Он скажет:
«Когда вместе с деникинцами
эвакуировались из Полтавы не-
которые лица из духовенства,
я, по поручению архиепископа
Полтавского [т. е. Владыки Фе-
офана (Быстрова). — Т. Ч.], об-
ращался к тогдашнему губер-
натору Полтавы Старицкому
с просьбой дать отдельный ва-
гон для духовенства, каковая
моя просьба была исполнена».

Вместе с белогвардейцами 
решил оставить город и ар-
хиепископ Феофан (Быстров).
На этом настаивали многие
представители полтавского
духовенства, ибо грядущие
красные убивали иерархов.
Вскользь об этом упоминается
в дневнике А. А. Несвицкого:
«2 января 1919 года. Отправка
Феофана отсрочена на 2 не-
дели». Следующая же запись
в сем документе свидетель-
ствует: «29 января 1919 года.
Ограблен бандитами в своей
квартире днём архиерей Фе-
офан. Квартира его реквизи-
рована под лазарет». Из этого
следует, что владыке Феофану
оставалась только эвакуация
из города. Вместе с отступаю-
щими войсками Добровольче-
ской армии архиерей отбыл из
Полтавы. Взяв благословение
архипастыря и получив его на-
путственное слово, священник
Василий проводил владыку в
дальнюю и неведомую дорогу.
После этого они уже никогда
не виделись. В 1930 году Ва-
силий Зеленцов, будучи уже
епископом, после изнуритель-
ных ссылок и тяжких пыток
принял мученическую кон-
чину в застенках московской
Бутырки. Эмигрировавший за
границу архиепископ Феофан
пережил своего духовного то-
варища на десять лет и ото-
шёл ко Господу в 1940 году во
Франции, где и был похоронен.

Татьяна Черкасец.
Продолжение следует.

Кафедральный Успенский собор в Полтаве.
Дореволюционное фото.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КНЯЗЮ Г. Е. ЛЬВОВУ 
ПОЛТАВСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО
СЪЕЗДА ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН

3 мая 1917-й
Необычайный по полноте

представительства в пределах 
Полтавской епархии съезд ду-
ховенства и мирян, в соста-
ве 420 человек, собравшись 
для обсуждения назревших в 
связи с переживаемым време-
нем вопросов церковной жизни, 
шлет Временному Правитель-
ству свой горячий привет и 
выражает ему свое глубокое 
доверие, желая, чтобы оно, 
пользуясь всею полнотою вер-
ховной народной власти, твер-
дой рукой вело Россию среди 
бушующих партийных страстей 
к полной победе над врагом, 
вело ее к славе на почве раз-
вития добытых народом сво-
бод. Да здравствует свободная 
культурно-мощная Россия! Да 
здравствует Временное прави-
тельство!

«Полтавские епархиальные 
ведомости», 1917, № 12. 

Часть неофиц. 
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Паломництво

Париж — город влюбленных,
или Благословение Марии Магдалины

Город влюбленных — так 
мы называем Париж. 
Со всего света сюда 
приезжают люди, ожидая 
встречи с чудом. А может 
быть — просто вдохнуть 
романтики этого города. 
Они привозят с собой 
ожидание праздника, 
и порой кажется, что 
сам воздух Парижа 
пронизан предвкушением 
радости. Дома цвета 
слоновой кости, кованые 
решетки на окнах-
мансардах, дворцы, 
парки… Все это создает 
неповторимый облик 
города. Но для парижан 
в нем есть особенное 
место — церковь 
Мадлен. Хотя, глядя на 
это здание, похожее на 
греческий Парфенон, 
трудно поверить, что 
в этом необычном 
храме парижане любят 
венчаться. Здесь 
проходят очень красивые 
свадьбы, здесь же 
часто крестят девочек, 
давая им имя Мадлен. 
Так парижане называют
великую христианскую 
подвижницу — Марию 
Магдалину, чьи мощи 
сохраняются в этой 
церкви. В Евангельских 
рассказах мы находим 
много упоминаний о ней. 
Что это была за женщина? 
Какая связь между 
далекой деревушкой 
Магдала в Палестине, 
откуда родом святая 
Мария, и этим храмом 
в центре блестящей 
столицы Франции?

Евангелие от Марка 
рассказывает, что 
Христос изгнал из 
Марии Магдалины 

семь бесов, то есть исцелил от
страстей, которыми она была
одержима. Но Господь исце-
лял многих людей, однако не
все оставались с Ним. Она же
сделалась Его ученицей, была
свидетельницей Его пропове-
ди и Крестной смерти.

В тот момент все ближай-
шие Его ученики разбежались.
Только Пресвятая Богороди-
ца, апостол Иоанн и несколько
женщин, среди которых была и
Мария Магдалина, остались со
Христом. Они стояли у Креста
на Голгофе, они же совершили
Его погребение. Евангелие по-
вествует, что именно Мария
Магдалина первой увидела
Христа после Его Воскресения.

Как и другим ученикам 
Христа, ей выпал жребий апо-
стольского служения, то есть
проповеди Слова Божия. Се-
годня нам кажется, что в этом
нет ничего необычного. Мы
знаем о подвигах княгини Оль-
ги, просветительницы Грузии
Нины и царицы Елены. Но в
античном мире женщина, ко-
торая проповедует среди муж-
чин, — явление редкое, почти
невозможное. Магдалина была
первой, кого Церковь назовет
равноапостольной.

Она побывала во многих 
местах и даже в самом Риме.
Апостол Павел пишет о некой
Мариам, которая очень помо-
гает их христианской общине.
Судя по всему, среди христиан
она была известна и узнаваема
по одному лишь имени.

Оримском периоде 
жизни Магдалины 
есть одно замеча-

тельное предание. Легенда по-
вествует о ее встрече с импе-
ратором Тиберием.

Тиберий был подвержен 
приступам жестоких депрес-
сий, которые с возрастом
становились все тяжелее. В
один из таких дней импера-
тору доложили, что во дворец
привели некую пророчицу, ее
видели на рынке, она пропове-
довала какого-то нового бога,
и если император желает, он
может выслушать ее, дабы
развеять скуку. Тиберий со-
гласился. И вскоре Магдалина
предстала перед ним. В руке
она держала куриное яйцо.
Она пояснила, что это пода-
рок, который она принесла во
дворец, — денег на большее у
нее нет, а с пустыми руками
к императору не ходят. Тог-
да Тиберий попросил ее рас-
сказать, что это за новый бог,
который не ведом в его импе-
рии?

Мария возразила: «Это 
не новый бог, это Тот Един-
ственный Бог, Который сотво-
рил мир и Сам стал челове-
ком, умер и воскрес, победив
смерть. Всем, кто следует за
Ним, Он дарует то, что наш

временный мир дать не мо-
жет, — вечную жизнь».

Тиберий возразил ей: «Все 
это решительно невозможно, 
как невозможно, чтобы яйцо 
в твоей руке из белого стало 
красным!»

Предание гласит, что в этот 
момент Господь по молитве 
Марии явил чудо — яйцо из-
менило цвет и сделалось крас-
ным.

Яйцо всегда было символом 
рождения и обновления. Но в 
христианстве этот символ на-
полнился новым содержанием 
— он стал означать Воскресе-
ние, победу жизни над смер-
тью. Благодаря Марии Маг-
далине обычай дарить друг 
другу пасхальные яйца в день 
Светлого Христова Воскресе-
ния распространился между 
христианами всего мира.

В Риме Мария пробыла не-
долго. Как дальше сложилась 
ее судьба? В этом вопросе 
предания Западной и Восточ-
ной Церквей расходятся.

В Православной Церк-
ви принято считать, что она 
проповедовала в Эфесе, там 
же мирно скончалась и была 

погребена. А вот предание
Галльской Церкви говорит,
что она вместе с другими
женами-мироносицами на-
правилась в земли, которые
мы сегодня называем Южной
Францией.

На юге Франции есть 
местечко Сент-Мари-
де-ла-Мер, название 

которого переводится как «по-
бережье святых Марий». Кто
же они — эти святые Марии?

Предание западных христи-
ан говорит о том, что это были
три женщины, о которых ска-
зано в Евангелии, — Мария
Иаковлева, Мария Саломея и
Мария Магдалина. Они прибы-
ли сюда на корабле с путеше-
ственниками из Александрии
Египетской. Их сопровождала
девушка по имени Сара. Она
происходила из египетских
цыган и была христианкой. Ее
жизнь также была посвящена
проповеди Евангелия.

Среди местных жителей 
немало цыган, и они почи-
тают Сару так же, как и жен-
мироносиц. 24 мая здесь ярко и
радостно празднуют ее память.
И даже суровые мужчины, при-
встав на цыпочки, осторожно
целуют в щеку ее деревянную
скульптуру.

Еще один след при-
сутствия святых жен-
мироносиц мы нахо-

дим в древнем Тарасконе. Это
небольшой провинциальный
городок на юге Франции, про-
славленный циклом романов
французского писателя Аль-
фонса Доде «Тартарен из Тара-
скона».

На гербе города изображен 
чудовищный дракон, пожира-
ющий человека. А на средне-
вековой миниатюре он уже
сидит смирно, как собачка,
на веревке, веревку держит в
руках женщина. Повсюду в
Тарасконе можно увидеть ее
изображение. Кто она? Преда-
ние утверждает, что это Марфа

— одна из тех жен-мироносиц,
что прибыли на юг Франции
вместе с Марией Магдалиной.

Тараскон не так уж далеко
от Сент-Мари-де-ла-Мер. Здесь
в I веке от Рождества Христо-
ва Марфа жила, занималась
какой-то будничной работой.
Здесь же она и проповедовала.
А сюжет с драконом — своео-
бразная притча, в которой дра-
кон символизирует грех, а свя-
тая Марфа — победу над этим
грехом. Пока дракон гуляет на
свободе — он страшен и опа-
сен, но с Божьей помощью его
можно укротить и подчинить
своей воле. Это под силу даже
такой слабой женщине, как
Марфа.

Святую Марфу после ее
праведной кончины стали по-
читать как небесную покрови-
тельницу этих мест. В городе
Тарасконе покоятся ее мощи.

Есть и еще одно ме-
сто поблизости от
Тараскона, которое

также связано с памятью о
пребывании жен-мироносиц
на юге Франции. Речь идет о
гроте, расположенном в леси-
стых горах Прованса. В наши
дни сюда можно пробраться
по специально проложенным
для паломников тропинкам.
Но были времена, когда такой
подъем стоил немалого труда,
ведь пробираться приходилось
через дикий лес.

В этом гроте, согласно пре-
данию Галльской Церкви, мо-
лилась святая Мария Магдали-
на. Здесь считают, что место ее
упокоения неподалеку — в го-
родке Сент-Максимин. У этой
версии есть свое историческое
обоснование.

Дело в том, что в 1279 году в
подземной часовне церкви свя-
того Максимина был обнару-
жен древний саркофаг. Ученые
мужи, приглашенные королем
Неаполя Карлом II Анжуй-
ским, в один голос заявили: в
саркофаге покоятся мощи свя-

той Марии Магдалины — хри-
стианской просветительницы
южной Галлии.

Как отмечал в своей хро-
нике доминиканец Бернар Ги,
открытие гробницы Марии
Магдалины сопровождалось
чудесными знамениями: от мо-
щей святой исходил неземной
аромат. Об этом событии стало
широко известно. Магдалину
стали считать небесной покро-
вительницей этих мест.

Скульптура святой Марии Магдалины с ангелами в парижской церкви.

Святые жены-мироносицы.
Фрагмент иконы.

На старой гравюре святая
Марфа укрощает дракона,
символизирующего грех.
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Паломництво

Если же говорить
о других городах
Прованса, то нельзя

обойти стороной Марсель.
Это крупнейший город-порт
со своей атмосферой и весьма
разноликой публикой. На вы-
соком холме стоит красивый 
морской собор, он освящен в
честь Пресвятой Богороди-
цы. Внутри мы повсюду ви-
дим изображение кораблей
и морских судов. Особенно
интересна мозаика, на ко-
торой изображен тот самый
корабль, на котором святая
Мария Магдалина прибыла
в эти земли вместе со своими
спутниками.

В Марселе берут начало и
события совсем другого рода.
Они не только навсегда из-
менили облик Франции, но и 
самым драматическим обра-
зом повлияли на судьбы всего

мира. Речь идет о Француз-
ской революции.

Именно здесь, в Марселе,
студент-медик Франсуа Ми-
руар пропел песенку:
Вперед, сыны Отчизны милой,
Мгновенье славы настает,
К нам тирания черной силой
С кровавым знаменем идет.
Эта песня была подхвачена

батальоном добровольцев, ко-
торый в 1792 году двигался на
Париж. 30 июня они вступили
в столицу. Песню мгновенно
подхватили в других батальо-
нах и назвали Гимном мар-
сельцев, или «Марсельеза».
Именно под «Марселье-

зу» революционные армии
маршировали по Европе. На-
полеон любил говорить, что
«Марсельеза» — его лучший
генерал. Надо заметить, что

она и сегодня является гимном 
Франции.

Мы снова в Париже, 
в центре города, 
рядом с еще одним 

очень узнаваемым зданием 
— это Пантеон. Здесь захо-
ронены останки знаменитых 
идеологов Французской рево-
люции — тех самых людей, 
которые пытались перевер-
нуть мир, но ни вечного сча-
стья, ни вечной жизни людям 
дать так и не сумели. Это был 
дерзкий замысел, даже в дета-
лях. Революционеры, напри-
мер, даже придумали новый 
календарь. Он вел свое начало 
не от Рождества Христова, а 
от республиканской эры. Но-
вый год выпадал по нему на 
22 сентября. Ни недель, ни вос-
кресений в таком календаре не 
было. Разумеется, по версии 
революционеров, отменялось 
и Воскресение Христово. Все, 
что было связано с Церковью 
и христианством, стиралось из 
жизни новой Франции даже на 
уровне быта. В кровавом 1793 
году по стране прокатилась 
целая волна антихристианских 
погромов.

Рядом с храмом Сент-Этьен-
дю-Мон («Святой-Стефан-
на-Горе») на площади толпа 
с улюлюканьем сожгла мощи 
святой Женевьевы — небесной 
покровительницы Парижа. 
На память об этом безумии в 
церкви Сент-Этьен-дю-Мон 
остался разбитый ковчег и 
чудом уцелевшая частица ве-
ликой святыни.

Однако не все французы 
встали под знамена револю-
ции. На юге Франции христи-
анские традиции были очень 
крепки. Поэтому попытка 
уничтожить мощи святой Ма-
рии Магдалины вызвала чрез-
вычайно сильное возмущение 
и не увенчалась успехом. Южа-
не отстояли свою святую. Но 
сотни монастырей во Франции 
в то время были уничтожены, 
а люди, сохранившие верность 
Христу, приняли мучениче-
скую кончину.

Известен случай, когда на 
холме Монмартр («Гора муче-
ников») в Париже 90-летнюю 
монахиню принуждали от-
речься от Христа. Когда она 
отказалась это сделать, ей от-
рубили голову.

Собор Парижской Богомате-
ри Робеспьер объявил храмом
абстрактного высшего разума.
Именно этому высшему ра-
зуму приносились невиданные
человеческие жертвы. На пло-
щади Согласия, которую в те
дни называли площадью Рево-
люции, была установлена ги-
льотина. Здесь были обезглав-
лены король Людовик XVI и
королева Мария Антуанетта,
а потом, один за другим, — и
главные вожди революции
Дантон и Робеспьер.

Этот кровавый по-
ток вынес на верши-
ну власти человека,

сделавшего поистине голово-
кружительную карьеру. За
несколько лет он прошел путь
от сержанта до генерала. Это
был Наполеон Бонапарт.

Несмотря на то что его се-
мья была религиозной, сам
Наполеон к церковной жизни
был равнодушен. Религию он
рассматривал как инструмент
политического влияния. Если
он кого и боготворил, то лишь
себя самого.

Конечно, как у всякого ам-
бициозного человека, у Напо-
леона был свой идеал — ему
хотелось создать нечто по-
хожее на Римскую империю.
Надо сказать, на первых порах
ему это удавалось. В начале
XIX века вся Франция моли-
лась на своих новых кумиров
— Наполеона Бонапарта и его
армию. В 1804 году Наполеон
стал революционным импера-
тором. И подобно великим им-
ператором прошлого, он хотел
быть помазан на царство. Для
достижения этой цели Наполе-
он даже пошел на компромисс
со своими убеждениями — он
подписал договор с Церковью,
по которому ей возвращались
ее прежние юридические пра-
ва. После продолжительных
гонений и это формальное
признание было спасением для
христиан.

Итак, Наполеон — 
император Фран-
ции. Свой статус он 

утверждает всеми возможны-
ми способами, в том числе — 
и в памятных сооружениях,
как его любимые римляне.
Возводимый в центре Пари-
жа новый храм он решил по-
святить славе французского
оружия.

Строительство планиро-
валось на месте, где прежде
была небольшая церковь свя-
тых Марии Магдалины, Мар-
фы и Лазаря. Был объявлен
конкурс, в котором приняли
участие 80 зодчих. Проект ар-
хитектора Пьера-Александра
Виньона был избран самим
императором. Внутри храма
он велел начертать имена всех
погибших при Ульме, Аустер-
лице и Ене.

Работы интенсивно шли до 
1811 года, пока не останови-
лись из-за отсутствия средств.
Ну, а после русской кампа-
нии 1812 года Наполеону уже

будет не до храма воинской 
славы.

В 1814 году русская армия 
войдет в Париж. По инициа-
тиве императора Александра I
на площади Согласия будет
отслужена православная па-
нихида по невинно убиенным
королю Людовику XVI и его
супруге Марии Антуанет-
те. Тогда же новому королю
Франции Людовику XVIII
придет в голову мысль по-
святить недостроенный храм
памяти невинно убиенных мо-
нархов. Но и этому проекту не
суждено будет осуществить-
ся. В 1830 году во Франции
вспыхнет новая революция.

А в 1837-м администрация 
Парижа поднимет вопрос о
судьбе этого здания: как же
все-таки его использовать?
Была даже идея устроить в
нем железнодорожный вокзал.
Но архиепископ Парижа и го-
рожане выразили протест, в
администрацию посыпались
письма — на месте прежне-
го храма может быть только
храм. В итоге вокзал здесь
устраивать не стали, строение
вернули Церкви.

Когда же возник вопрос, 
кому посвятить возводимый
храм, ответ пришел сам со-
бой. Как только были завер-
шены строительные работы,
ему дали имя святой равно-
апостольной Марии Магдали-
ны. Спустя три года в алтарь
храма перенесли открытый
ковчег, где хранятся ее мощи.
Они привезены сюда с юга
Франции.

Этот храм довольно
быстро стал излю-
бленным местом

венчаний. «Мы будем вен-
чаться у нашей Мадлен», — 
говорят парижане. Марию
Магдалину почитают покро-
вительницей браков уже с
IX века. Сама она никогда не
была замужем. Почему же к
ней обращаются за таким бла-
гословением?

Брак для христиан — это 
возможность научиться на-
стоящей, Божьей любви. Той,
которая все покрывает, всему
верит, всего надеется, все
переносит (1 Кор. 13: 7), люб-
ви, которая помогает в каж-
дом человеке увидеть, прежде
всего, образ Божий. Верую-
щие просят Магдалину о даре
именно такой любви — во
время венчаний или просто в
молитве.

Ученица Христа благо-
словляет своим присутствием
Париж и южную Францию,
и каждого человека, который
обращается к ней. И мы вслед
за апостолом Павлом повто-
ряем слова: «Любовь никогда
не перестает, хотя и проро-
чества прекратятся, и языки
умолкнут, и знания упразд-
нятся» (1 Кор. 13: 8).

Подготовил игумен
Афанасий (Бедный).
По фильму из серии 

«Неизвестная Европа».

Игумен Афанасий (Бедный) в храме святой Марии
Магдалины у Рождественского вертепа.

Над столицей Прованса Марселем возвышается морской 
храм, освященный в честь Пресвятой Богородицы.

Церковь Мадлен — святой Марии Магдалины в Париже.
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Собор Полтавських святих

Велика страдниця

День за днем невпинно, 
невмолимо спливає час, як пісок 
крізь пальці. Що для наших дідів 
було сучасністю, реальністю, для 
нас вкрилось сивиною, припало 
пилом… Ось уже минає 76 років 
з того дня, як під Полтавою
в урочищі неподалік хутора 
Триби (між Макухівкою
і Копилами) 2 червня 1938 року 
за вироком особливої трійки 
НКВС відбувся масовий розстріл 
духовенства, чернецтва, мирян. 
Серед страчених були єпископ 
Полтавський і Переяславський 
Митрофан (Русинов), 
священномученик Гавриїл 
Коваленко (автор «Записок»,
 які друкують «Відомості 
Полтавської єпархії»). За 
цією ж справою проходила 
й ігуменя Різдва Богородиці 
Козельщинського монастиря 
преподобномучениця Олімпіада.

Д оля ігумені Олімпіади ІІ (Вер-
бецької) після знищення на 
початку 30-х років ХХ століт-
тя скитка «Обіток» — остан-

нього притулку сестер Козельщинського 
Д

монастиря — була нелегкою. Звичайно, 
літня, зморена роками і великими труда-
ми настоятелька могла в той час обрати 
собі відносно тихий спосіб життя: піти «на 
покій» і прожити залишок своїх днів в од-
ному з найближчих невеличких поселень 
чи на батьківщині, заробляючи «на хліб 
насущний». Але невтомна Христова по-
движниця взяла у свої руки тяжкий хрест 
сповідництва Христової віри.

Спочатку їй довелося перетерпіти го-
лод 1933-го, потім поневірятися по лю-
дях. Врешті вона перебралася до Полта-
ви, де таємно квартирувала у знайомих: 
тих, хто знав і шанував матушку, було чи-
мало. Потрапивши в обласне місто, вона 
почала згуртовувати навколо себе пра-
вославне жіноцтво, опікуватись черниця-
ми із розігнаних монастирів, об’єднуючи 
їх у невеликий підпільний монастир. Про 
це переповідали полтавські старожили і 
дещо згадували колишні козельщинські 
насельниці. Документальним доказом 
цього факту є витяг із протоколу допиту 
ігумені Вербецької, датованого 1 квітня 
1938 року. У ньому читаємо (подаємо мо-
вою оригіналу):

«Вопрос: Следствию точно извест-
но о том, что вы в Полтаве возглавляли 
подпольные монастыри, производили 
пострижение в монашки.

Ответ: Признаю себя виновной в том, 
что до 1936 года я производила постри-
жения в монашки нелегально, но с разре-
шения епископа Тихона Русинова.

Вопрос: Вы лжёте. Пострижения вами 
производились вплоть до 1937 года. Дай-
те по существу правдивые показания.

Ответ: Я говорю правду, ничего не 
скрываю. 

Показания записаны с моих слов 
и мною лично прочитаны, в чём и 
расписываюсь. Вербецкая».

Останнім місцем перебування ігу-
мені Олімпіади ІІ в Полтаві був будинок 
№141 по вул. Фрунзе (на розі з провул-
ком Чайковського; нині там житлова
дев’ятиповерхівка). Саме за цією адре-
сою її й арештували. Зауважимо, що
таке квартирування було не випадковим,
оскільки вказаний будинок знаходився
неподалік Свято-Макаріївського храму
— єдиного на той час, де практично не
припинялись богослужіння. Щоправда,
звершувались вони з перебоями, бо свя-
щеники часто змінювались — їх невідо-
мо звідки присилали і так само невідомо
куди забирали. Нагадаємо, що саме в
цей період по місцевих хатах перехову-
валась Горбанівська чудотворна ікона
Богородиці — уславлена на нашій землі
святиня (прикро, що вже «роздягнена» із
дивної краси коштовної ризи, та благо —
непошкоджена в образі). Святий образ
нібито оберігали колишні черниці Вели-
кобудищанського монастиря матушки
Ананія (Мальцева) та Антоніна (Пана-
сенко). Зрозуміло, що у тогочасному
православному бутті Полтави все тісно
і таємно перепліталось: віруючі прихова-
но збирались на спільну молитву, збері-
гали вцілілі святині, допомагали гнаним
священнослужителям тощо. Вагому
об’єднуючу роль зіграла в цьому саме
Козельщинська ігуменя.

У 1938 році, на Пасху, вперше в історії 
Полтави люди не чули великодніх дзво-
нів і пасок не святили. Вони вночі зібра-
лись до Свято-Макаріївського храму з
кошиками і … розійшлися ні з чим, перед-
чуваючи лихе. Напередодні ієромонах
Єфрем виніс на поклоніння Плащаницю,
але занести її вже не зміг — вирушив під
конвоєм «по етапу». Страсною П’ятницею
обірвалося для православних полтавців
найвеличніше свято, розп’яттям за віру
ознаменувався весь рік!

Цього фатального 1938 року ігуменя 
Олімпіада ІІ зустріла Воскресіння Хрис-
тове вже у темничному підвалі НКВС.
27 лютого влада видала ордер на її
арешт, але відразу арештувати не вда-
лося — вірні ретельно переховували ма-
тушку. Проте донос іуди-зрадниці зробив
своє, і 18 березня черницю таки відпра-
вили до в’язниці.

Доречно зауважити, що в той час три-
вав Великий піст — період спомину про
Хресні страждання Спасителя задля
спасіння всього людства, а для кожного
християнина персонально — пора каяття
і спокутування власних гріхів...

Храмові святині міста приголомше-
но мовчали. Їхня тогочасна доля була

р р

схожа на шлях Господніх митарств: вони
безмовно терпіли руйнівні бичування,
покірно зносили наругу та паплюжен-
ня і, насамкінець, смиренно схилялись
перед вироком керівного «синедріону»:
«засуджено до розп’яття». Що ж до на-
роду, то в більшості своїй він не єднався
у церковній Великопісній молитві, прак-
тично не каявся, а навпаки — підтриму-
вав одержимого злом владаря і всьому
святому несамовито кричав: «Розіпни,
розіпни його!»

Однак серед маси іуд, боязливих зре-
ченців і просто паралізованих страхом
християн зустрічались істинні сповід-
ники-апостоли та безстрашні жінки-ми-
роносиці. Їхня земна доля була тоді не-

р

сказанно тяжкою, проте небесна нагоро-
да, що слідувала за тим, — невимовно
благодатною. Вони брали на себе гріхи
рідних та ближніх і власною кров’ю спо-
кутували всенародне зло.

Одному Богу відомо, що коїлось 
наприкінці зловісних 30-х років у під-
вальних «катакомбах» архітектурно ви-
шуканого приміщення колишнього Пол-
тавського селянського банку (на розі
сучасних вулиць Жовтневої та Ляхова).
Ті стіни багато чули і ще більше бачили,
однак про все мовчали. І це природно —
подвиг заради Господа має бути непо-
казним на землі, його значимість сповна
відкриє лише Вічність.

Гортаючи архівні судові справи аре-
штантів НКВС, можна тільки здогадува-
тися про те, як велися допити. Зазвичай
підсудний протягом слідчої «бесіди» роз-
писувався за власні відповіді декілька ра-
зів. Уважно вдивляєшся у почерк в’язня
— і перехоплює дух: перші розмахи

пера — відносно чіткі, у наступних — бук-
ви врізнобіч, а останні — ледве-ледве 
виведені й до того ж забруднені плямами 
чорнил (не виключено — змішаних із кра-
плями крові).

Чим же так завинили ті смиренні 
страждальці перед рідною Батьківщи-
ною і який злочин держава офіційно ін-
кримінувала їм? В одному із сучасних 
видань читаємо: «Особливого розмаху 
репресивна діяльність катів з органів 
НКВС по відношенню до колишніх цер-
ковнослужителів набула з початку 1938 
року. Свавілля і насильство стосовно 
духовенства було характерним для всієї 
країни. У кожній республіці, області, ра-
йоні завдяки активній діяльності слідчих 
органів були сфабриковані широко роз-
галужені “контрреволюційні організації” 
церковників. Метою одних нібито була 
“підготовка і здійснення центрального 
терору стосовно вождя Комуністичної 
партії т. Сталіна, керівників партії та уря-
ду”, інші начебто “прагнули повалити ра-
дянську владу і реставрувати капіталізм 
за допомогою фашистської Німеччини”. 
Плани — скільки й кого заарештува-
ти і розстріляти — спускалися згори, з 
Москви, а вже на місцях “енкавеесівці” 
розробляли-фабрикували схеми неіс-
нуючих фашистських чи інших органі-
зацій. Так штучно був сфабрикований 
органами НКВС Центр КРФОЦ — контр-
революційної фашистської організації 
церковників, який начебто мав зв'язки з 
гестапо гітлерівської Німеччини і знахо-
дився в Москві, а очолював його митро-
полит Сергій. За цією схемою, розро-
бленою сталінськими катами, начебто 
існували обласні центри КРФОЦ у Києві, 
Курську, Воронежі й Полтаві. А Полтав-
ський обласний центр нібито утворив 
такі осередки у Гадяцькому, Миргород-
ському, Зіньківському, Опішнянському, 
Диканському і Красноградському ра-
йонах. До фабрикації цього “проекту” 
явно мали пряму причетність і началь-
ник УНКВС по Полтавській області О. 
Волков та його підручні, які потім на 
допитах і вибивали із заарештованих 
“щиросердні зізнання” про їхню прина-
лежність до повстанської фашистської 
організації та вербувальну роботу се-
ред населення.

Організатором і координатором від-
галужень КРФОЦ на захід від Москви (за 
цією схемою і сфабрикованим процесом) 
вважався Митрофан Володимирович Ру-
синов, який у 20-х роках був єпископом 
Полтавським та Кременчуцьким. Влади-
ка проживав у Полтаві і 26 лютого 1938 
року був заарештований разом з великою 
групою колишніх церковнослужителів».

Гучна історія сфабрикованої владою 
справи про полтавську фашистську орга-
нізацію «змагнітила» воєдино долі бага-
тьох тодішніх представників духовенства 
та церковнослужителів. Підсудним (а їх за 
цим процесом проходило 38 осіб) влашто-
вувались очні ставки. Зі «злочинців» шля-
хом катування вибивали «відверті» зізна-
ння, а старанний судовий писар фіксував 
«щиросердні сповіді» винуватців про їхню 
активну антидержавну діяльність.

Щодо поведінки арештованої Вер-
бецької, то мені, дослідниці її слідчих 
документів (а їх збереглося два — про 
допит ігумені та про очну ставку з єпис-
копом Русиновим), хочеться шанобли-
во вклонитися перед пам’яттю цієї іс-
тинної раби Божої. Її відповіді чіткі та 
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безкомпромісні. 63-річна ігуменя три-
малась у в’язниці з глибокою людською 
порядністю і високою християнською 
гідністю.

Взагалі матушка-ігуменя упродовж 
усього радянського часу вирізнялась 
неабиякою стійкістю у вірі. Її політичним 
у р д у р

кредом тоді була Христова заповідь: 
«Кесареве — кесарю, а Боже — Бого-
ві». Трохи перегорнемо сторінки її життя 
назад і згадаємо, як мудро відповідала 
вона на запитання представників но-
воспеченої влади. У анкеті, датованій 
1922 роком, читаємо (подаємо мовою 
оригіналу): 

«20. К какой из определённых группи-
ровок церковных себя причисляет или 
состоит официально.

Ответ: К Православной Апостольской 
церкви.

21. Взгляд на утерю церковью госу-
дарственного значения (отделение церк-
ви от государства и школы от церкви).

Ответ: Вероятно, так надлежит тому 
быть.

22. Отношение к Советской Власти.
Ответ: Подчиняюсь по заповеди 

Апостольской».
До речі, сестри обителі взяли собі за 

взірець слова своєї настоятельки: пере-
важна більшість із них відповідала у по-
дібних анкетах теж приблизно так.

На початку червня 1938 року матушку 
Олімпіаду викликали до судового залу і
зачитали вирок. Проте його виконали
дещо пізніше. Чи то доводили до кінця
групову справу, чи втішалися продо-
вженням тортур. Полтавські старожили
переповідали, що матушку особливо
жорстоко катували — їй навіть вирізали
на грудях хрест.

Звичайно, істину знає лише Господь. 
Як, власне, і те, як саме закінчили своє
життя ці Христові страдники. За юридич-
ними нормами того періоду, після вико-
нання вироку мав оформлятися ще один
документ — ордер про його здійснення.
Однак таких паперових свідчень у Пол-
тавському архіві чомусь немає, можливо,
їх взагалі не було, а може, втрачено. Все
це наводить на сумнів щодо того, яким
саме чином знищували підсудних. Гово-
рили, що в’язнів НКВС заганяли на ванта-
жівки, в яких їх, напівсидячих, а найчасті-
ше — напівлежачих, збивали докупи й у
темряві ночі вивозили геть за Полтаву, в
бік сучасного села Макухівка...

Минуть десятиліття. Двічі, у 60-х та 
80-х роках, полтавці наткнуться на гру-
пові останки людських тіл. Перші два
могильники виявлять під час добування
піску в урочищі Триби, третій знайдуть
обабіч дороги, що веде до села. На міс-
ці першого поховання полтавська влада
згодом влаштує великий сучасний сміт-
ник, чи то випадково, чи, може… законо-
мірно. Останки небіжчиків із другої ями
на початку 90-х років перепоховають і по-
ставлять над ними монумент, присвяче-
ний вшануванню пам’яті репресованих. А 
третій кар’єр не чіпатимуть узагалі...

До нас, сучасників, дійшли чутки про те, 
що розстріли у Трибах чинили по-звірськи.
Свист куль перемішувався зі стогонами,
викриками та обривками молитов. Дех-
то помирав не відразу, оскільки карателі
іноді навмисне не вбивали свої жертви, а
лише тяжко ранили. Таких скидали докупи
і заживо, разом з уже померлими, наспіх
прикидали піском. Однак цей великий на-
сип ще довго і помітно «дихав»…

Тетяна Черкасець.

Преподобномучениця Олімпіада
Полтавська.

Розпорядженням Керуючого Пол-
тавською єпархією Високопрео-
священнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Филипа 
визначено у неділю 1 червня після 
завершення пізньої Божественної Лі-
тургії в Макаріївському кафедраль-
ному соборі м. Полтави відправити 
заупокійну літію біля пам’ятника 
священномученику Василію (Зєлєн-
цову) за розстріляним Полтавським 
духовенством в урочищі Триби та 
всіма, хто постраждав за віру Хрис-
тову в часи гонінь від безбожної вла-
ди в ХХ столітті.

Початок відправи об 11.30.
В урочищі Триби біля Меморіалу

пам’яті жертв політичних репресій 
відправити панахиду. 

Початок о 12.00.
Автобуси відпрапвлятимуться від

Макаріївського собору.
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Собор Полтавських святих

Молдавский старец Паисий Величковский
Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé ×åòâåðèêîâ

Его жизнь, учение и влияние на православное монашество

Продолжение.
Начало в №12 (2012) – 4, 7, 9, 11, 12(2013), 1 –4.

В скоре начальник скита на-
значил Платону новое по-
слушание — стеречь скит-

ский виноградник. При этом он дал 
ему такое правило: он может есть ви-
ноград сколько угодно, но только съев 
предварительно хотя бы кусок хлеба. 
Платон по целым дням ел виноград 
и до такой степени пристрастился к 
нему, что уже ничем другим не хотел 
питаться и за трапезой ничего не ел, 
так что даже ослабел и осунулся ли-
цом, как бы после какой болезни. И 
только после сбора винограда Платон 
снова стал вместе со всеми есть за тра-
пезой и сделался здоров по-прежнему.

Еще до сбора винограда начальник 
поместил Платона в новую келию. 
Живя в этой келье, Платон однажды 
так крепко заснул, что не слышал 
звона к заутрени, а день был воскрес-
ный. Когда он проснулся и пришел в 
церковь, то оказалось, что уже прочи-
тали Евангелие и начали петь канон. 
От стыда Платон не посмел войти 
в церковь и, горько плача, вернул-
ся назад в свою келью. Не пошел он 
и к литургии и, отойдя подальше от 
своей кельи, сидел на земле и плакал. 
Когда отошла литургия и наступило 
время трапезы, старец и начальник, 
и братия, заметив отсутствие Плато-
на в церкви, чего раньше никогда не 
бывало, удивлялись этому. Наконец, 
старец сказал: «Отцы и братия, прошу 
вас ради Господа, потерпим немного с 
трапезою, пока узнаем, что сделалось 
с братом нашим Платоном». И тотчас 
же послал одного из монахов, Афана-
сия, писца отеческих книг, к Платону. 
Афанасий с трудом отыскал плачуще-
го Платона. После долгих увещаний 
он едва смог объяснить Афанасию 
причину своего горя. Афанасий стал 
утешать его, уговаривал успокоиться 
и идти с ним в скит к братии, которая 
без Платона не хочет начинать трапе-
зу. Платон сквозь слезы отвечал: «Как 
же я пойду к святым отцам и с каким 
лицом я покажусь им после такого 
великого греха на вечное мое посрам-
ление перед Богом и перед людьми!» 
Афанасий продолжал убеждать его и, 
наконец, уговорил идти. Платон шел, 
обливаясь слезами. Когда же пришел 
в скит и увидел старца и братию, си-
дящих за трапезою и ожидающих его 
прибытия, он со стыдом и трепетом 
упал на землю и рыдал неутешно. 
Тогда велели и Платону сесть вместе 
с ними, Платон же от великого стыда 
и горя не мог ничего есть. И только по 

окончании трапезы съел немного хле-
ба. Когда после трапезы Платон ушел 
к себе, старец Михаил, обращаясь к 
братии, особенно молодым, сказал: 
«Видите, какую ревность и какую 
жгучую скорбь проявил этот юный 
брат! Да будет он вам всем примером 
усердного посещения церковного пра-
вила. Невольно пришлось ему пропу-
стить молитву, и как он опечалился! 
Как горько скорбел и плакал! Он даже 
и хлеба лишил себя, и света солнечно-
го не хотел видеть от великой болезни 
и сокрушения сердца! Молитесь и вы 
от всей души, да даст Господь и вам 
всем такую же ревность и печаль ог-
ненную по Боге!» С этих пор до кон-
ца своего пребывания в скиту Платон 
никогда не ложился для сна на кро-
вать, но, сидя на скамейке, засыпал.

В октябре пришел в Трейстены 
схимонах Онуфрий из скита святого 
Архистратига Божия Михаила, на-
зываемого Кярнул, находившегося в 
горах, вверх по реке Бузеу. Он много 
рассказывал о своей жизни в горах, о 
красоте своего места, о его здоровом 
воздухе и его здоровой воде и свои-
ми рассказами пробудил в Платоне 
желание пожить со старцем Онуф-
рием в его пустыне. Вместе с Плато-
ном решили отправиться в Кярнул и 
несколько других молодых монахов. 
Старец Михаил благословил их идти 
и дал им на всю зиму руководителя, 
своего давнего ученика иеромонаха 
Алексия. Иноки двинулись в путь. 
Они шли «превеликими» лесами, вы-
сокими горами и глубокими долинами 
и на третий день достигли скита Кяр-
нул, где были приняты с любовью. На 
другое утро начальник скита отвел им 
и келию каждому особую. Устав скита 
был по чину устава скитов Афонской 
Горы: по воскресным и празднич-
ным дням братия собиралась вместе 
на церковную службу. По окончании 
литургии вместе трапезовали и до ве-
черни проводили время в духовной 
беседе, а после вечерни расходились 
по своим кельям, где каждый совер-
шал свое правило в уединении.

Проживая в этом скиту, Платон и 
его товарищи приходили в назначен-
ное время к иеромонаху Алексию, и 
тот иногда читал им что-нибудь из оте-
ческих книг, разъясняя смысл прочи-
танного, иногда же просто беседовал 
с ними о различных духовных пред-
метах. Это был муж кроткий, смирен-
ный, братолюбивый, имевший даро-
вание утешать своими словами самое 
скорбящее сердце. Иногда он ходил 

со своими учениками к пустыннику 
Онуфрию, жившему на горе, далеко 
от скита, в уединенной келье. Путь 
к нему шел прекрасным лесом, а его 
келья стояла на краю горы, откуда от-
крывался чудный вид на окрестные 
долины, горы и ущелья, покрытые 
непроходимым лесом. Пониже его ке-
льи струился источник чистой воды, 
куда он сходил по ступенькам черпать 
воду.

С отцом Алексием старец Онуфрий 
много беседовал о страстях душев-
ных и телесных и о страшной и неот-
дышной мысленной брани с бесами, о 
их невообразимых кознях и ухищре-
ниях. «И если бы, — говорил он, — не 
защищал своих людей Человеколю-
бец Христос, не спасся бы воистину 
никто из святых. Но кто припадает ко 
Христу с верою и любовию, со смире-
нием и слезами, тому подаются неиз-
реченные утешения, мир и радость, и 
любовь к Богу горячая. Свидетелями 
тому являются нелицемерные сле-
зы от великой любви, самоукорение, 
смирение и постоянное благодарение 
Христу, так что от любви к Богу чело-
век делается нечувствительным к бла-
гам мира сего». Слушая его, Платон 
все более и более разгорался любовью 
к пустынной жизни. Он начинал все 
глубже понимать монашеский путь, 
становился все серьезней и строже к 
себе. Под влиянием охватившего его 
чувства он уходил в уединенные ме-
ста, падал на землю, бил себя в грудь 
и со слезами просил помощи у Хри-
ста, принося ему свои обеты. В своей 
келье он предавался усердной молит-
ве и чтению отеческих книг, ежеднев-
но испытывая свою совесть, скорбя о 
своих грехах и немощах и ежедневно 
полагая начало своего исправления 
перед Богом.

Уже приблизилось и лето, как вдруг 
пришло от старца Михаила приказа-
ние иеромонаху Алексию возвратить-
ся к нему. Вместе с отцом Алексием 
ушли в Трейстены и некоторые из дру-
зей Платона. Вскоре после этого на-
чальником скита сделался брат старца 
Онуфрия Варфоломей. Варфоломей 
относился к братии очень заботливо 
и устроил для ее приема большую 
новую келию, куда братия часто соби-
ралась для духовной беседы, а иногда 
и для общей трапезы. Весною Платон 
устроил себе маленький огород, на-
садил немного фасоли, бобов и луку. 
Но лук почти не уродился, бобы хоро-
шо уродились, но их поели мыши, а 
фасоли Платон собрал одну коробку. 

Платон приобрел себе необходимые 
орудия для выделывания ложек и стал 
уже навыкать этому рукоделию, но 
мало занимался им, не имея человека, 
который побуждал бы его к тому. Пе-
резимовав в скиту и дождавшись лета, 
Платон с благословения начальника 
отправился в новое странствование. 
К сожалению, на этом месте обрыва-
ются собственноручные записки стар-
ца Паисия.

Судя по некоторым местам в пись-
мах старца, видно, что он побывал в 
это время в обители Рождества Пре-
святые Богородицы в Молдавии, а 
также и в Нямецком монастыре. К 
1746 году в нем уже сложилось твер-
дое решение переселиться на Афон. 
Что побудило его решиться на этот 
шаг? Он сам объясняет свое решение 
тем, что он опасался, как бы молдав-
ские старцы не посвятили его против 
его воли в сан священника, ужасав-
ший его своей высотой и ответствен-
ностью. Но нельзя не видеть в этом и 
действия Промысла Божия. Господу 
угодно было подвергнуть будущего 
великого старца тяжкому испытанию 
бедственной уединенной жизни на 
Афоне, и дабы он положил там начало 
и своему общежительному братству. 
В Молдавии сильно чувствовалось 
влияние Афона, здесь Платон впервые 
услышал богослужение, совершаемое 
по Афонскому чину, встретил стран-
ников монахов, посещавших Святую 
Гору и много о ней рассказывавших. 
Все это с особенной силой привлекло 
его душу к Афону. Афонская Гора с ее 
вековыми преданиями, с ее суровою 
и величественною природою, высо-
кими подвижническими примерами 
и хранилищами святоотеческой пись-
менности явилась для него привлека-
тельным местом для нового периода 
его жизни. Принимая во внимание 
все сказанное, жизнеописатель стар-
ца говорит по поводу его переселения 
на Афон: «Кто может уразуметь пути 
Господни? И кто знает советы Его? 
Божественным Своим Промыслом Он 
взял его из отечества, провел его через 
многие страны, чтобы он там собрал 
себе духовною куплею многое богат-
ство духовное, и привел его, наконец, 
во Святую Гору Афонскую, чтобы, и 
здесь продолжая куплю, он еще более 
увеличил свое духовное богатство, а 
потом дал бы его и всем ищущим у 
него духовного наставления. Господь 
сделал его подражателем преподобно-
го Антония, подобно ему, малоросси-
янина. И как преподобный Антоний, 
странствуя, пришел во Святую Гору 
Афонскую, где принял и святой ан-
гельский образ, и пожил там много 
лет, и сподобился великих дарований 
духовных, и был потом возвращен 
в свое отечество, чтобы и здесь на-
садить и умножить монашеское жи-
тельство, так и блаженный Паисий, 
обогатившись небесным богатством, 
возвратился туда, откуда вышел в 
Молдавию, да обновит обветшавший 
монашеский чин, да восстановит пад-
шее общее житие и насадит в нем три-
блаженное послушание, просветив 
учением своим во тьме неведения си-
дящих, вразумит исправлением и но-
вым переводом с греческого языка на 
свой отеческих и богословских книг».

Обратимся же теперь к рассмотре-
нию этого важнейшего периода в жиз-
ни старца Паисия.

Продолжение следует. Послушники.П
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Школа добра

Повертаючись по-
думки в минуле,
я бачу себе юним,
але хворим і ви-

снаженим важкими роками во-
єнного лихоліття.

Була пізня пора 1946 року.
З моря дули холодні штормо-
ві вітри, що зривали з дерев
останнє листя. Дрібний дощ і
туманна імла говорили про те,
що теплі сонячні дні вже віді-
йшли надовго. Походивши по
мокрому прибережному піску
і втомившись від тяжких глу-
хих ударів морського прибою,
я подався в місто, центр якого
знаходився на високому па-
горбі. Щоб скоротити шлях,
я пішов через старе закинуте
кладовище, де ховали приїж-
джих сухотних страждальців,
які шукали біля моря зцілення.
Одна чорна надгробна плита
привернула мою увагу дивним
написом. Починався він таким
зверненням: «Груддя землі!..»
Після цього виливалася зго-
рьована душа матері, яка похо-
вала тут свого сина.

З тих пір минуло більше пів-
століття, але в моїй пам'яті все
ще стоїть цей зойк: «Груддя
землі!..» Кладовище, дрібний
дощ і крикливе кружляння ча-
йок...

У місті було безлюдно,
майже зовсім не траплялися
зустрічні перехожі, в повітрі
пахло димком і яблуками. Я
звернув на маленький базар-
чик, на якому, крім яблук, про-
давався всякий домашній мот-
лох, старий одяг, купки дров
і сумна худа коза. У баби в
армійській ватянці, що курила
махорку і сиділа на перевер-
нутому відрі, я купив ложку,
що сподобалася мені, зі штам-
пом на черешку: «Нержавіюча
електросталь». Обходячи ка-
люжі, я підійшов до булочної,
перед якою стояла промокла і
змерзла черга. Хліб ще не при-
везли, але дюжина місцевих
голодних собак уже сиділа
віддалік мордами до входу в
надії отримати хоч маленький
шматочок. Але хліба в ті часи
давали мало, тільки за карт-
ками, і люди були голодні, як
собаки.

Проходячи повз невелику
білу церкву за залізною ого-
рожею, я звернув увагу на чо-
ловіка, що сидів під зеленим
козирком церковного ганку
на кам'яних сходах. Церковні
двері були зачинені на вели-
кий висячий замок. Ймовірно,
д р у

служба вже закінчилася, але

цей чоловік не був схожий на 
церковного сторожа. Він був 
погано одягнений, без пальта, 
холодний вітер ворушив на 
його непокритій голові волос-
ся, короткі вицвілі штани вни-
зу були прикрашені бахромою, 
оголюючи худі щиколотки ніг 
у старих капцях. На колінах 
він тримав велику старовинну 
книгу в шкіряній палітурці з 
мідними застібками. Чоловік 
читав і посміхався. Він посмі-
хався і читав, не звертаючи 
уваги на холодний вогкий ві-
тер, на ожилий натовп, що від-
чув запах щойно привезеного 
хліба, на верескливі крики ча-
йок, які кружляли над натов-
пом, на прохальний собачий 
гавкіт.

Я стояв, притулившись чо-
лом до холодної огорожі, й 
думав: ось тиждень я вже в 
цьому голодному напівзруйно-
ваному війною місті й бачу на-
вколо тільки похмурі обличчя, 
а цей погано одягнений, худий 
і, ймовірно, голодний чоловік 
читає якусь старовинну кни-
гу і посміхається… і, мабуть, 
щасливий, і щось зігріває його. 
Невже його зігріває те, про що 
він читає?..

Я хотів підійти до нього і за-
питати, але якась незрозуміла 
боязкість охопила мене. Я зро-
зумів, що не можу вторгнутися 
і зруйнувати цей чарівний світ, 
ті дивовижні оповіді, що зму-
шують людину посміхатися. Я 
відійшов і став у чергу, і поки 
стояв там, усе міркував про цю 
виснажену людину, яка читає 
дивну книгу.

Отримавши теплий аро-
матний хліб, я, спонукуваний 
якимось змішаним почуттям 
подяки і співчуття, знову по-
прямував до цього чоловіка. 
Я підійшов до нього впритул 
і заглянув через плече в кни-
гу: вона була надрукована 
церковно-слов'янською в'яззю 
з червоними кіноварними ве-
ликими літерами. Я стояв і 
дивився на нього і на книгу, 
але він мене не помічав. Тоді 
я кашлянув. Він відірвався від 
книжки і підняв втомлені очі. 
Погляд був добрий і відсторо-
нений, ніби він тільки проки-
нувся. Я відломив половину 
свого денного пайка і простяг-
нув йому. Він не став відмов-
лятися, а дбайливо взяв кусень 
і сховав його за пазуху.

— Спаси тебе Бог, — сказав 
він, — Христос дивиться на 
нас, і Він воздасть тобі за до-
броту твою. 

Озирнувшись навкруги, я в 
подиві запитав:

— Звідки дивиться?
— Дивиться з небес, — від-

повів він з посмішкою. — Це
Він сказав тобі: «Іди і поділися
з цим бідняком хлібом».

— А про що у вас у цій ста-
рій книзі?

Він сумно подивився на 
мене, потер собі чоло рукою і
сказав:

— У цій книзі все: і небо, і 
море, і земля, і життя, і смерть.

Я пішов від нього. В моїй 
душі щось змінилося, виникли
якісь питання. Я потім шукав
його, але більше ніколи не зу-
стрічав. Він залишився в моїй
пам'яті на все життя, хоча в
цій зустрічі не було нічого осо-
бливого, якщо не вважати, що
це був, по-моєму, єдиний щас-
ливий чоловік в містечку в ті
далекі, глухі часи, які за дав-
ністю років уявляються вже
неправдоподібними.

Яжив у маленькій, чи-
сто побіленій кімнаті
в одноповерховому

будиночку, складеному з жов-
тих блоків ракушняку — по-
ширеного по всьому кримсько-
му узбережжю будівельного
матеріалу.

Моя хазяйка Агнеса Пе-
трівна — стара полька, що
втекла сюди з Галичини ще
в Першу світову війну, дожи-
вала свого віку разом зі своїм
чоловіком, місцевим шкіль-
ним учителем, і дюжиною ху-
дих шкодливих кіз.

Щоранку вона приносила 
мені у вищербленій фаянсовій
кружці тепле козине молоко. І
стоячи на порозі, поправляю-
чи сухою коричневою рукою
сухі пасма волосся, що виби-
лися з-під хустки, вона довго
і грунтовно розповідала «про
того козла». Цей козел був над-
звичайно шкодливий і, прояв-
ляючи винахідливість, щодня
влаштовував якісь прокази,
що служило поживою для не-
скінченних розповідей Агнеси
Петрівни.

Вона була дуже побожною 
і вечорами довго молилася пе-
ред зображенням Ченстохов-
ської ікони Божої Матері, яку
вона називала «Матка Боска
Ченстоховська», накладаючи
на себе хресне знамення зліва
направо розкритою долонею.
А небо хмарилось, посилаючи
на землю то мокрий сніг, то
холодний дощ. Іноді вітер роз-
ганяв хмари, і на синьому небі

з'являлося яскраве південне
сонце, з даху текло, темно-зе-
лені кипариси рельєфно виді-
лялися на синьому тлі неба,
похитуючи гострими верхівка-
ми. У дворі заклопотано квока-
ли кури й істерично покрику-
вали індички. В кінці зими і я
трохи розхворівся. Агнеса Пе-
трівна послала свого чоловіка
за лікарем. Після обіду прий-
шов старенький, сухорлявий,
з сивою борідкою лікар. Він
приклав до моєї спини холод-
ний чорний стетоскоп і довго
вислуховував хрипи, змушую-
чи мене покашлювати.

— Я думаю, — сказав лікар,
— через тиждень усе мине.
Чай із малиною, молоко з со-
дою, суху гірчицю в шкарпет-
ки. Ну, поправляйся, не нудь-
гуй, я пришлю тобі що-небудь
почитати.

Справді, до вечора чоловік
старої приніс мені дві книги.
Одна була «20 тисяч льє під
водою» Жюля Верна, інша на-
зивалася так: «Святе Євангеліє
Господа нашого Іісуса Хрис-
та». Оскільки все життя мені
говорили і в школі, і вдома, що
Бога в природі не існує, я від-
клав убік Євангеліє і взявся
за Жюля Верна. Два дні я по-
дорожував із капітаном Немо
та його друзями в підводному
царстві Атлантики та Індій-
ського океану. Але все закінчу-
ється, «Наутілус» з його капі-
таном залишився в печері, і я з
жалем закрив книгу.

Кілька днів я не тор-
кався Євангелія, але
одного разу увече-

рі, коли нудьга та самотність
здолали мене, а за вікном уже
настала вечірня темрява, я за-
палив гасову лампу й узяв до
рук Євангеліє.

Розкривши обкладинку, я
виявив там незвичайний дар-
чий напис: «В ім'я Господа
Іісуса Христа, заради Його
святого імені на руській землі
благословляю це святе Єван-
геліє командиру восьмої роти,
капітану Сергію Михайлову на
спасіння, життя, міць і пере-
могу над ворогами видимими і
невидимими. Ігумен Серафим,
літа від Різдва Бога-Слова
1904, жовтня, 21 дня».

Пізніше я дізнався від ліка-
ря, що це Євангеліє дісталося
йому від білогвардійського
офіцера, розстріляного біль-
шовиками у Феодосії.

Згодом, живучи в Криму, я
відчув, що це — земля крові,

земля Каїна і Авеля, півострів
всього в 25 тисяч квадратних
метрів, місце масових смертей,
масових поховань, земля най-
більших страждань людських.

І я потім зрозумів, чому, як
ніде в іншому місці, в Криму
на мене налягла така неймовір-
на туга, що все темніло перед
очима, хоча був яскравий со-
нячний день, навкруги усе цві-
ло, пахло і співало. Але якою
ціною заплачено за цю землю,
про це знає лише один Бог.

Отже, був вечір зимою 1946
року, і я, розкривши навмання
Євангеліє, став читати таке: «А
о четвертій сторожі нічній Іісус
підійшов до них, ідучи по морю.
І учні, побачивши, що йде Він
по морю, стривожилися і гово-
рили: мара. І від страху закри-
чали. Іісус же заговорив із ними
і сказав: заспокойтесь, це Я, не
бійтеся. Петро сказав Йому у

, ц ,

відповідь: Господи! якщо це Ти,
звели мені...» Тут у мене стала
згасати лампа. Кінчався гас.

Раптом гучний потужний
вибух струсонув будинок, за-
деренчала ложка в склянці. Я
здригнувся від несподіванки.

Це морський прибій грим-
нув об берег круглою рогатою
міною, зірваною штормом з
якоря. Таке тут траплялося
часто, але я не міг до цього
звикнути. В хліві закричали
стривожені кури, загавкали
собаки. Я долив у лампу гасу
з пляшки та почав читати далі:
«Петро сказав Йому у відпо-

д

відь: Господи! якщо це Ти, зве-
ли мені прийти до Тебе по воді.
Він же сказав: іди. І вилізши з
човна, Петро пішов по воді,
щоб підійти до Іісуса; але, ба-
чачи велику бурю, злякався, і
зачав потопати, і скричав: Гос-
поди! рятуй мене! І зараз Іісус
простяг руку, підтримав його і
каже йому: маловірний! наві-
що ти засумнівався?»

Це вперше прочитане сло-
во Боже не пройшло для мене
безслідно, хоча тоді я сприй-
няв його за красиву легенду.
До прийняття християнства
я йшов дуже важко і довго. Я
проростав до нього через плас-
ти сумнівів, атеїзму і загаль-
ного заперечення Бога. Я про-
ростав до нього, як проростає
до світла билинка через шари
асфальту. Нічого на мене не
сходило, не осявало, не кидало
раптом в обійми християнства.
Віра зростала поступово. Це
було дуже повільне і холодне
зростання, на зразок зростання
кристала.

Мій шлях 
до Христа



15«Â²ÄÎÌÎÑÒ² ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯»¹5 (150) ÒÐÀÂÅÍÜ ÐÎÊÓ ÁÎÆÎÃÎ 2014

ÂÈÄÀÍÍß ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ

Школа добра
Прийняттю мною Христа

особливо заважав один вели-
кий сумнів — за час війни я був
свідком жахливого насильства
людини над людиною, анало-
гів якого ніколи не зустрінеш
ні в яких видів у тваринному
світі. Здається, в нашій країні 
було зганьблено все, що може
бути зганьблено.

Улітку, через кілька
років, я знову при-
їхав у це маленьке

приморське містечко, але Аг-
неси Петрівни та її чоловіка 
в живих уже не застав. Вони
обидва вирушили у світ, де не-
має ні печалі, ні хвороби, ні 
зітхання. У їхньому будиноч-
ку жили вже інші люди, які за
невелику плату здали мені на 
літо кімнату.

Вранці я прокинувся від со-
нячних променів, що падали з
вікна. Про погоду тут влітку
говорити нічого: вона в Кри-
му завжди була чудова. Прямо 
під вікном розцвів пишним
цвітом кущ казанликської 
троянди. Дивний аромат на-
повнював кімнату. Я вийшов
у двір. Все навколо сяяло, зе-
леніло і раділо свіжому ранку.
Здалеку чувся тихий дзвін — 
ніжні поодинокі удари, звані 
«благовіст», які несуть добру
звістку про те, що існує храм
Божий, в якому має відбути-
ся богослужіння. Я вирішив
сходити в церкву і подивити-
ся, що там діється, але поки
збирався, поки не поспішаю-
чи йшов, встиг тільки на за-
кінчення служби. Я побачив 
там людей, що скупчилися на
середині храму. Вони уважно 
слухали старого, побіленого
сивиною чоловіка, що сто-
яв посеред них і височів над
ними на цілу голову. Його
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окуляри відбивали палаючі
вогники церковних свічок, бі-
лосніжна борода падала на зо-
лоте парчеве облачення.

— Хто це? — запитав я свіч-
ницю.

— Це архієпископ Сімферо-
польський Лука, — відповіла
вона тихо, подаючи мені свіч-
ку.

Архієпископ говорив тихим
проникливим голосом. Я при-
слухався:

— У четверту ж сторожу
прийшов до них Іісус, ідучи по
морю.

Я упізнав: це було Єванге-
ліє від Матфея, читане мною в
перший післявоєнний рік.

— Отже, брати і сестри, — 
продовжував проповідник,
— у четверту сторожу, за рим-
ським обчисленням, означало
— після трьох годин ночі, на
світанку. Він підійшов до чов-
на учнів, ідучи по морю. Нехай
вас це не бентежить. Господь
наш — Владика всього створе-
ного Ним, Він перемагає зако-
ни природи. Але не тільки Він
Сам міг ходити по морю, як по
суші, але дозволив і апостолу 
Петру йти по воді, бо віра Пе-
тра у Христа не давала тому 
потонути. Але як тільки апос-
тол засумнівався в тому, що
його підтримує сила Божа, як
тільки похитнулася його віра, 
так відразу він почав тонути.
«Маловірний, чому ти засум-
нівався?» — сказав йому Хрис-
тос. Ось тому, мої дорогі брати 
і сестри, марно бути поблизу
Христа тому, хто не близький
до Нього вірою.

Ось, думав я, користь ходін-
ня в храм. Хто б мені це розтлу-
мачив? Про архієпископа Луку
я багато чув у медичних колах,
але бачити його мені досі не
доводилося. Про нього розпо-
відали, що це був блискучий
хірург, талановитий вчений,
професор. Передчасна смерть
гаряче коханої дружини при-
вела його до віри. Згодом він
прийняв сан священика, потім
постриг у чернецтво, а в 1923
році став єпископом. І це в ті
страшні роки, коли гоніння на
Церкву стало особливо лютим.
У ці роки були розстріляні ми-
трополит Київський Володи-
мир, митрополит Петроград-
ський Веніамін, десятки інших
єпископів, тисячі священиків.

Професор Валентин Фелік-
сович Войно-Ясенецький, він
же архієпископ Лука, будучи
священнослужителем, ніколи
не залишав своєї лікарської і
наукової діяльності. Він був
провідним фахівцем в області
гнійної хірургії, вченим світо-
вого значення. Але це не вря-
тувало його від репресій; він
пройшов через тюрми, табори
і заслання. Тільки з початком
війни з Німеччиною, коли в
шпиталях з’явилася велика
кількість поранених із гнійни-
ми ускладненнями, про профе-
сора Войно-Ясенецького знову
згадали.

Про велику смертність по-
ранених було повідомлено
Сталіну, який з подивом запи-
тав: «Невже в нас немає круп-
них фахівців у галузі гнійної 
хірургії?» Йому відповіли, що
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є такий, але він у засланні в
селі Велика Мурта під Красно-
ярськом.

Негайно було прийнято рі-
шення: «Із заслання поверну-
ти, вчені праці опублікувати,
надати всі умови для роботи».

А в 1946 році в централь-
них газетах було опубліковано
повідомлення про те, що про-
фесору В. Ф. Войно-Ясенець-
кому за його наукові праці, що
сприяють успішному лікуван-
ню поранених, присуджено
Сталінську премію першого
ступеня. Архієпископ Лука по-
жертвував її сиротам — дітям
війни.

Я стояв у церкві й дивився,
як народ підходить до архіє-
пископа під благословення.
Люди тихо, з благоговінням
цілували хрест і руку, руку ар-
хієпископа-хірурга.

Я думав: ось людина леген-
дарної долі, що без сумнівів
іде по бурхливому морю жит-
тя і не тоне в його безодні, як
тонув Петро, що засумнівався.

Увечері того ж дня я лежав
у себе в кімнаті й вирішував:
іти мені до владики Луки чи
не йти? Мені потрібна була по-
рада: як жити далі? Тому що
життя зайшло в глухий кут, я
вже не бачив у ньому смислу,
хоча мені не було ще й тридця-
ти років. Задушлива радянська
повсякденність забарвила світ
у сірі, бляклі тони, породила
несвідому тугу.

Я чув, що владика доступ-
ний і приймає всіх, хто до
нього звернеться. Нарешті я
вирішив звернутися спершу зі
своєю хворою ногою, яка була
в мене пошкоджена з часів
війни.

Свій намір я зміг здійсни-
ти тільки на початку осені в

Сімферополі. Попередньо у 
знаючих людей я дізнався, 
як підходити до владики під 
благословення, як вести себе 
у нього в покоях, щоб не вско-
чити в халепу. Вибравши зруч-
ний, на мою думку, день, я від-
правивися на прийом. Двері 
мені відкрила келійниця, яка 
попросила почекати в прий-
мальні, а сама пішла доповісти 
про мій прихід.

Незабаром вона вийшла зі 
словами: «Будь ласка, владика 
Вас чекає», — і ввела мене у 
велику світлу кімнату. Як вона 
була обставлена, я зовсім не 
пам'ятаю, бо вся моя увага була 
звернена на владику. Він сидів 
у великому старовинному кріс-
лі, спиною до вікна, одягнений 
у світлий кремовий підрясник, 
підперезаний поясом, на якому 
були вишиті золотисті коло-
ски жита і блакитні волошки. 
Його ноги, взуті у м'які домаш-
ні туфлі, спочивали на низень-
кій лавочці. Я стояв у дверях у 
якомусь замішанні.

— Підійди до мене, — м'яко 
сказав владика.

Я підійшов і привітався. По-
тім, нахиливши голову, попро-
сив благословення.

— Як Ваше святе ім’я? — 
запитав він. 

Я сказав. Він, поклавши 
мені на голову руку, благо-
словив мене. Я поцілував його 
руку, що лежала на підлокітни-
ку крісла.

— Що привело Вас до мене? 
— запитав владика.

Я почав скаржитися на хво-
ру ногу, але він перебив мене і 
попросив розповісти про себе, 
про своє життя. Спочатку не-
сміливо, а потім сміливіше, 
до самих таємниць, я розповів 
про своє недоладне життя, про 
роботу патологоанатома, про 
своє маловір’я. Він уважно ви-
слухав мою сповідь, перебира-
ючи гнучкими довгими паль-
цями чорні вузлики чернечих 
чоток.

— Я Вас розумію, — сказав 
він, зітхнувши. — Все це зна-
йоме й мені. І я колись відчував 
себе збитим з пуття і залише-
ним Богом. І мене, був час, тер-
зали сумніви. Іноді я приймав 
просто безглузді рішення. Віра 
в спасительність християнства 
не далася мені легко — довело-
ся вислужити її у Бога багато-
річною працею, ціною власних 
страждань. Одним віра дається 
як дар Божий — легко. Така 
віра прийшла до улюбленого 
учня Христа Іоанна Богосло-
ва, іншим віра дається важко, 
через сумніви і випробування, 
як, наприклад, апостолу Фомі. 
Не знаю, що краще? Хоча у від-
повідь на сумніви Фоми Хрис-
тос сказав: «Блаженні, що не 
бачили й увірували».

Владика задумався і закрив 
очі. Потім, ніби прокинув-
шись, сказав:

— Істинний шлях до Бога 
пролягає тільки через Хрис-
та, і багато з тих, хто шукає 
Бога, повинні знати і пам'ятати 
це. Скільки людей, стільки й 
шляхів до Бога; у кожного свій 
шлях. У наш час він набагато 
важчий. Тепер на шляху до 
Бога стоїть багато перешкод. 
Адже ми живемо в країні, де 
Бог пишеться з маленької лі-
тери, а КДБ — з великої. Су-
часній людині пройти по водах
неможливо. Вже якщо сам 

апостол Петро тонув у морі, то
ми всі в цьому життєвому морі
борсаємося, як кошенята. Не
прагніть робити великі подви-
ги, великі справи. Не кожен на
це здатний, а від невдач вини-
кають розчарування і апатія.
Передусім, будьте сумлінні в
малому, і Бог, бачачи Ваше ста-
рання в малому, підведе Вас до
великої справи. Їдьте з міста.
р у

В місті більше спокус, більше
гріха. Місто — місце спро-
тиву Христу. Пам'ятаєте, хто
заснував перше в світі місто?
Не пам'ятаєте... Так от, в книзі
Буття сказано: «І збудував Каїн
місто і назвав його ім'ям свого
сина, Енох». Поїдьте в село
і займіться там практичною
медициною. Лікуйте простих
трудівників, але не забувайте
про їхні душі. Ви ж не сумні-
ваєтеся, що у людини є душа?
У нас у країні багато хто в цьо-
му сумнівається. Навіть ті, які
вчилися і недовчилися в семі-
нарії. Я от був в одного такого
на прийомі в Москві, коли мені
було присуджено Сталінську
премію. В кінці прийому він
запитує: «Невже Ви всерйоз
вірите, що в людини є душа?»
«А Ви вірите, що в людини є
совість?» — запитав я в свою
чергу. «Так, я вірю», — сказав
він. «Але я її не бачив, — ска-
зав я, — хоча оперував живих
і розтинав мертвих». «А Ви
— непоганий діалектик», — 
сказав він і посміхнувся в свої 
вуса. Коли я вже виїжджав з
Кремля, то подумав: «Хоч би
ця діалектика не привела мене
знову у Велику Мурту». Але,
слава Богу, все обійшлося!

Владика пригладив рукою 
бороду, подивився на мене і
продовжував:

— Ось потрудіться в селі. 
Частіше читайте Новий Завіт,
особливо Послання до Корин-
фян, щодня читайте Псалтир, і
віра Ваша буде зростати з дня
у день. А Біблія у Вас є?

— Ні, владико, — відпові-
дав я. — Де ж її нині дістанеш?
Якщо тільки у священика по-
просити почитати...

Він подзвонив у дзвіночок. 
На звук його прийшов благо-
видний літній секретар у рясі і
з наперсним хрестом.

— Будьте ласкаві, — звер-
нувся до нього владика, — за-
пишіть адресу мого гостя, ми
надішлемо йому Біблію, як
тільки отримаємо з Москви.

Справді, через місяць я 
отримав посилку з Сімферопо-
ля. Це була Біблія від архієпис-
копа Луки.

Незабаром я звільнився з ро-
боти і поїхав назавжди з міста,
де жив. Влаштувався я на ро-
боту сільським лікарем в неба-
гатому гірському районі Пів-
денної Осетії. Це був досить
глухий і далекий від сучасної 
цивілізації куточок, де я довгі
роки вислужував у Бога собі
віру, як колись це робив архіє-
пископ Лука.

До речі, він не забув огляну-
ти тоді мою поранену ногу, дав
добру пораду і на прощання
сказав, що Платон мав рацію,
коли казав: «Найбільша по-
милка при лікуванні хвороби,
що є лікарі для тіла і лікарі для
душі».

У Південній Осетії населен-
ня було мішане. Я жив серед
осетин і грузин. Це були мир-
ні люди, які родичалися між

собою, і будь-якої національної 
ворожнечі між ними не було.
Всі вони були православні
християни, але по всій області
церкви були закриті, й не було
жодного священика. Тому на-
род за час радянської влади
християнство забув і схилився
до язичницьких вірувань пред-
ків. Я думаю, що ця обставина
стала однією з основ жорстокої 
національної міжусобиці, що
спалахнула між грузинами і
осетинами.

Адже відомо, що якщо народ 
забуває Христа, то приходить
диявол і озлоблює серця, і роз-
палює в народі полум'я розбра-
ту і війни.

Бідні мої, бідні хворі люди, 
яких я лікував у ті роки! Через
ваші тихі й мирні селища про-
котилася безглузда жорстока
війна. Де ви? І чи багато вас
залишилося в живих?! Мені пи-
сали, що все село спалене, все
лежить у руїнах, а люди зникли
з лиця землі.

Як і на початку століття 
(минулого. — Ред.), знову ніби 
прийшли часи Каїна і Авеля, і
став повставати народ на народ,
забажавши крові один одного;
з-за грому гармат і автоматних
черг вони не чують голосу ла-
гідного Христа, що говорить їм:
«Мир вам, люди!» А хто взяв до
рук меч, від меча і загине.

Валерій Лялін.
«Бісогон із Вільхівки».

Зі скороченнями.

З благословення
Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа, 
обласне відділення
Всеукраїнського
православного 
педагогічного товариства
проводить духовно-
просвітницькі курси для
педагогів, вихователів, 
керівників навчальних
закладів та всіх, хто 
прагне долучити
підростаюче покоління
до вічних цінностей
християнства. На курсах 
вивчаються Священне 
Писання, церковна історія,
християнська культура,
основи літургіки.

Заняття відбуваються
щосереди о 18-00
в старому корпусі
Полтавського 
національного
педагогічного
університету
ім. В. Г. Короленка
(м. Полтава,
вул. Остроградського, 2).

Духовно-
просвітницькі

курси в Полтаві

До уваги
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Із щоденників святого

Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение. Начало в № 2(2012)–
7, 9, 11, 12(2013), 1–4.

Назначение благочинным.
Филипповичи. 1898–1902 гг.

Самою близкою ко мне и по
расстоянию, и, так сказать,
по духу была семья одного из
моих предшественников по

приходу — Михайловских. Дом, в котором
я жил, принадлежал некогда их отцу. По-
сле смерти родителей дети продали этот
дом прихожанам для жительства священ-
ника, а себе через дорогу вблизи от церк-
ви завели новую усадьбу с очень хорошим
молодым садом, устроив новый дом, хотя
меньших размеров. Семья эта состояла из
пяти человек: двух братьев и трех сестер.
Старший из братьев — Андрей Степанович
Михайловский — был старый холостяк, по
окончании Духовной семинарии служил
все время в Лубенском Духовном училище
сначала учителем, потом много лет помощ-
ником смотрителя, там выслужил пенсию
и в настоящее время жил в Филипповичах
в отставке на покое, в то время ему было
уже лет шестьдесят… С ним мне интерес-
но было беседовать, так как его ученики по
Лубенскому училищу были моими товари-
щами по семинарии.

Младшему брату — Степану Степано-
вичу — было лет под сорок; он был неудач-
ник, не получил образования, был женат,
но с женой не жил, вообще был угрюмый
и малоразговорчивый, вел домашнее хо-
зяйство на пятнадцати или шестнадцати
десятинах земли. Младшая из сестер — 
Варвара Степановна — была замужем в за-
падном крае за каким-то учителем немец-
кого языка, но с мужем разошлась, а потом
и овдовела, жила в Филипповичах с двумя
детьми, девочкой и мальчиком, которого
особенно любил дядя Андрей Степанович,
была недурна собою, прекрасно пела и во-
обще была особа нрава веселого и безза-
ботного. Ей было лет тридцать пять. В се-
мье она находилась на привилегированном
положении, и с легкой руки сестер все зна-
комые называли ее «барыней». Две осталь-
ные сестры — Анна и Марья Степановны

— были старые барышни. Анне Степа-
новне было лет под шестьдесят: это было
скромное забитое существо, на ней лежа-
ли по хозяйству все черные работы. Самая
старшая в семье и самая интересная была
Марья Степановна. Несмотря на то что в
то время ей было уже лет под семьдесят,
она выглядела необыкновенно моложавой,
была подвижна, очень практична, необык-
новенно веселая и остроумная собеседни-
ца, хотя образования и не получила. Знала
очень много анекдотов разного рода и зна-
ла все духовенство Полтавской епархии,
всю его родословную, кто на ком женился,
кто и когда умер и т. п. Беседовать с нею
было весьма интересно и любопытно. Это
для духовенства епархии был своего рода
справочный словарь. 

Все сестры были очень услужливы и
внимательны к моей семье. Ни одно собра-
ние, ни один праздник в моем доме не обхо-
дился без их участия: они без зова придут
и помогут моей жене и комнаты убрать, и
пирогов испечь, и на стол накрыть и т. п. Не
было такого дня, чтобы кто-нибудь из них
не был в моем доме.

Кроме семейства Михайловских, не
могу не упомянуть еще о семействах мель-
ника и Бурых. Мельником на мельнице
Ограновича был некто Алексей Кондратье-
вич Федотов. По происхождению он был
крестьянин, не получивший ни специаль-
ного, ни общего образования, но был пре-
восходный практик, великолепно изучил
свое дело, вследствие чего администрация
им очень дорожила и платила ему хорошее
содержание. Он был очень начитанный
человек; несмотря на то что рано овдовел,
вторично не женился, детям своим всем
дал хорошее образование в учебных за-
ведениях; был большой хлебосол и очень
«компанейский» человек. Внешний его
вид, обстановка дома и все привычки про-
изводили впечатление человека культурно-
го. Явившись в Филипповичи без всяких
средств, но получая хорошее содержание,
он за непродолжительное сравнительно
пребывание в Филипповичах приобрел
себе очень хорошую усадьбу с домом и са-
дом… и десятин шестьдесят земли; так что
был человеком не бедным. 

В таком же роде был и Даниил Семено-
вич Бурый. Он тоже был простой казак без
образования, но много читал и был человек
умный, детям своим тоже стремился дать
образование, но неудачно. Одно время слу-
жил членом Лубенской земской управы и
был человек либерального передового на-
правления, тем не менее, когда в начале ХХ
столетия возникли крестьянские волнения
и пошел слух, что крестьяне всюду будут
истреблять помещиков и землевладельцев,
он очень расстроенный пришел как-то ко
мне и начал убеждать меня употребить с
моей стороны все меры пастырского воз-
действия к недопущению такого насилия.
Зная его прежние настроения, я захотел
над ним пошутить и, выслушав его, до-
вольно серьезно ему сказал: «Что же,

Даниил Семенович, что сеяли, то и жните,
а я палец об палец не ударю в этом деле, так
как не мое это дело вмешиваться в поли-
тику». Он, вероятно, не понял моей шутки
и вышел от меня очень разочарованным. К
счастью моему и его, никаких беспорядков
во время моего пребывания в Филиппови-
чах не возникало, они возникли позже, в
1905 году, когда я был уже в Яблонове. В
Филипповичах Бурый имел десятин до 200
земли и слыл очень хорошим хозяином.

В Филипповичах я прослужил около 
четырех лет — с июня месяца 1898 года по
март 1902-го. Зная бедность Филиппович-
ского прихода, многие мои знакомые удив-
лялись, что я так долго находился в них,
имея возможность перейти на другой, бо-
лее обеспечивающий приход. Но не говоря
о том, что Филипповичи имели некоторые
свои удобства: близость (две-три версты) к
местечку Яблонову, где были базары, лав-
ки, медицинская помощь, почтово-теле-
графное отделение, в котором мне, как бла-
гочинному, была постоянная надобность;
другой медицинский участок находился
тоже в двух-трех верстах в с. Круподерин-
цах, где был очень опытный и популярный
врач Ив. Ф. Антоновский, с которым у меня
завязались очень дружеские и приятель-
ские отношения, — помимо всего этого
Филипповичи мне нравились. У меня была
хорошая квартира, усердные прихожане,
масса свободного времени, что давало мне
полную возможность заниматься благо-
чинническими делами, да и материально я
был не так уже плохо обеспечен, во всяком
случае, лучше, чем в Варве, где я получал
деньгами около 700 руб. в год; тут же я имел
300 руб. казенного содержания, 300 руб. в
год дохода от прихожан и 400 руб. по благо-
чинию, итого — 1000 руб. в год, не считая
ружной земли и квартиры, которые были
одинаковы во всех приходах. В то время
я только начал воспитывать свою первую
дочь, так что средств мне хватало. Вообще
время моего пребывания в Филипповичах я
считаю лучшим временем моей жизни.

Моя благочинническая должность не 
только расширила круг моих обязанно-
стей, но и круг моих знакомств, так как
мне по должности благочинного пришлось
сталкиваться не только с моими прихожа-
нами, но и с прихожанами других прихо-
дов моего округа, а также с лицами разного
служебного и административного положе-
ния. Так, благочинный по своей должности
был вместе с тем и членом Уездного Отде-
ления Епархиального Училищного Совета.
Я начал принимать участие в благочинни-
ческих советах, происходивших по разным
вопросам под председательством уездного
протоиерея… Сделавшись благочинным, я
по выборам начал участвовать в епархиаль-
ных съездах духовенства, происходивших
в Полтаве сначала раз в три года, а потом
каждый год; на одном из таких съездов я
был избран членом строительной комиссии
по устройству 2-го Епархиального Женско-
го училища в г. Лубнах, заседания которой

происходили довольно часто, так что мне
приходилось бывать в Лубнах каждый ме-
сяц, а иногда и гораздо чаще. Например,
заседания Отделения Епархиального Учи-
лищного Совета происходили обязательно
раз в месяц, кроме каникул. Они устраи-
вались в здании Лубенской второклассной
церковно-учительской школы и были очень
многолюдны, так как в них принимали
участие все благочинные уезда (а их было
пять), земский начальник, некоторые лица
из городского духовенства, несколько пре-
подавателей духовного училища и местной
мужской гимназии, уездный исправник и
несколько других лиц, известных своим со-
чувственным отношением к церковнопри-
ходским школам. Правда, не все эти лица
всегда аккуратно посещали эти собрания,
но все же являлось довольно много.

В Лубнах я всегда почти останавливал-
ся, как я уже говорил, на постоялом дворе
Божко, там же останавливались и другие
благочинные и священники — члены От-
деления. По окончании заседания мы обык-
новенно сходились в каком-либо номере и
устраивали ужин, который не обходился
и без выпивки. Остальные благочинные
уезда, кроме меня, были люди почтенные,
даже старые, но весьма симпатичные и хо-
рошие. Это были: отец Николай Бельгов-
ский, отец Иоанн Зубковский, отец Иоанн
Новицкий, которого впоследствии заменил
отец Василий Бельговский — младший
брат отца Николая, и протоиерей отец
Алексий Дамаскин, который, впрочем, как
местный городской житель участия в на-
ших ужинах не принимал.

Но и помимо благочинных у меня в
округе было 17 священников; хотя они и
разбросаны были на значительном рассто-
янии, тем не менее съезжались довольно
часто, главным образом в дни храмовых
праздников. У меня самого в день храмо-
вого праздника в Филипповичах, 8 ноя-
бря, на архистратига Михаила, а потом и
в Яблонове, в день Успения Божьей Ма-
тери, бывало не менее десяти-двенадцати
священников, некоторые со своими жена-
ми. Воздавши, как подобает, Божие Бого-
ви, мы предавались потом беззаботному
веселью, не обращая внимания на то, как
на это смотрят наши прихожане. Впрочем,
должен оговориться, что такому веселью
мы предавались до 1905 года. Этот же год
показал нам, что отношение к нам наших
прихожан далеко не такое доброжелатель-
ное, как можно было думать по их внешне-
му поведению, и сами мы сделались много
сдержаннее.

Бывая в домах священников моего
благочиния по разным поводам, главным
образом в дни торжеств, например, в хра-
мовые праздники, я знакомился с почет-
ными прихожанами этих приходов. Таких
знакомств у меня было много: перечислять
их нет надобности да и не представляет ин-
тереса…

Продолжение следует.

Группа мужчин в верхней одежде. Полтавщина. Фото начало XX века.Группа мужчин в верхней одежде Полтавщина Фото начало XX векаХата Полтавской губернии. Фото 1898 года.Х П й б Ф 1898
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Оформити передплату на «Відомості Полтавської 
єпархії» можна з будь-якого місяця в будь-якому 
відділенні «Укрпошти»:

Державний комітет зв'язку та інформації України

АБОНЕМЕНТ

ДОСТАВНА КАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

на газету

на газету

Кількість
комплектів

Кількість
комплектівВартість

передплати
переадресування

Куди

Кому

поштовий індекс адреса

Відомості
Полтавської єпархії

Відомості Полтавської єпархії

на 2014 рік по місяцях

ф. П - 1

на 2014 рік по місяцях

поштовий
індекс

код вулиці
буд. корп. кв.

місто,
село
область
район
вулиця

1

1

2

2

3

3
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4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9
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10

11

11

12

12

1

1

01125
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Зверніть увагу!

Оголошення

З благословення Високопреосвященнішого митропо-
лита Полтавського і Миргородського Филипа, з 15 жовтня 
2012 року при відділі благодійності та соціального служіння 
Полтавської єпархії Української Православної Церкви діє 
центр «Благо».

Основні напрямки діяльності:
збір пожертвувань — одягу, взуття, медикаментів, засо-

бів гігієни тощо;
розподіл гуманітарної допомоги між категоріями грома-

дян, яким потрібна допомога;
надання духовної підтримки;
інша допомога.
Пункти збору та розподілу гуманітарної допомоги організо-

вані в храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої 
Софії (проспект Першотравневий, 23) й у Петропавлівському 
храмі (м. Полтава, мікрорайон Дублянщина, вул. Низова, 38).

Скриньки з анкетами «Потрібна допомога» та «Хочу до-
помогти» розміщені за адресами: храм святого апостола 
Андрія Первозваного (вул. Сінна, 3а); храм святих муче-
ниць Віри, Надії, Любові та матері їхнього Софії (проспект 
Першотравневий, 23).

Увага! Центр «Благо» має потребу 
у волонтерах і благодійниках.

Контактні телефони:
(050) 259-40-83 (отець Андрій);
(099) 942-19-98 (Аліна);
(095) 156-62-98(Ольга).

При єпархіальному
відділі благодійності 

та соціального служіння 
працює центр «Благо»

Богослужіння

щосуботи звершується всеношна, яка починається о 17.00,
щонеділі — Божественна Літургія о 8.00.

Крім того, відбуваються заняття,
організовані при Серафимівському храмі: 
щосуботи о 13.00 — заняття дитячого хору,

о 15.30 — школа для дорослих,
щонеділі о 16.00 — недільна дитяча школа, 

по закінченні вечірнього богослужіння у Серафимівському
храмі —

заняття для дорослих зі Старого Завіту.
Храм знаходиться у цокольному приміщенні управління 

Полтавської єпархії за адресою: 
Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 1-б.

У храмі Всіх святих землі
Полтавської

У тимчасовому храмі, що на місці 
будівництва Андріївської церкви

З благословення
Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, у тимчасовому
храмі на місці будівництва Свято-
Андріївської церкви в Полтаві (вул. Сінна,
3-а) щоденно звершуються
богослужіння добового кола: вечірнє
богослужіння — о 18.00, Літургія — о 8.00.
Запрошуємо всіх бажаючих
помолитися на місці будівництва
нового православного храму.

о 19.00 в цокольному приміщенні 
церковноприходського будинку 
при Свято-Макаріївському соборі

за адресою: м. Полтава, 
вул. Лялі Убийвовк, 2.

Проводяться
духовно-просвітницькі 
лекції-бесіди з тем:

 Старий Завіт,
 Новий Завіт,
 Діяння та послання святих
апостолів.
Лекції-бесіди проводять
священнослужителі та миряни,
які мають відповідну освіту.
Заняття відбуваються:
– щочетверга (для всіх бажа-
ючих),
– щонеділі (молодіжне спряму-
вання)

З благословення
Високопреосвященнішого 
Филипа, митрополита

Полтавського 
і Миргородського

Запрошуємо
на недільні
та святкові
богослужіння
у храм
Архістратига
Михаїла
у с. Щербанях

Всеношна —
о 18.00.

Літургія —
о 9.00.

Дістатися до
храму можна 
маршрутним 
автобусом від 
зуп. «Центральний
ринок» у Полтаві.
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Зверніть увагу

До святинь храмів Полтави

Зворотній бік форми СП-1
(Абонемент)

(Доставна картка-доручення)

На абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата. При оформ-
ленні передплати (переадресування) без касового апарата на абонементі про-
ставляється відтиск календарного штемпеля відділення зв'язку. У цьому разі пе-
редплатнику видається абонемент з квитанцією про оплату вартості передплати 
(переадресування).

Передплатник із сплачених ним коштів за передплату доручає Розповсюджувачу
сплатити Видавцю суму в розмірі видавничої вартості передплаченого видання на
умовах і в строки, визначені Розповсюджувачем.

Оформити передплату на «Відомості Полтавської єпархії»
можна з будь-якого місяця в будь-якому відділенні «Укрпошти»:

Макаріївський кафедральний собор
(вул. Лялі Убийвовк, 2-а, тел. +38 (0532) 59-25-76)
Горбанівська ікона Божої Матері
(читання акафісту за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)

Хрестовоздвиженський монастир
(вул. Свердлова, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68)
Мощі свт. Афанасія (Вольховського)
(молебень свт. Афанасію з читанням акафісту щоденно о 10.00)
Ікона Божої Матері «Ўповaніе всёхъ концeвъ земли 2

ф у
»

(читання акафісту за вечірнім богослужінням у неділю о 16.00)
Ў х цЎ х ц

Спаський храм
(вул. Жовтнева, 10, тел. +38 (05322) 2-86-29)
Ікона Божої Матері «Троерyчица« »
(молебень з акафістом у неділю о 16.00)

р р цр р ц

Храм мученика Іоанна Воїна
(вул. Маршала Бірюзова, 64-б, тел. 65-70-07)
Ікона мч. Іоанна Воїна
(читання акафісту мч. Іоанну Воїну за вечірнім богослужінням у неділю
о 17.00)
Ікона Божої Матері «Всецари'ца»
(читання акафісту у вівторок о 9.30)

ц р цц р ц
Ікона Божої Матері «Ўтоли 2 мо‰ печ†ли»
(читання акафісту в четвер о 9.30)

ЎЎ

Андріївський храм
(вул. Сінна, 3-а, тел. 56-93-49)
Ікона мц. Наталії з частинкою мощей
(читання акафісту мчч. Адріану і Наталії за вечірнім богослужінням
у неділю о 18.00)
Ікона Богородиці «Неупивaемаz Чaша»
(читання акафісту у вівторок о 9.30)

Свято-Троїцький храм
(вул. Свердлова, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68)
Ікона «Сошeствіе свzтaгw дyха»
(молебень Святому Духу в среду о 12.00)

д хд х
Ікона свт. Миколая Чудотворця з частинкою мощей
(молебень свт. Миколаю в четвер о 12.00)

Пантелеймонівський храм
(вул. Фрунзе, 64, тел. +38 (0532) 53-21-58)
Ікона вмч. Пантелеймона з частинкою мощей
(читання акафісту вмч. Пантелеймону у вівторок о 12.00)
Ікона свт. Миколая Чудотворця
(читання акафісту свт. Миколаю в четвер о 12.00)

Храм Святих мучениць Віри, Надії і Любові
(проспект Першотравневий, 23, тел. 2-16-59)
Ковчег з мощами свт. Іоасафа Бєлгородського
(читання акафісту свт. Іоасафу Бєлгородському в суботу о 9.30)
Почаївська ікона Божої Матері
(читання акафісту за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)

Вознесенський храм
(вул. Зоряна, 2, тел. +38 (0532) 66-16-23)
Ікона Божої Матері «Влади'мірскаz»
(читання акафісту у неділю о 17.00)

д рд р

Серафимівський храм
(вул. Героїв Сталінграда, 1-б, тел. +38 (0532) 59-58-49)
Ковчег з мощами прп. Серафима Саровського
(читання акафісту прп. Серафиму Саровському за вечірнім
богослужінням у неділю о 17.00)
Ікона Богородиці «Неупивaемаz Чaша

д )
»

(читання акафісту в середу о 9.30)
Ікона Богородиці «Въ р0дахъ Пом0щница

р у )
»

(читання акафісту в п'ятницю о 9.30)
р д хр д х

Вітаємо
Редакція газети «Відомості Полтавської єпархії»
щиро вітає кліриків Полтавської єпархії 
з ювілейними датами, які вони святкуватимуть
уу червні 2014 року:
протоієрея Миколая Онищенка,
настоятеля Покровського храму села
Водяна Балка Диканського району,
з 60-річчям від дня народження, яке
він святкуватиме 15 червня;
священика Анатолія Матуса, на-
стоятеля храму Покрова Пресвятой 
Богородиці селища Усть-Лип'янка 
Машівського району, з 35-річчям від 
дня народження, яке він святкувати-
ме 19 червня;
протоієрея Миколая Себія, на-
стоятеля Георгіївського храму села 
Лелюхівка Навосанжарського ра-
йону, з 15-ю річницею священиць-
кої хіротонії, яку він святкуватиме 
20 червня;
священика Святослава Цигипала, 
настоятеля Вознесенського храму
села Комишня Миргородського райо-
ну, з 50-річчям від дня народження,
яяке він святкуватиме 21 червня;
священика Миколая Поплента-
ного, клірика Трьохсвятительського 
храму Полтавської Місіонерської Ду-
ховної семінарії, з 25-річчям від дня
народження, яке він святкуватиме

р ;21 червня;

протоієрея Іоанна Бабича, настоя-
теля собору на честь Різдва Христово-
го міста Зінькова, благочинного Зінь-
ківського округу, з 60-річчям від дня 
народження, яке він святкуватиме 
26 червня;
протоієрея Александра Гуцуляка,
настоятеля Свято-Троїцького храму 
села Вельбівка Гадяцького району, з 
20-ю річницею священицької хірото-
нії, яку він святкуватиме 26 червня;
протоієрея Александра Антонюка, 
клірика Спаського храму міста Пол-
тава, благочинного ІІ Полтавського 
(районного) округу, з 55-річчям від 
дня народження, яке він святкувати-
ме 29 червня;
протоієрея Віталія Ковалевсько-
го, настоятеля Пантелеймонівського 
храму міста Карлівка, благочинного 
Карлівського округу, з 60-річчям від 
дня народження, яке він святкувати-
ме 29 червня;
а також схимонахиню Анастасію 
(Горб), насельницю Полтавського 
Хрестовоздвиженського монастиря, 
з 85-річчям від дня народження, яке 

у рвона святкуватиме 8 червня.
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З редакційної пошти

Служити Богу — спільна справа
М и, прихожани Свя-

то-Миколаївсько-
го храму, що зна-
ходиться у селі 

Нехвороща Новосанжарського 
району, постійні читачі вашої 
газети, з великою цікавістю пе-
речитуємо кожну статтю. Осо-
бливу увагу звертаємо на ру-
брику «З редакційної пошти», в 
якій читачі можуть поділитися 
своїм досвідом, враженнями 
та досягненнями на шляху піз-
нання православної віри. У нас 
також є чим поділитися із чи-
тачами газети «Відомості Пол-
тавської єпархії».

Після тривалого періоду за-
борон та переслідувань радян-
ською владою православної 
віри, у селі Нехвороща лише з 
1995 року в стінах колишньої 
школи почав відроджувати-
ся храм. Згодом (минуло вже 
більше десяти років) до на-
шого села приїхав священик 
— отець Александр Василев-
ський. Саме тоді отримали до-
звіл на зведення нового храму 
на місці одного з трьох зруй-
нованих у 30-х роках минулого 
століття. Проте через складні 
економічні умови в країні будів-
ництво було «заморожено» на 
довгих сім років. Та отець Алек-
сандр зумів зрештою знай-
ти благодійників, які профінан-
сували будівельні роботи. 

З благословення правлячо-
го архієрея, нині митрополита 
Филипа, та завдяки вмілій ор-
ганізації отця Александра про-
тягом шести років будувався 
новий храм. З кожним днем 
церква набувала довершенос-
ті та краси. Вже куполи, пофар-
бовані за сучасними технологі-
ями, стали неабиякою окрасою 
святині, чотири встановлених 
дзвони щоразу закликають 
людей прийти до Бога, підлога 
із вмонтованим опаленням дає 
змогу «тримати ноги в теплі, а 
голову — в холоді», іконостас 
у чудовому виконанні майстрів 
з міста Самбір Львівської об-
ласті сприяє щирій молитві… 
Однак розписувати стіни хра-
му не поспішали, оскільки, на 
думку настоятеля, має пройти 
час, щоб переконатися, що 
ніде не підтікає та не тьмяніє.

І от 6 лютого 2010 року Ви-
сокопреосвященніший Владика

Филип у співслужінні, прото-
ієрея Ярослава Михайлика,
настоятеля храму священика
Александра Василевського
та духовенства Новосанжар-
ського округу освятив храм на
честь святителя і Чудотворця
Миколая, архієпископа Мир
Лікійських. Як зазначив Ви-
сокопреосвященніший Вла-
дика, лише тоді село має своє
обличчя і привабливість, коли
у ньому є храм Божий, який, як 
серце людини, прийме і скор-
боту, і радість кожного, хто
прийде до нього.

З перших днів отець Алек-
сандр зарекомендував себе
високоморальним, добросо-
вісним, відповідальним та
трудолюбивим. Ця людина
справді послана Богом. Не-
має жодної сім'ї у Нехворощі

та сусідніх селах, до якої свя-
щеник не ставився б турботли-
во, чуйно. Він завжди готовий 
допомогти: добрим словом, 
порадою, доброю справою. А 
головне — наш батюшка рев-
но підносить молитви до Бога, 
що додає нам віри та надії на 
краще. 

Отець Александр разом з 
дружиною матушкою Людми-
лою з дбайливістю та турбо-
тою облаштовують храм та 
прилеглу територію, а при-
хожани згуртовуються навко-
ло них, бо кожен хоче бодай 
краплю своєї праці додати 
до нашої спільної справи. І от 
прямуєш головною вулицею 
села, аж раптом серед парку 
видніється часточка Едему: 
височіє прекрасна споруда із 
куполами та дзвонами, до неї 

ведуть чисті алеї струнких бе-
різок, заквітчані дбайливими
прихожанами.

Остання ж подія в історії 
нашого хаму окрилила усіх. У
2013 році нарешті розписали
храм. Ця звістка не залишила
байдужими не лише місцевих
жителів, а й мешканців най-
ближчих населених пунктів.
Люди прагнуть прийти до хра-
му та помилуватися красою,
створеною пензлем майстра:
тепер вірян зустрічають у хра-
мі образи святих, зображення
повчальних фрагментів з їх-
нього життя в обрамленні кві-
тів та виноградної лози з гро-
нами. Проте бракує слів, щоб
передати враження.

Ми вдячні Господу за те, 
що він послав нам таку благо-
дать і такого священика. Тож 

запрошуємо усіх відвідати наш
Свято-Миколаївський храм
(престольне свято — пере-
несення мощей святителя і
Чудотворця Миколая у місто
Барі) у селі Нехвороща Ново-
санжарського району. Сподіва-
ємося, що православних вірян
буде більше, а молодь наша
зростатиме високоморальною,
вихованою і не байдужою.

Вітаємо всіх із наступаю-
чими святами, нехай оберігає
вас Бог! Многая літа!!!

Із вдячністю та повагою
прихожани 

Свято-Миколаївського 
храму с. Нехвороща

Новосанжарського району 
Зінаїда, Ірина, Валентина 

та інші.

Творчість наших читачів
Українська ностальгія
Років триста тому, двісті
Інша мода була в місті.
Люди просто одягались, 
Всього нового цурались.
У сорочку-вишиванку
Зодягався батько зранку.
Мати в хустку запиналась
Та в спідницю убиралась.
І до пізньої пори
Шаровари в дітвори.
Черевики їсти просять,
Тож ходили літом босі.
А до хати як зайди — 
Рушники туди й сюди.
Прикрашали всі кутки
Українські рушники.
Майже кожна жінка ткала
І ночей недосипала,
Щоб синочка або дочку
Вбрати у нову сорочку.
Як життя ішло гладким,
То й малюнок був таким.
Якщо сипались турботи,
То сумніш були й роботи.

Ось до чого люд був ласий:
Кожен дім свій так прикрасив,
Що і просто, і красиво,
Вже не хата — ціле диво.
Хоч нелегко було жити,
Наш народ умів робити.
В будні до темна трудились,
В свято в храм ішли, молились.
Линуть скрізь церковні дзвони,
У святім кутку ікони.
А чи ж так живем ми нині,
Як раніше на Вкраїні?

На зустріч випускників
Нас зібралося сюди
Вже не так багато.
Зустрічі такі завжди —
То є справжнє свято.
Хоч життя і розвело
Наші різні долі,
Ми згадаєм, що було
Гарного у школі.
Як показували всі
Вміння і старання,
Як прийшло десь навесні
Першеє кохання.

Як ми думали колись
Про значні події.
Може, в кого і збулись
Ті завітні мрії.
Час невпинно мчить-летить,
Не спиняє кроки.
Пам'ять зафіксує мить — 
Наші кращі роки.
Скільки добрих, теплих слів
Школа нам відкрила.
Памятаймо вчителів,
Що життю нас вчили.
Відійшла шкільна пора,
Та на радість людям
Приліпляймось до добра.
Тоді й щастя буде.

Валерій Маріїч.

Дорога до Бога
Дорога до Бога — 
Терниста дорога,
Любов і молитва — 
Її перемога.
На неї ступити
Не бійсь, подорожній,
Неси тільки хрест свій 
У сумці порожній.

Як відчай на серці — 
Проси допомоги:
І Матінка Божа
Покаже дорогу.
Впадеш — підіймайся,
Подякуй сердечно
І не оглядайся — 
Твій шлях безкінечний.

Страсна П’ятниця
І знову П’ятниця Страсна,
Ведуть Ісуса розпинати.
А навкруги бринить весна.
І гірко плаче Божа Мати.
Крізь стогін, смішки і ридання
Крокує гордо фарисей.
Слова Ісуса на прощання:
«Ви плачте про своїх дітей».
Стук молота у саме серце —
Твоє, моє, усіх людей…
На сотні літ, тисячоліття
Між нами той же фарисей.
Хоч Никодим людське зняв тіло,
Духовне й досі на Хресті:
Гріхами колять і шпиняють
Серця невірні і пусті.

Змій душі наші спокушає:
За блуд — нам гори золоті,
Комп’ютерний нам рай сплітає
В примарному тому житті.
Покаймось, люди, схаменімось.
Бог любить всіх і вірить в нас.
Любімо й ми всіх і молімось,
Пітьму поборем — є ще час.

Мої роки
Мої роки, земні роки
Пливуть, летять, немов хмарки.
І хоч давно вже я бабуся,
Признатись, трішечки горджуся.
А серце юне, мов колись,
Душа моя все рветься ввись.
Та суєти сумна юдоль
Гне до землі — лише дозволь.
І похилилися хисткі
Моєї ниви колоски —
Вони пусті і в бур’янах.
І обіймає душу жах.
Що принесу на Божий Суд?
Невже гріхів в десяток пуд?
О змилуйсь, милостивий Боже!
Без Тебе хто нам допоможе?

Ганна Момот.

Править службу отець Александр Василевський. У розписаному Миколаївському храмі.
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Б ыть святым легко. И не
стоит саркастично улы-
баться. Спросите, как?

Да очень просто! Вот, напри-
мер, я — очень милосердная,
сострадательная, чувстви-
тельная к чужому горю и лёг-
кая на подъём для помощи
ближнему... 

Недавно ко мне на вокзале
подошла бабуля. Пальтишко 
на ней старенькое, изношен-
ное, платочек тонюсенький
и ветхий. Едва доковыляв до 
меня, она ни о чём не проси-
ла — просто перекрестилась 
и молчала. Не верю я, что это 
была одна из тех попрошаек, о 
которых сейчас вещает теле-
видение. Конечно, мне стало
её безумно жаль, на глазах за-
блестели слёзы, в носу защи-
пало. Подумать только, навер-
ное, она была очевидцем Пер-
вой мировой. И вот этот не-
когда столп Отечества стоял
передо мной столпом нищеты
и старости.

Миленькая бабушка, раз-
ве что-то жалко мне для Вас? 
Уж мне ли не знать, что куль-
тура поколений определяет-
ся уровнем жизни стариков.
Как же обидно мне за Вас! Я 
лезу в карман, думаю о том, 
что сейчас награжу бабушку
достойной купюрой (хотя это
ничтожно мало в сравнении 
с моим долгом перед ней). И 
тут... О, ужас! Сумка-то в ма-
шине осталась — а в карманах

пусто! Пожала я плечами: де-
скать, нет ничего. Бабушка без 
тени осуждения отошла к оче-
редному «милостивому жерт-
вователю».

А я осталась стоять... Свя-
тость была рядом. Протяни
руку — и станешь святым. А я 
— да, святая, но в душе. Ведь я 
же готова была... а сумка эта,
будь она неладна, всё мне ис-
портила!

Или вот вчера, в сберкассе. 
Стоя в очереди, увидела ма-
машу с ребёночком грудным 
на руках. Служащие в лютый 
январский мороз впустили
беднягу погреться на скаме-
ечке. Вид голодный, загнан-
ный, младенец плачет. Мать
выуживает из сумки бутылку с 
какой-то смесью и суёт её ре-
бёнку. Я стою чуть не плача.
План дальнейших действий 
быстро созревает в голове. 
Сейчас оплачу счета и сразу 
же подойду к ней. Скажу, что-
бы она ждала меня, а сама — 
пулей домой. Отдам ей все, 
все детские вещи, что оста-
лись, даже новые! Разве стоит
тут считать такие мелочи, ког-
да людям, возможно, грозит
голодно-холодная смерть? 
А ещё возьму дома молоко,
хлеб, что там ещё такого есть.
О, да жила бы я одна — точно
впустила бы их к себе хотя бы 
помыться и погреться.

Я упоённо внимала своим
благотворительным помыс-

лам, думая, что ещё — и ещё, 
и ещё — могу ей отдать. Тем 
временем малыш, дососав
жидкость из бутылки, умиро-
творённо уснул, и мать со сво-
ими пожитками тихо покину-
ла помещение. «Эй, куда же 
вы?!» — так и хотелось закри-
чать. Но не кричать же! Я даже
с места не сдвинулась, потому 
что как раз моя очередь — а я 
уже столько выстояла. Не ухо-
дить же сейчас. Ах, как жаль,
что вы ушли — мать и малыш! 
Ведь я же собиралась вам так 
помочь!

Святая — только тихо, шё-
потом, чтобы не кричать, поч-
ти неслышно...

А сегодня, спускаясь в пе-
реход метро, я увидела бом-
жа-алкоголика (такие сразу
отличаются своим колорит-
ным видом на фоне других).
Помня свой прокол с бабуш-
кой на вокзале, я сунула руку 
в сумку. Так, кошелёк на ме-
сте, сейчас дам ему пару гри-
вень. Думаете, нельзя давать
на водку? Я не согласна. Зи-
мой это для них единственный
способ выжить. Есть-то им не-
чего и жить негде. Так что для
них это не угощение, а лекар-
ство. Но в кошельке только 
крупные купюры. С такой ми-
лостыней он умрёт от передо-
за, нужно разменять. А он смо-
трит так... Есть во взгляде этих
несчастных что-то такое... 
Иду, разбиваю деньги, зажи-

маю в кулаке банкноту. Пря-
мо направляюсь в угол прохо-
да. Но... нет. Его нет! Как и не
было. Да что же такое! Навер-
ное, свалил поскорее обмени-
вать собранную мелочь на бу-
тылку! Вот так. А сердце купа-
лось в лучах милости и состра-
дания...

Святая. Только с опоздани-
ем. Не вовремя...

Список моих добрых дел
можно продолжить до бес-
конечности. Я могу не спать
ночь, проехав мимо раздав-
ленного кота, и пить валериа-
ну, увидев на дороге аварию.
Я очень мечтаю о том, как на-
вещу в больнице страждущих, 
а в тюрьмах заключённых. Мне 
хочется помочь детдомовским
сиротам, может, взять кого-
то к себе, стать донором для 
больных детей...

Ну не виновата же я, что из
моих родных (слава Богу!) ни-
кто не болен, не сидит в тюрь-
ме, не нищенствует! На доно-
ра я не тяну по своим анали-
зам, и воспитать достойно си-
роту вряд ли смогу... Но душа
всё равно просит добрых дел.
И я постоянно умиляюсь от
своего сердоболия и состра-
дания к ближнему. Сколько
раз я вступалась за обижен-
ных, сколько раз помогала ни-
щим, сколько раз просто была
рядом, когда это нужно, сколь-
ко раз я смирялась перед
обидчиками, тайно повторяя
про себя слова молитв.

Сколько раз... сколько
раз... только в глубине души,
шёпотом, в мыслях, постфак-
тум, понарошку, в снах, в пес-
нях...

Быть святым просто. Вот
только что-то не припомню
я, чтобы у святой блаженной 
Ксении или преподобного Се-
рафима Саровского случалось
подобное — ну, там, деньги
закончились или нищий в ожи-
дании испарился, или боль-
ных не хватало для служения.
Наверное, святость и состоит 
в том, чтобы полюбить ближ-
него, образ и подобие Божие,
так сильно, чтобы всё всегда
было не в мыслях, а на деле.

Ведь милосердие так и
останется пустым звуком,
если пребудет только в мыс-
лях. Таким же пустым и бута-
форным, как и моя святость.

Анна Лелик.
otrok-ua.ru

Відповідає ігумен Ігнатій, насельник 
Київського Свято-Троїцького
Іонинського монастиря:

Часто християни під поняттям «та-
лант» розуміють не те, що мав на увазі 
Господь, розповідаючи притчу про талан-
ти. Господь же під поняттям «талант», як 
тлумачать святі отці, мав на увазі ступінь
прагнення людини до Нього, ступінь його
ревності до збереження в своєму житті
заповідей Його, а не здібності земно-
р р у

го характеру, які ми отримуємо у спадок 
від батьків або набуваємо своєю працею,
як-от: хист до наук, до гри на музичних 

інструментах, до вивчення мов та схиль-
ності до інших земних занять. Правильне
ж розуміння євангельського таланту як 
ревного прагнення до Бога дає нам усві-
домити, що святість не є долею тільки
обраних людей, а доступна в міру нашої
старанності кожному. Скільки людей, які
називалися талановитими, були рабами
безлічі мерзенних пристрастей, напри-
клад, творці класичної музики, якою за-
хоплюється весь світ, але яка має цілком 
земний характер і може служити, на дум-
ку Оптинських старців, тільки щаблем до 
сприйняття духовної музики. Внутрішній 

світ музикантів-класиків чудово розкри-
вають їхні життєписи й спогади сучасни-
ків. Так що більш талановитий у євангель-
ському смислі той християнин, який більше 
має духовних чеснот і є причасником дарів
Святого Духа, що може розпізнати тільки 
причасник Святого Духа, бо «людина тілес-
на не приймає речей, що від Духа Божого,
бо їй це глупота, і зрозуміти їх не може, бо
вони розуміються тільки духовно. Духовна 
ж людина судить усе, а її судити не може 
ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який
би його міг навчати? А ми маємо розум
Христовий» (1Кор. 2, 14–16).

Про кота

Чи може в людини не бути талантів?

Что и говорить, любят у нас обсудить и покритико-
вать священников. Поэтому для меня было весьма 

неожиданным, когда однажды, в ту пору, когда я слу-
жил еще в Донском монастыре, ко мне подошел наш 
прихожанин по имени Николай и сказал: 

 — Теперь я понял: самые лучшие, самые великие,
самые терпеливые и прекрасные люди на свете — это
священники!

 Я удивился и спросил, почему он вдруг так решил? 
Николай ответил: 
— У меня живет кот. Очень хороший, умный, 

замечательный, красивый. Но есть у него одна стран-
ность: когда мы с женой уходим на работу, он забирает-
ся в нашу постель и, простите, гадит в нее. Мы всячес-
ки пытались его отучить — упрашивали, наказывали,
все бесполезно. Как-то мы соорудили даже целую 
баррикаду. Но когда я вернулся домой, то увидел, что 
баррикада раскидана, а кот снова пробрался в постель
и сделал там свое грязное дело. Я до того разозлился, 
что схватил его и просто избил! Кот так обиделся, что 
залез под стул, сел там и заплакал. По-настоящему, я 
впервые такое видел, у него слезы катились из глаз. В 
это время пришла жена, увидела все и набросилась на
меня: «Как тебе не стыдно? А еще православный! Не 
буду с тобой даже разговаривать, пока не покаешься у
священника за свой зверский, гадкий, нехристианский 
поступок!» Мне ничего не оставалось делать, да и со-
весть обличала, — наутро я пришел в монастырь на ис-
поведь. Исповедовал игумен Глеб. Я отстоял очередь и 
все ему рассказал. 

Отец Глеб, игумен из Троице-Сергиевой Лавры, 
служил тогда временно в Донском монастыре и был
очень добрым, средних лет священником. Обычно он 
стоял на исповеди, облокотившись на аналой, и, под-
перев бороду кулачком, выслушивал грехи прихожан. 
Николай очень подробно и чистосердечно поведал ему
всю свою печальную историю. Он старался ничего не
утаить, поэтому говорил долго. А когда закончил, отец 
Глеб помолчал немного и, вздохнув, проговорил:

— Н-да… Нехорошо, конечно, получилось!.. Вот 
только я не понял: этот копт*, он что, в университете 
учится? Там что, общежития у них нет? 

 — Какой «копт»? — переспросил Николай.
 — Ну тот, который у вас живет, про которого ты сей-

час все это рассказал. 
«И тут до меня дошло, — завершил свою историю 

Николай, — что отец Глеб, который был слегка туговат 
на ухо, десять минут смиренно выслушивал мой бред 
про копта, который зачем-то живет у нас в квартире 
и гадит в нашу кровать, которого я зверски избил, а 
он залез под стул, сидел там и плакал… И тогда я по-
нял, что самые прекрасные и непостижимые, самые 
терпеливые и великие люди на свете — это наши свя-
щенники». 

* Копты — египетские христиане, представители од-
ной из самых древних ветвей христианства.

Архимандрит Тихон (Шевкунов).
Из книги «Несвятые святые».

Ñ Íîâèì ãîäîì!
Новый год перед нами снова стелется как 

еще ничем не тронутая возможность. Вне-
сем в этот год вдохновение, войдем в этот год
с тем, чтобы творчески пройти прямым пу-
тем весь год. Будем идти вместе, будем идти 
дружно, будем идти смело и твердо. Встре-
тится трудное, встретится и радостное: то
и другое нам дает Господь. Трудное... что-
бы принести в это свет, радость, тишину; и
светлое — чтобы и нам приобщиться свету,
быть детьми света.

Будем идти вместе, заботливо, не забывая 
друг друга, и тогда к концу года, когда мы
оглянемся, окажется, что проложена одна 
прямая стезя, что никто не упал на краю до-
роги, никто не забыт, никто не обойден и что
у многих в нашей малой общине и через нас
— во всем мире — любовь, свет, радость.

Митрополит Антоний Сурожский. Ìîÿ ñâÿòîñòüüÌîÿ ñââÿòîñò Виходить у газеті 
«Полтавський вісник»:

д у

передплатний індекс — 

Монастирі 
Полтавщини 
приймають 
паломників

Мгарський монастир 

Великобудищанський 
монастир

36017, Україна, м. Полтава, 
вул. Свердлова, 2-г. 
Тел. (0532) 56-14-68.

Хрестовоздвиженський
монастир

37536 Україна, Полтавська
область, Лубенський район, 
с. Мгар. Тел. (05361) 5-48-06.

38522 Україна, Полтавська
область, Диканський район,
с. Писаревщина, вул. Лугова, 6.
Тел. (05351) 9-45-42.

На території Мгарського монастиря
відкрито комфортабельний готель.
До послуг паломників 2–10-місні кельї.
Приймаються групи до 50 чоловік.
Контактні телефони: 
ігумен Дамаскін (050) 577-45-54; 
іконна лавка (095) 611-41-36.

Правила приема
Абитуриенты сдают вступительные экзамены.
Поступающий должен ЗНАТЬ:
основные Ветхо- и Новозаветные события;
следующие молитвы (твердо и осмысленно): 
начальные: Трисвятое по «Отче наш»; 
утренние: «От сна востав...», «Боже, очисти мя греш-

наго...», «Святый Ангеле...»; 
вечерние: «Боже вечный...», «Вседержителю...», «Бла-

гаго Царя...», «Ангеле Христов...»;
Божией Матери: «Богородице Дево», «Достойно есть», 

«Взбранной Воеводе...»;
Символ веры, молитву святого Ефрема Сирина, мо-

литву перед Святым Причастием, Заповеди Моисеевы
(декалог), Заповеди Блаженств, тропари двунадесятых
праздников, 50-й и 90-й псалмы;  тропарь своего святого
и его житие.

Ответы на экзаменационные вопросы для абитуриен-
тов (источник: http://missiа.org.ua/, раздел «Абатуриенту»).

Поступающий должен УМЕТЬ:
четко и грамотно читать по-церковнославянски; 
спеть фрагмент богослужебного песнопения или 

куплет народной песни.
Абитуриенты иконописного отделения сдают, кроме 

общих экзаменов, также экзамен по основам рисунка и
иконописания. На экзамене поступающий должен скопи-
ровать в цвете образец или фрагмент иконы (материал:
акварель, гуашь или темпера (по выбору); бумага раз-
мером 20x30 см). Требования к работе: правильное рас-
положение изображения на листе, передача характера
изображения, соблюдение цветовых и светотоновых от-
ношений. Время выполнения: до 6 часов.

Прием документов
с 1 июня по 24 августа.
Вступительные экзамены
Стационар:
1) ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) по основам рисунка и иконописания — 24 августа;
б) собеседование экзаменационной комиссии

с абитуриентами — 25 августа.
2) БОГОСЛОВСКО-МИССИОНЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) собеседование экзаменационной комиссии

с абитуриентами — 25 августа.
3) ОТДЕЛЕНИЕ РЕГЕНТОВ-ПСАЛОМЩИКОВ 
а) прослушивание — 25 августа;
б) собеседование экзаменационной комиссии

с абитуриентами — 25 августа.

Заочный сектор:
собеседование экзаменационной комиссии с аби-

туриентами богословско-миссионерского отделения и
отделения регентов-псаломщиков — 26 августа.

Для допуска к вступительным экзаменам абитуриент
должен предоставить в канцелярию семинарии следую-
щие документы:

прошение на имя Ректора; 
анкету; 
автобиографию (пп. 1–3 заполняются при подаче

документов); 
ксерокопию паспорта (стр. 1, 2, 11; находящимся

в браке также стр. 9 и 10) и свидетельства о рождении;
две фотографии 3x4 см; 
справку о Крещении; 
справку о семейном положении;
аттестат о среднем образовании (оригинал и копию); 
справку о состоянии здоровья (форма 086-у, с обяза-

тельной записью психиатра) и карту прививок; 
рекомендацию приходского священника, утвержден-

ную епархиальным архиереем; 
грамоту о рукоположении в священный сан — для

абитуриентов в священном сане;
военный билет или приписное удостоверение

(оригинал и копию); 
Поступающие в иконописный класс должны предо-

ставить приемной комиссии образцы собственных работ
(не менее трех), желательно иконописного направления.

Начало учебного года — 1 сентября.
Наши координаты:

Почтовый адрес: ПМДС, ул. Конституции, 12,
г. Комсомольск Полтавской области, 39803, Украина.

Телефон +38(05348)482-68;
телефон/факс +38(05348)253-02.

Электронная почта:
orth-mission.ua@mail.ru 
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмо-

тра в вашем браузере должна быть включена поддержка
Java-script. 

Страница в Интернете:
http://missiа.org.ua/

Банковские реквизиты:
Р/с 26008008721601 в ПАТ «Банк «Банк Финансы и

кредит»,
ЗКПО 251 57702, МФО 300131

Как проехать
к Полтавской Миссионерской Духовной семинарии
Прямые авторейсы в Комсомольск совершаются из

городов: Киева, Харькова, Днепропетровска, Полтавы.
Получить подробною информацию и забронировать
место Вы сможете по телефонам: 8(067)995-56-88,
8(067)771-61-12 (данная информация не является ре-
кламой). 

Если Вы проживаете вдалеке от большого населен-
ного пункта, из которого есть прямые маршруты в город
Комсомольск Полтавской области, то Вам необходимо в
первую очередь найти наиболее удобный маршрут в го-
род Кременчуг, находящийся в 20 километрах от города
Комсомольска. 

Остановка автобусов, идущих в Комсомольск, нахо-
дится возле Кременчугского железнодорожного вокзала.

Необходимая автобусная остановка в Комсомольске
— «ул. Добровольского».

Полтавская Миссионерская Духовная
семинария приглашает на учебу


