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У Соборі Полтавських святих 
засяяв святитель Іларіон (Юшенов)
УСоборі Полтавських

святих засяяв духо-
вною величчю ще один
святий. Єпископа Пол-

тавського і Переяславського Іларі-
она (Юшенова) прославлено в лику
святителів. Торжество відбулося
12 травня в Полтавському Хресто-
воздвиженському монастирі. Ра-
дісна подія зібрала в обителі багато
віруючих Полтавської єпархії. У цей
будній день красень собор був запо-
внений людьми вщент. Божественну
літургію з чином прославлення очо-
лив Високопреосвященніший ми-
трополит Полтавський і Миргород-
ський Филип. Йому співслужили Пре-
р р р

освященний єпископ Новокаховський
і Генічеський Філарет та Преосвящен-
ний єпископ Золотоніський Іоанн.
Разом із архієреями перед престолом
Божим у соборі цього дня предстояли
більше п’ятдесяти священиків.

За малим входом востаннє проспі-
вали єпископу Іларіону заупокійні мо-
литовні піснеспіви.

Рішення про канонізацію єписко-
па Полтавського і Переяславського
Іларіона,  ухвалене Священним Сино-
дом Української Православної Церкви
16 вересня 2014 року, зачитав вірянам
Владика Філарет. Цим рішенням святі
останки єпископа Синод постановив
вважати святими мощами, а день про-
славлення — днем пам'яті.

Митрополит Филип ознайомив па-
ству з житієм угодника Божого, після

чого виніс ікону святителя й благо-
словив нею присутніх у храмі. Бла-
гоговійно і велично проспівав затим
архієрейський хор тропар, кондак і ве-
личання новопрославленому святому.

Що ж стало причиною для вша-
нування в сонмі святих церковного
ієрарха, який керував Полтавською
єпархією в 1887–1904 роках? Особис-
те благочестя й пастирська діяльність
як апостольське служіння — обидві
умови для прославлення в лику свя-
тителів і через століття яскраво ви-
різняють цього архієрея.

Його життя ніби розрізане на-
р р

впіл рукою Божою. Іван Євфимович
Юшенов (це мирське ім’я святого)
народився в родині священика в 1824
році на Смоленщині, закінчив духо-
вне училище, духовну семінарію.
З-поміж вихованців духовної шко-
ли саме його вирізнив Смоленський
єпископ Тимофій, і з благословення
архієрея Іван одружується з його пле-
мінницею й приймає священний сан.
Це підкорення своєї волі архієрею ви-
явилося благодатним для майбутньо-
го святого: його сімейне життя було
щасливим, Господь дарував подруж-
жю трьох дітей. Але щастя тривало
недовго. Спочатку помирає дружи-
на, потім діти. Важкі втрати привели
отця Іоанна в чернецтво. В один рік
він був пострижений у мантію з ім’ям
Іларіон, возведений у сан ігумена, а
потім архімандрита й поставлений
управляти монастирями. 

Варто, однак, зазначити, що такий 
злет на новому терені не був випадко-
вий. Життя священнослужитель піз-
нав усебічно. За плечима була служба  
в сільському храмі. Треба думати, що 
для нього, вихідця з бідної родини 
сільського священика, ці роки погли-
били знання потреб і проблем простого 
народу. Знав він і цінність проповіді та 
просвітництва. За наполяганням єпис-
копа Тимофія і під його безпосереднім 
керівництвом настільки вдосконалив-
ся в катехізаторських бесідах, що ві-
сімдесят повчань цензурний комітет 
ухвалив як зразок для використання 
в храмах Смоленської єпархії. Отець 
Іларіон набув і досвіду служби свяще-
ником у жіночому монастирі, насто-
ятелем собору, благочинним храмів 
єпархіального міста, членом духовної 
консисторії, головою ради жіночого 
єпархіального училища тощо. Тепер 
же, у лику ангельському, чернечому, і 
проповідницький талант, і талант ад-
міністратора розквітли повною мірою. 
Особливо помітно це стало всім, коли 
Богородиця вручила в управління отця 
Іларіона Свою Київську Печерську 
Успенську Лавру, що значно преоб-
разилася за шість років його намісни-
цтва: було збудовано корпус готелю, 
організовано іконописну школу, від-
новлено згорілу друкарню, відремон-
товано дзвіницю і Велику церкву…

Закінчення на с. 8.
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Архієрейське служіння

28 березня, з благосло-
вення Високопреосвя-

щеннішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського
Филипа, відбулось освячення
каплиці на честь святителя
Миколая Мирлікійського при
1-й міській лікарні міста Пол-
тави. Молебень з освяченням
звершив благочинний I Пол-
тавського міського благочиння
протоієрей Іоанн Корнієнко у
співслужінні протоієрея Андрія
Сімона та священика Сергія
Пашка. 

У чині освячення взяли
участь лікарі та інтерни на чолі
з головним лікарем Анною Бо-
рисівною Селькіною, а також 
парафіяни полтавських хра-
мів. Наприкінці молебня отець
Іоанн звернувся до присутніх
зі словами вітання та передав
благословення Високопрео-
священнішого Филипа усьому
медперсоналу лікарні.

12 квітня, з благословення
Високопреосвященнішо-

го митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа, ви-
хованці недільних шкіл храму

святого Іоанна Воїна і Свято-
Макаріївського собору, за при-
кладом апостолів, теж понесли 
звістку про Воскресіння Хрис-
тове своїм братам-сучасникам 
— привітали зі Святом свят ви-
хованців школи-інтернату №2 
ім. Крупської, продекламували 
вірші про Пасху Христову, про-
співали святкові піснеспіви.

Глядацькі серця відгукну-
лися, й у відповідь теж про-
звучали вірші. Вихованцям 
інтернату діти недільних шкіл 
дарували великодні гостинці: 
крашанки, паски, цукерки. 

З дітьми розмовляв прото-
ієрей Андрій Сімон — частий 
відвідувач виховного закладу. 
Свого часу отець Андрій до-
помагав в облаштуванні мо-
литовної кімнати в інтернаті, 
де тепер кожна дитина має 
можливість молитовно усаміт-
нитися. 

У глядацькому залі були 
присутні більше 100 дітей шко-
ли-інтернату і близько 20 з 
недільних шкіл. Перед розста-
ванням діти сфотографували-
ся на пам'ять.

12 квітня з благословення
Високопреосвященнішо-

го митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа,
для дітей, що перебувають на
лікуванні в тубдиспансері, в
храмі Віри, Надії, Любові було
проведено зустріч, під час якої
дітлахи почули розповідь про
свято Пасхи. Ключар храму
протоієрей Сергій Касьяненко
розповів і про життя святих му-
чениць Віри, Надії, Любові та
матері їхньої Софії, на честь
яких названо храм. 

На закінчення гостям запро-
понували чай і для відділення
диспансеру передали комп-
лекти постільної білизни.

16 квітня, з благословення 
Високопреосвященнішо-

го митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа,
співробітники відділу у спра-
вах сім'ї Полтавської єпархії
ієрей Константин Фисун та іє-
рей Григорій Кузяков провели
лекцію-бесіду з теми «Світла
седмиця. Сім'я після Великого
посту». Було порушено питан-
ня частоти прийняття Святого

Причастя та підготовки до ньо-
го на Світлій седмиці, особли-
вості підготовки до Причастя
дітей у цей період, харчування
після Великого посту тощо.
Священики розповіли також 
про богослужбові особливості
Світлої седмиці.

21 квітня Комсомольською 
міськрадою спільно з 

Полтавською Місіонерською
Духовною семінарією, на ви-
конання рішення колегії го-
ловного управління освіти і
науки Полтавської облдержад-
міністрації «Про впровадження
в загальноосвітніх навчальних
закладах області курсів духо-
вно-морального спрямування»,
проведено міську олімпіаду
знавців Біблії серед учнів за-
гальнонавчальних закладів мі-
ста на базі Комсомольського
навчально-виховного комплек-
су ім. Л. І. Бугаєвської.

В олімпіаді взяли участь 84
учні 3–11 класів з шести шкіл
міста.

З благословення Високопре-
освященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського

Филипа, Голови Синодального
відділу релігійної освіти, кате-
хізації та місіонерства Укра-
їнської Православної Церкви,
Ректора Полтавської семінарії,
в організації заходу взяв участь
проректор з виховної роботи
семінарії протоієрей Ростислав
Денисюк.

Учасники олімпіади склада-
ли тест на знання Священного
Писання та написали творчу
роботу на одну із запропоно-
ваних тем. 

Переможцями стали: Дар'я
Настека, учениця 3 класу ЗОШ
І–ІІІ ступенів №4 з поглибле-
ним вивченням англійської
мови; Богдан Страшко, учень
4 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №4
з поглибленим вивченням ан-
глійської мови; Ярослав Пе-
рун, учень 5 класу ЗОШ І–ІІІ
ступенів №4 з поглибленим
вивченням англійської мови;
Ігор Дейн, учень 6 класу НВК
ім. Л. І. Бугаєвської; Тетяна Кор-
ната, учениця 7 класу ЗОШ І–
ІІІ ступенів №4 з поглибленим
вивченням англійської мови;
Абігаль Гармидер, учениця
8 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 з

Єпархіальна хроніка

Полтавська єпархія відправила черговий гуманітарний вантаж на схід України

Неділя жон-мироносиць у Мгарському монастирі

Збори відділу взаємодії
зі Збройними силами

Під головуванням Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа 24 квітня у Духовно-про-
світницькому центрі Полтавської єпархії відбулися збори благо-
чинних єпархії та духовенства міста Полтави.

Священики звітували про виконану роботу. Крім того, учасники
зборів обговорили актуальні питання життя єпархії, зокрема акти-
візації соціальної діяльності на парафіях та надання чергової пар-
тії гуманітарної допомоги на схід України.

Збори почалися і закінчилися спільною молитвою.

Біля полтавського храму святих
мучениць Віри, Надії, Любові та матері 
їхньої Софії 30 квітня Високопреосвя-
щенніший митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип від імені віруючих 
Полтавської єпархії передав волонтерам 
гуманітарну допомогу на схід України — 
для потреб військових і постраждалих 
мирних мешканців. Разом з продуктами 
було відправлено декілька сот невеликих 
кишенькових ікон і молитвословів.

«Головне завдання Церкви — допома-
гати ближньому, тим більше у такі важкі 
часи. Тому в нинішній допомозі ми не вба-
чаємо чогось надзвичайного. Це наша 
повсякденна турбота — збирати та що-
тижня відправляти гуманітарну допомогу 
нашим співвітчизникам на Донбас, — за-
значив в інтерв’ю Владика Филип. — Ми 
постійно закуповуємо ліки для лікарень, 

зокрема встановили прямий зв'язок з го-
ловним лікарем лисичанської лікарні, й
він надсилає список того, що їм потрібно,
а ми збираємо кошти, складаємо аптеч-
ки і все це періодично відправляємо до
лікарні. Робота ведеться постійно як на
рівні наших парафій, так і на рівні районів.
У Полтаві опікуємось десятьма багатодіт-
ними сім’ями переселенців зі сходу Укра-
їни. Щотижня завозимо їм продукти хар-
чування, виділяємо кошти, аби полегшити
їм адаптацію на новому місці проживання.

Наші священики їздять у зону АТО. А 
ієрей Миколай Ковальов з Котельви на
власному авто відвозив продукти, ліки
вже 18 разів. Це буденні справи Полтав-
ської єпархії, які ми будемо здійснювати
до тих пір, поки Господь не пошле мир і
благословення на нашу землю».

У Неділю третю після Пасхи, жон-
мироносиць, 26 квітня, Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський і Миргородський
Филип звершив Божественну літургію у Спа-
со-Преображенському Мгарському монастирі.
Його Високопреосвященству співслужила бра-

р р у р у р

тія обителі у священному сані.
Чому мироносицям Церква присвятила окре-

му неділю? Бо мироносиці — це саме ті жінки,
в домівках яких бував Божественний Учитель
за їхню любов до Нього, які слідували за Ним
на Голгофу і не відходили від хреста, незважа-
ючи на злобу книжників і старійшин іудейських,
на звірство воїнів. Це саме ті жінки, які були

свідками хресної смерті Спасителя, які бачили,
як у цей час померкло сонце, земля тряслася,
розсипалися камені й багато праведників во-
скресли з мертвих. Це саме ті жінки, які, любля-
чи Христа чистою, святою любов'ю, зважилися
затемна йти до Гробу Господнього, благодаттю
Божою подолавши жах, що змусив апостолів
розбігтися в страху, сховатися за зачиненими
дверима, забувши про свій учнівській борг.

Наприкінці богослужіння Високопреосвя-
щенніший Владика звернувся до духовенства і
парафіян обителі, подякувавши за спільну мо-
литву, та закликав на всіх Боже благословення.

По завершенні Божественної літургії було
звершено чин про панагію.

Під головуванням Високопреосвященнішого митрополита 
Полтавського і Миргородського Филипа у Духовно-просвітницькому 
центрі Полтавської єпархії 28 квітня відбулися збори членів відділу 
взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими фор-
муваннями єпархії.

Високопреосвященніший Владика представив нового голову 
цього єпархіального відділу — клірика Свято-Андріївського храму 
міста Полтави ієрея Андрія Твердохліба.

До оновленого складу відділу ввійшли: протоієреї Миколай Кова-
льов, Олександр Дроздов, Кирил Яцухно, Максим Мінєєв, ієреї Ди-
митрій Верламов, Георгій Коваленко, Димитрій Дзюба.
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Архієрейське служіння

Єпархіальна хроніка
поглибленим вивченням ан-
глійської мови; Марія Насте-
ка, учениця 9 класу ЗОШ І–ІІІ
ступенів №4 з поглибленим
вивченням англійської мови;
Ольга Граб, учениця 10 класу
ЗОШ І–ІІІ ступенів №4 з по-
глибленим вивченням англій-
ської мови; Богдан Котеле-
вець, учень 11 класу ЗОШ І–ІІІ
ступенів №6.

Посіли друге місце: Пав-
ло Носенко, учень 3 класу
гімназії ім. В. О. Нижниченка; 
Павло Скомаровський, учень
4 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів
№1 з поглибленим вивчен-
ням економіки та права; Юлія
Паливода, учениця 5 класу
гімназії ім. В. О. Нижниченка; 
Анастасія Скомаровська, уче-
ниця 6 класу ЗОШ І–ІІІ  сту-
пенів №1 з поглибленим ви-
вченням економіки та права;
Катерина Сварієнко, учениця
7 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів
№6; Даниїл Денисенко, учень
8 класу НВК ім. Л. І. Бугаєв-
ської; Марія Ліньова, учениця
9 класу гімназії ім. В. О. Ниж-
ниченка; Діана Іларіонова,
учениця 10 класу ЗОШ І–ІІІ

ступенів №6; Альона Кулішен-
ко, учениця 11 класу ЗОШ І–ІІІ
ступенів №1 з поглибленим
вивченням економіки та пра-
ва.

Третє місце вибороли: Ми-
хайло Сеник, учень 3 класу
ЗОШ І–ІІІ №1 ступенів з по-
глибленим вивченням еконо-
міки та права; Ельдар Корна-
тий, учень 4 класу ЗОШ І–ІІІ
ступенів №4 з поглибленим
вивченням англійської мови;
Єва Лозенко, учениця 5 кла-
су НВК ім. Л. І. Бугаєвської;
Маркел Міхненко, учень 6 кла-
су ЗОШ І–ІІІ ступенів №6;
Анастасія Ігнатюк, учениця
7 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів №2
з поглибленим вивченням ма-
тематики; Поліна Граб, учени-
ця 8 класу ЗОШ І–ІІІ ступенів
№4 з поглибленим вивченням
англійської мови; Марія Мель-
ничук, учениця 9 класу ЗОШ
І–ІІІ ступенів №6; Єлизавета
Радченко, учениця 10 класу
ЗОШ І–ІІІ ступенів №6; Дар'я
Краснова, учениця 11 класу
ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 з погли-
бленим вивченням економіки
та права.

21 квітня в Свято-Пантелей-
монівському храмі міста

Карлівки відбулася заупокій-
на Божественна літургія та 
чин відспівування протоієрея 
Віталія Ковалевського. Бого-
служіння звершено собором 
духовенства єпархії. Провести 
молитвою в останню путь отця 
Віталія прийшло багато людей.

Після читання Євангелія 
проповідь виголосив секретар 
єпархії протоієрей Михаїл Во-
лощук. Отець Михаїл просив 
усіх присутніх зберігати добру 
пам'ять про отця Віталія і моли-
тися за нього так само гаряче, 
як він молився за своїх парафі-
ян і духовних чад.

Поховали протоієрея Віталія 
на кладовищі Карлівки. 

23 квітня в Комсомольську 
біля пам’ятника жерт-

вам аварії на Чорнобильській 
АЕС відбувся мітинг-реквієм, 
приурочений до 29-ї річниці 
трагедії. Представники «чор-
нобильських» організацій, вла-
ди, духовенства, матері і вдо-
ви загиблих ліквідаторів, со-
тні комсомольчан вшанували

загиблих і згадали живих. З
благословення Високопрео-
священнішого митрополита
Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, у мітингу взяла
участь делегація Полтавської
Місіонерської Духовної семі-
нарії, яку очолив директор Ду-
ховно-просвітницького центру
Свято-Миколаївського собору
м. Комсомольська ієрей Георгій
Коваленко. Отець Георгій і гру-
па вихованців духовної школи
поклали квіти до пам'ятника.

24 квітня, з благословення
Високопреосвященнішо-

го митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа, свя-
щеники Андріївського храму
Полтави ієрей Андрій Твердо-
хліб та ієрей Димитрій Верла-
мов передали в Полтавський
військовий госпіталь для по-
ранених зібрані Андріївським
приходом продукти, одяг, за-
соби особистої гігієни, ліки.

Під час спілкування свяще-
ники звернулися до пацієнтів
зі словами розради, побажав-
ши їм Божої допомоги і найско-
рішого одужанння. Також були

передані малюнки, які діти
Полтавської ЗОШ №18 приго-
тували під час уроків христи-
янської етики. 

24 квітня в Полтавській
Місіонерській Духовній 

семінарії відбулося чергове
засідання Вченої Ради. З бла-
гословення Ректора семіна-
рії Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, засі-
дання очолив віце-ректор архі-
мандрит Веніамін (Погребной).

Члени Вченої Ради підбили 
підсумки написання студен-
тами курсових робіт протягм
першого семестру. Завідуючі
богословсько-місіонерським,
регентським та іконописним
відділеннями поінформували
присутніх про стадію готовнос-
ті дипломних робіт студентів
випускних курсів.

Члени засідання затвердили 
календар навчального часу та
святкових днів на 2015/2016 на-
вчальний рік.

У ході засідання також було 
розглянуто інші питання та
прийнято відповідні рішення.

Неділя 4-та після 
Пасхи

Престольне свято у Лелюхівці Новосанжарського району

 У неділю четверту після Пас-
хи, про розслабленого, 3 травня, 
Високопреосвященніший митропо-
лит Полтавський і Миргородський 
Филип звершив Божественну літур-
гію у Свято-Макаріївському кафе-
дральному соборі міста Полтави. 
Високопреосвященнішому Владиці 
співслужили клірики кафедрально-
го собору.

Під час богослужіння було ви-
голошено сугубу молитву за мир в 
Україні.

Наприкінці літургії Владика Фи-
лип звернувся до вірян зі словами 
проповіді.

Після літургії було відправлено
молебень за недужних з освячен-
ням води та ліків.

 Високопреосвященніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип 6 травня, в день 
памяті великомученика Георгія Побєдоносця, очо-
лив служіння Божественної літургії у Свято-Георгі-
ївському храмі села Лелюхівка Новосанжарського 
району. Біля святих воріт Його Високопреосвящен-

у р р

ство зустрічали діти з квітами і короваєм. 
Його Високопреосвященству співслужили секре-

у р д р

тар Полтавської єпархії протоієрей Михаїл Воло-
щук, ключар Свято-Макаріївського кафедрального 
собору протоієрей Миколай Довганич, благочинний 
Новосанжарського округу протоієрей Ярослав Ми-
хайлик, настоятель Свято-Георгіївського храму про-
тоієрей Миколай Себія. 

На малому вході за труди на благо Святої Церк-
ви палицею був нагороджений протоієрей Миколай
Себія.

Крім того, Високопреосвященніший Владика за 
заслуги перед Українською Православною Церк-
вою нагородив благодійників храму: директора
агрофірми ПП «Лавіта» Віктора Анатолійовича
Клюшника — орденом святителя Миколая, Мир-
лікійського чудотворця; Юрія Васильовича Лахна,
Софію Михайлівну Погрібняченко — благословен-
ними архієрейськими грамотами.

Після богослужіння Владика привітав усіх із 
престольним святом і закликав на молільників
благословення Боже.
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Архієрейське служіння

24 квітня керівник благо-
дійної групи, викладач

Полтавської Місіонерської
Духовної семінарії протоієрей
Анатолій Боярчук спільно з
волонтером Світланою Жу-
рило передали бійцям роти
спецпризначення МОП «Кре-
менчук» дитячий одяг для
дитячого будинку селища Гір-
ське Луганської області.

Ініціативна група благодій-
ної допомоги Збройним силам
України, вимушеним пересе-
ленцям та всім нужденним, хто
потребує допомоги на сході
держави, створена з благосло-
вення Високопреосвященнішо-
го митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа при
Свято-Миколаївському соборі
Комсомольська з числа не-
байдужих парафіян. Протягом
зими благодійниками було зі-
брано та відправлено для жи-
телів селища Гостре, селища
Горького Донецької області
гуманітарну допомогу вагою
близько 1000 кг (одяг, продукти
харчування, медикаменти).

Для військовослужбовців укра-
їнської армії парафіяни зібрали 
та передали через волонтерів 
теплі речі, Священне Писання, 
молитвослови, іконки та на-
тільні хрестики. 

В усіх храмах міста за бого-
служіннями підносяться мо-
литви про те, щоб в Україні 
настав довгоочікуваний бого-
спасенний мир.

25 квітня у Полтаві відбувся 
форум «Я вільний і вдяч-

ний», присвячений боротьбі 
з алкогольною і наркотичною 
залежністю. З благословен-
ня Високопреосвященнішого 
митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, у за-
ході взяв участь ключар Свя-
то-Пантелеймонівського хра-
му священик Сергій Дубовий.

Співпраця Церкви з това-
риствами взаємодопомоги, 
важливість просвітницької ді-
яльності серед залежних, не-
обхідність залучення їх до цер-
ковного життя та застосування 
досвіду Православної Церкви 

на шляху до одужання — да-
леко не повний перелік тем,
які порушив у своєму виступі
отець Сергій.

Після офіційної частини 
відбулася паломницька по-
їздка у Полтавський Хресто-
воздвиженський жіночий мо-
настир, де учасники форуму
молились за вечірнім богослу-
жінням та звершили молебень
про одужання наркозалежних.

26 квітня в усіх храмах
Полтавської єпархії, з

благословення Високопре-
освященнішого митрополита
Полтавського і Миргород-
ського Филипа, молилися за
здоров’я живих ліквідаторів
аварії на Чорнобильській
АЕС та за упокій померлих.
Після богослужінь цього дня
було звершено заупокійний
передзвін у пам'ять про за-
гиблих від наслідків тієї ката-
строфи.

26 квітня, у другу неділю піс-
ля Пасхи — святих жон-

мироносиць, діти недільних

шкіл міста Полтави вітали пра-
вославних жінок: мам, бабусь,
сестер, вихователів.

У Макаріївському соборі
після літургії вихованці уро-
чисто, дзвінко декламували
вірші, інсценували сюжет із
Євангелія про глибину віри,
любові й відданості Спасите-
лю, проявлену святими жо-
нами-мироносицями. Адже ці
святі жінки на ранок після су-
боти в досвітній темряві по-
спішали з ароматами до Гробу
Христа, щоб востаннє послу-
жити Йому своєю любов'ю:
р , щ у,

помазати Його пахощами і
уу

поховати за звичаєм. І цей по-
двиг мироносиць, які не побо-
ялися охорони та іудейських
старійшин, був нагороджений
радістю — вони першими ді-
зналися, що Христос воскрес!
І понесли у світ радісну звістку
про Воскресіння Спасителя.

Діти намагалися допомогти
всім присутнім якомога яскра-
віше відчути радість події. Іє-
рей Григорій Кузяков похвалив
учасників дійства, благословив

їх іконками Пресвятої Богоро-
диці й пригостив солодощами.

В олонтерський центр «Бла-
го», що діє при відділі

благодійності та соціального 
служіння Полтавської єпархії, 
підготував серію пасхальних 
театралізованих виступів для 
маленьких пацієнтів Полтав-
ського протитуберкульозного 
диспансеру, дитячого відді-
лення психіатричної лікарні 
ім. О. Мальцева, онкогемато-
логічного відділення дитя-
чої міської клінічної лікарні, 
Полтавської спеціалізованої 
школи-інтернату №1, а також 
для мешканців геріатричного 
пансіонату та для вихованців
недільних шкіл Полтави.

На початку і по завершенню
кожного виступу священики
Михаїл Бабич, Сергій Касья-
ненко та Миколай Довганич
вітали глядачів зі святом Пас-
хи та бажали світлої радості у
серцях. Завершальним акор-
дом, який порадував малечу,
був солодкий стіл. 

Єпархіальна хроніка

Неділя про самаряниню:
митрополит Филип очолив 
літургію в Мгарському 
монастирі

 9 травня, в день 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній вій-
ні, в усіх храмах Полтавської єпархії
відбулися заупокійні богослужіння
Пасхальним чином за загиблими у
цій війні, а також подячні молебні за
даровану Богом перемогу над фа-
шистськими загарбниками. 

У Полтаві цього дня відбулись
урочистості, присвячені Дню Вели-
кої Перемоги. Віддати данину поваги
полеглим воїнам зібралися до мемо-
ріалу Солдатської Слави керівники
області та міста, ветерани Великої
Вітчизняної війни, Збройних сил та
праці, державні службовці, депутати
місцевих рад, представники громад-
ськості, духовенства, учнівської та
студентської молоді, військові. Тут, у
парку Котляревського, поховані біль-
ше трьох тисяч визволителів Пол-
тавщини. 

Священнослужителі та миряни
Полтавської єпархії на чолі з Висо-
копреосвященнішим митрополитом
Полтавським і Миргородським Фили-
пом поклали квіти в пам'ять про міль-
йони загиблих у Другій Світовій війні
і в пам'ять про Велику Перемогу над
фашизмом. 

У Неділю п'яту після Пасхи, про самаряниню, 
10 травня, Високопреосвященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип очолив Божественну літур-
гію в Спасо-Преображенському Мгарському монастирі.

Цього дня Свята Церква згадує євангельську бесіду
Господа Іісуса Христа з жінкою-самарянкою (Ін. 4:5–30). 
Самарійським називався народ, що займав територію 
Самарії — сусідньої з Іудеєю місцевості. Самаритяни 
мали з іудеями одне етнічне походження, проте були ре-
лігійними противниками. Вони не визнавали законним та 
правильним поклоніння Богу в Єрусалимському храмі та 
вважали, що єдиним місцем, де треба звершувати покло-
ніння, є гора Гарізім. Долаючи це протистояння, у Своїй 
розмові з самарянкою Господь засвідчив, що покликаний 
проповідувати Слово істини всьому світу і що для Нього 
немає своїх та чужих, але Його спасительне Слово звер-
р ду у у щ д

нене до всіх і кожного.
Його Високопреосвященству співслужила братія мо-

д

настиря у священному сані.
Після читання Святого Євангелія протоієрей Борис

Кондрат звернувся до пастви зі словами проповіді.
За літургією була піднесена молитва за мир в Україні.
Після одпусту Його Високопреосвященство звер

ур у д р
нувся

до всіх з архіпастирським словом і закликав на молільни-
ків благословення Боже.

Заупокійна літія біля меморіалу 
Солдатської Слави 

У день святкування 70-ї річниці Перемоги, 9 травня, біля
меморіалу Солдатської Слави у Полтаві Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський і Миргородський Филип у співслу-
жінні духовенства звершив літію в пам'ять воїнів, які захистили
нашу землю від німецько-фашистських загарбників у 1941–1945
роках, та тих, хто загинув тепер на сході України.
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Архієрейське служіння

Післямова

Пам'ять святителя Афанасія, Лубенського чудотворця

Святиня землі лубенської

У день преставлення
святителя Афанасія (Пате-
ларія), патріарха Константи-
нопольського, Лубенського і
Мгарського чудотворця, 15 тра-
вня, в Спасо-Преображенсь-
кому Мгарському монасти-
рі відбулося урочисте бого-
служіння, присвячене пам’яті
угодника Божого. Священно-
архімандрит обителі Високо-
преосвященніший митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип у співслужінні Преосвя-
щенного єпископа Новокахов-
ського і Генічеського Філарета
та Преосвященного єпископа
Золотоніського Іоанна звер-
шив Божественну літургію в
соборі обителі. Біля святих
воріт обителі Владику Филипа
зустрічали насельники монас-
тиря, духовенство і численні
паломники.

Молитовно прославити свя-
тителя Афанасія, нетлінні мощі
якого близько 300 років спо-
чивали в Мгарській обителі, й
розділити радість молитовного
та євхаристичного спілкування
в монастир прибули благочинні
районних округів і духовенство
Полтавської, Київської та Кре-
менчуцької єпархій, чернецтво

інших обителей, численні ми-
ряни.

За малим входом відбулося
нагородження кліриків Пол-

тавської єпархії. Зважаючи на 
ревні труди на благо Святої 
Церкви і сумлінне служіння, 
Блаженніший Митрополит

Київський і всієї України
Онуфрій, за клопотанням Ви-
сокопреосвященнішого ми-
трополита Филипа, удостоїв

кліриків Полтавської єпархії
церковно-ієрархічних нагород.
Так, настоятель Свято-Михай-
лівського храму села Зубівка
Миргородського району свя-
щеник Миколай Коваленко
зведений у сан протоієрея;
благочинний Зіньківського
округу протоієрей Іоанн Бабич
удостоєний права служіння лі-
тургії з відкритими Царськими
вратами до «Отче наш».

Проповідь після читання 
Євангелія виголосив протоіє-
рей Борис Кондрат.

Після Євхаристичного ка-
нону Високопреосвященніший
митрополит Филип звершив
хіротонію студента 1-го курсу
Полтавської Місіонерської Ду-
ховної семінарії Олександра
Мовчана у сан диякона.

Від єдиної Чаші Господньої 
в цей день причащалися по-
над 50 священнослужителів і
багато вірян.

По завершенні Божествен-
ної літургії Владика Филип
привітав усіх з днем  пам'яті
святителя Афанасія і закликав
Боже благословення на при-
сутніх. Ченці звершили чин про
панагію. Гостям було запропо-
новано монастирську трапезу.

І снують поняття настільки
глибокі й сутнісні, що уявити
їх зриме втілення майже не-
можливо. Ну як побачиш ду-

ховність, наприклад? І тим не менше,
є такі місця, навіть у нашому краї, де
серцем відчуваєш дотик святості. Одне
з них — Мгарський Спасо-Преобра-
женський монастир. Кажуть, духовне
становлення — це шлях праці і скор-
бот. Певно, те ж саме можна сказати і
про Лубенську обитель. Їй майже чоти-
риста років. 

У день, коли тут вшановували
пам'ять святителя Афанасія, над монас-
тирем віяли холодні пронизливі вітри.
Йшов дощ. Здавалося, ще трохи — і
р р р

ніжне листя лип, бузковий квіт під ві-
кнами храму зірветься з гілок. Але сто-
яли непохитними вежі собору й уперто
тримали золотаві свої хрести… Образ
вражаючий. Але для обителі символіч-
ний. Негоди, спустошення… Скільки
їх пронеслося над Мгарською горою!
Долю братії, за Промислом Божим, роз-
ділив і колишній патріарх Царгород-
ський Афанасій. Сталося це у середині
XVII століття.

Час був тривожний. Православ’я у
колишній Візантії зазнавало утисків
з боку турецької влади. Розповідаючи

вірянам про життя святого Афанасія 
(спершу митрополита Солунського, а 
згодом патріарха Константинополь-
ського), клірик Мгарського Спасо-Пре-
ображенського монастиря протоієрей 
Борис Кондрат наголошував на тому, 
що служіння ієрарха було не винагоро-
дою за численні досягнення і заслуги, 
а тяжким хрестом. І тільки віра у Боже 
заступництво допомагала майбутньо-
му святителю мужньо і смиренно до-
лати випробування. Тричі ставав він 
патріархом Царгородським і тричі був 
гнаний з престолу. 

На схилі літ святитель Афанасій 
знайшов прихисток у Свято-Миколаїв-
ському монастирі, що у Молдавії. Тоді 
ж відважився здійснити подорож у русь-
кі землі до царя Московського Алексія 
Михайловича. Вертаючись додому, май-
бутній святий зупинився в убогій оби-
телі Мгарській. Братія монастиря радо 
зустріла високого гостя. А він, ступив-
ши під склепіння храму, промовив: «Ба-
жає душа моя у цьому монастирі грішне 
тіло моє поховати». Слова ці стали про-
рочими. Кілька тижнів по тому патріарх 
відійшов до Господа. Його поховали у 
р у р р

Спасо-Преображенському соборі за чи-
ном, що відповідає високому сану схід-
ного ієрарха.

Минуло десять років. Якось земля-
кові святителя Афанасія митрополи-
ту Газькому Паїсію (Лігариду) було
одкровення. Явився йому сам святий
і подав звістку про свої мощі, що спо-
чивали під соборним амвоном. За на-
казом тодішнього київського митро-
полита, гробницю святителя Афанасія
було відкрито. І справді, виявилося, що
мощі його є нетлінними.

За традицією, на урочистому бого-
служінні у Мгарському монастирі зга-
дували про численні випадки зцілень,
які, по молитвах до святого Афанасія,
отримували і отримують віряни. Пояс-
нити це можна особливою Господньою
прихильністю до Лубенського чудо-
творця. Адже за своє життя він і сам за-
знав чималих поневірянь. І хоча відбува-
лося усе це у далеких землях турецьких,
приклад служіння вірі Христовій, який
подавав святий, близький кожному,
хто живе за Божими заповідями й під-
коряється волі Божій. Не важливо, якої 
ти національності, віку, з яких місць ти
родом… Ось чому, на думку єпископа
Новокаховського і Генічеського Філа-
рета, що брав участь у богослужінні,
святитель Афанасій, грек за походжен-
ням, патріарх Константинопольський,
— наш, рідний святий.

Історія вшанування святого цілком 
підтвердила цю істину. Три століття
з лишком мощі святителя Афанасія
спочивали у головному соборі монас-
тиря. Траплялося (особливо на великі
свята), до п’яти тисяч вірян приходили
до обителі, аби вклонитися святині і
попросити допомоги у свого покрови-
теля. Отож, чи міг тепер холод зупи-
нити їхніх нащадків — нові покоління
лубенчан, полтавців, киян — усіх, чия
пам'ять з діда-прадіда береже вдяч-
ність до вірного чада Церкви Право-
славної святителя Афанасія?!.

«Намолене місце», — кажуть про со-
бор Мгарської обителі. Не лише собор!
Навіть стежки, якими ходили і ходять
сюди люди, намолені. Бо освоювати цю
мальовничу місцину православні ченці
почали багато століть тому.

Патріарха Царгородського зустрі-
чали ще у дерев’яній церкві. Згодом
гетьман Іван Самойлович, взявши

обитель під свою опіку, допоміг збу-
дувати муровані храми. Піднісся голо-
вний — Спасо-Преображенський, ди-
воквітом укрилися стіни церкви, тонкої 
роботи різьблений іконостас прикра-
сив її зсередини.

На жаль, у ХХ столітті святе місце
над Сулою зазнало руйнувань. Тепер
обитель відроджується. Згадка про це
у день вшанування святителя Афана-
сія сповнена особливого сенсу. У пас-
тирському слові до вірян його розкрив
митрополит Полтавський і Миргород-
ський Филип. Владика закликав берег-
ти високу духовну традицію свяще-
ницького і чернечого служіння. У часи
випробувань, які нині переживає Укра-
їна, воно має бути зразком відданості
християнському обов’язку, молитов-
ним подвигом, що і надалі зміцнювати-
ме віру православну в серцях людей і
допоможе, нарешті, зупинити криваву
ворожнечу на нашій землі.

Урочисте богослужіння на честь по-
кровителя полтавського краю збіглося
з Пасхальними днями. Ніхто не зважав
на буревій за стінами собору. Бо нема
сили, ладної здолати радість Воскре-
сіння Христового, яку гаряче спові-
дували наші святі. Адже саме у ній і є
справжня сила — непереможної любо-
ві Божої, духовності, якої навчає вірних
своїх Церква Православна.

Людмила Нестуля.
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26 квітня, з благословення
Високопреосвященнішо-

го митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, відбу-
лася спільна гра клубів школярів
— знавців Священного Писання
та православної культури Полта-
ви й Комсомольська. Перед грою
діти були в Свято-Макаріївсько-
му соборі Полтави на привітанні
православних жінок вихован-
цями недільної школи храму з
днем жон-мироносиць, потім на
виставі, яку підготувала неділь-
на школа храму Іоанна Воїна.

26–27 квітня в Полта-
вській Місіоне-

рській Духовній семінарії від-
булась конференція «Краса
Безмежного», присвячена пи-
танням мистецтва та творчості
в Церкві. Розпочинаючи роботу
конференції, модератор заходу
завідуючий іконописним відді-
ленням семінарії Сергій Івано-
вич Горбань звернувся до учас-
ників з вітальним словом.

У заході взяли участь ви-
кладачі та студенти духовної

школи. З доповідями виступи-
ли: проректор з виховної роботи
протоієрей Ростислав Денисюк 
— «Людина між світлом і темря-
вою»; завідуючий канцелярією
протоієрей Миколай Попльонта-
ний — «Поняття “совість” у світо-
вій поезії»; завідуючий іконопис-
ним відділенням Сергій Іванович
Горбань «Творчість у житті архі-
мандрита Софронія (Сахаро-
ва)»; викладач Антон Павлович
Копач — «Чи можливе поетичне
богослов’я?»; студент IV курсу
іконописного відділення Андрій
Цимко — «Програма розпису се-
мінарського храму преподобно-
го Нестора Літописця»; студент
I курсу іконописного відділення
Ілля Царик — «Жести в христи-
янській іконографії»; студентка
I курсу іконописного відділення
Анастасія Кострицька — «Німб
як елемент іконографії»; сту-
дентка I курсу іконописного від-
ділення Юлія Хмизенко — «Ан-
тропоморфні розписи синагог».

Наприкінці конференції від-
булася дискусія з питань, які ви-
никли в учасників.

7 травня, з благословення
Блаженнішого Митрополита

Київського і всієї України Онуф-
рія, у Свято-Успенській Киє-
во-Печерській Лаврі відбулася
Всеукраїнська конференція ке-
рівників і співробітників єпар-
хіальних відділів Української
Православної Церкви у справах
сім'ї «Вплив Володимирова хре-
щення на становлення і розви-
ток інституту сім’ї від Київської
Русі до сучасності». Конфе-
ренцію очолив голова Місії Си-
нодального відділу у справах
сім'ї єпископ Ровеньківський і
Свердловський Пантелеімон.

З благословення митропо-
лита Полтавського і Миргород-
ського Филипа, від Полтавської
єпархії у конференції взяли
участь ієрей Григорій Кузяков,
ієрей Константин Фисун та На-
талія Саннікова.

9 травня у Комсомольську від-
бувся мітинг-реквієм, при-

свячений Дню Великої Пере-
моги. Викладачі та студенти Пол-
тавської Місіонерської Духовної

семінарії взяли участь у по-
кладанні квітів до Меморіалу
загиблим героям. Делегацію
очолили віце-ректор семінарії
архімандрит Веніамін (Погреб-
ной) та благочинний м. Комсо-
мольська, духівник семінарії
протоієрей Георгій Граб.

Цього дня викладачі та сту-
денти семінарії в храмі Трьох
святителів молилися за всіх
загиблих воїнів, які захистили
нашу землю від німецько-фа-
шистських загарбників у 1941–
1945 роках, та тих, хто загинув
тепер на сході України. Панахи-
ду очолив віце-ректор архіман-
дрит Веніамін (Погребной).

На честь свята Перемоги в 
семінарії відбувся святковий
концерт, підготовлений силами
викладачів та студентів духо-
вної школи.

К олектив єпархіального уп-
равління, з благословення 

Високопреосвященнішого ми-
трополита Полтавського і Мир-
городського Филипа, привітав
клірика Вознесенського храму
Полтави протоієрея Василія

Фазана з нагоди захисту дисер-
тації з теми «Просвітницько-ви-
ховна діяльність Лавр як духо-
вних осередків на українських
землях (XVIII — початок XX
століття)» та отримання звання
доктора педагогічних наук.

17 травня, з нагоди Дня
пам’яті жертв політичних

репресій в Україні, в урочищі
Триби в селі Копили Полтав-
ського району біля пам’ятного
знака жертвам репресій 30-х
років ХХ століття представни-
ки влади Полтавщини та гро-
мадськість вшанували убієнних
земляків хвилиною мовчання та
покладанням квітів. З благосло-
вення Високопреосвященнішо-
го митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, у за-
ході взяли участь благочинний
I Полтавського благочиння про-
тоієрей Іоанн Корнієнко та на-
стоятель Сампсонівського храму
протоієрей Константин Оніпко.

Цього дня в усіх храмах Пол-
тавської єпархії були звершені
панахиди.

Єпархіальна хроніка

Післямова

Всеношне 
бдіння 
напередодні 
Вознесіння 
Господнього

Літургія у Вознесенському храмі

Напередодні свята
Вознесіння Господньо-
го та дня пам'яті святого
апостола і євангеліста Іо-
анна Богослова, 20 тра-
вня, Високопреосвящен-
ніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський
Филип очолив всеношне
бдіння в Свято-Макаріїв-
ському кафедральному
соборі міста Полтави.

Його Високопреосвя-
р

щенству співслужили клі-
рики кафедрального со-
бору.

Святкування Возне-
сіння сягає першохрис-
тиянських часів. Уже в
Апостольських постано-
вах зазначається, що це
свято необхідно звершу-
вати в сороковий день
після Пасхи. Святитель
Іоанн Златоуст називає
Вознесіння одним із най-
визначніших днів церков-
ного календаря та від-
носить його до розряду
свят, встановлених апос-
толами. Інший видатний
богослов, блаженний Ав-
густин, за Переданням
згадує про повсюдне
звершення Вознесіння
і також вказує на його
апостольські витоки.

У четвер шостої седмиці
після Пасхи Свята Церква згадує
євангельську подію Вознесіння Гос-
поднього. Через 40 днів після Свого
Воскресіння Іісус Христос явився
учням у Єрусалимі (Лк. 24:44–53,
Діян. 1:4–7, 9–11). Це було Його
у у ру ( ,

останнє явлення апостолам. Єван-
геліст Лука, який описує цю подію,
зазначає, що під час останньої зу-
стрічі з учнями Христос відкрив їм
розум до розуміння Писань, дав
обітницю послати Духа Святого та,
вивівши до Віфанії, благословив
апостолів. «І коли Він благословляв
їх, почав віддалятися від них і воз-
носитися на небо» (Лк. 24:51).

У свято Вознесіння Господньо-
го та день пам'яті святого апосто-
ла і євангеліста Іоанна Богослова,
21 травня, Високопреосвященніший

митрополит Полтавський і Мирго-
родський Филип звершив Боже-
ственну літургію в Свято-Возне-
сенському храмі міста Полтави.

Його Високопреосвященству
у р

співслужили ключар Свято-Мака-
ріївського кафедрального собору
протоієрей Миколай Довганич, ду-
ховенство Вознесенського храму.

Після читання Святого Єванге-
лія клірик парафії протоієрей Ва-
силій Фазан звернувся до вірян зі
словом проповіді.

Після одпусту було звершено
хресний хід, після якого Його Висо-

д у у у р

копреосвященство привітав пара-
фіян храму з престольним святом
Вознесіння Господнього.

По завершенні богослужіння
усім було запропоновано смачну
трапезу.

Н е одне століття минуло. Не 
одна грозова хмара клекота-
ла громами та сліпила блис-

кавками схилені на цьому церковному 
подвір'ї у молитовному зверненні до 
Господа голови прихожан, намагаю-
чись знищити віру і замулити євангель-
ське джерело істини…

А храм, незважаючи ні на які утис-
ки, розколи, ні на які мирські спокуси, 
і нині, на початку ХХІ століття,  знов 
урочисто і пишно возноситься над 
світом — живий, небесносяючий, 

величний. Старовинний Спасо-Возне-
сенський храм Полтави. І ми, грішні, 
спрагло зігріваємо зболілі душі небес-
ною любов'ю і пильно вдивляємось у 
божественне Його сяйво…

Здавалось, цього дня сама приро-
да надумала і собі порадіти Вознесін-
ню Господа нашого Іісуса Христа. А 
коли люд вирушив услід за Владикою 
і священиками на хресний хід — зда-
лося раптом у цьому велелюдді, що 
кожен почув стукіт власного серця. І 
посміхались один одному незнайомі 

люди. Всі у цю священну мить були
єдиними у своїй любові до Всевиш-
нього.

Адже Царство Боже існує повсяк-
час: воно у красі світу, воно там, де
добро перемагає зло, у милосерді, у
святих угодниках і подвижниках, у тих,
хто не зрікається Христа, хто не втра-
чає віри, у безгрішній посмішці немов-
ляти на руках у матері, воно у любові
до ближнього…

«І на цьому камені Я збудую Мою 
Церкву і врата пекла не здолають її».

На небі — жодної хмаринки. Сма-
рагдовий травень справляє свій вес-
няний бенкет на подвір'ї старовинно-
го храму. Святкова трапеза для всіх,
хто прийшов славити Господа. Усміх-
нені обличчя. Взаємні теплі привітан-
ня зі святом. У небесній блакиті ви-
соко над куполами церкви — сяючий
позолотою хрест Христовий. І ти, як 
ніколи, у такі дні відчуваєш Його не-

р р ,

зриму присутність серед нас «до кін-
ця віку».

Лана Кирдан.

«Я з вами в усі дні до кінця віку…»

Архієрейське служіння
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Інтерв’ю

Літній відпочинок діт
виховання 
чи вседозволеність?

— Усе найкраще — дітям. Знаю,
що Церква подбала й про це. Так, на
Полтавщині діють два дитячих пра-
вославних табори.

— Завжди наголошую на тому, що
в нашому житті головним є вихован-
ня молоді. Адже що ми закладаємо в
наших молодих людей тепер, те отри-
маємо через п’ять-десять-п’ятнадцять
років. Від цього залежить майбутнє не
тільки окремої сім’ї, а й держави. Церк-
ва справді приділяє вихованню вели-
ку увагу. Один із ланцюжків виховного
процесу — літній відпочинок у дитячих
православних таборах. На Полтав-
щині протягом десяти років працюють
два таких табори. Незабаром вони
приймуть свої перші цьогорічні зміни.
Один — «Псьол» — у селі Яреськи Ши-
шацького району, там дивовижна при-
рода. Невипадково цей край вподобав
Олександр Довженко. Другий табір —
«Орлятко» — знаходиться на околиці
Карлівки, посеред лісу на березі річки. 

— Які діти переважно відпочива-
ють у таборах Полтавської єпархії?

— Заклади ці православні. Що це
означає? Діти там ранком і ввечері, а
також перед трапезою моляться, є в
них можливість приступити до церков-
них Таїнств. Введено і певний елемент
православного виховання — бесіди за
Священним Писанням. Крім того, за-
вжди можна при необхідності поспіл-
куватися зі священиком, звернутися
до батюшки із запитанням. Священи-
ки в таборах перебувають постійно.
Тому бажано, щоб дітей направляли
до таборів або релігійні громади, або
священики. Хоча весь інший час діти
проводять так само, як і в звичайно-
му дитячому таборі: вони ліплять, ма-
люють, танцюють, співають, грають,
змагаються, купаються в річці. Наші
табори користуються попитом не тіль-
ки серед наших прихожан, багато дітей
відпочиває з Києва, Харкова, Одеси,
Дніпропетровська. Були й діти з Німеч-
чини, Голландії, Франції. 

— Як же потрапляють сюди діти з
інших держав?

— Ні для кого не секрет, що чима-
ло наших співвітчизників виїжджають
за межі країни, але на літо вони часто
відправляють дітей до бабусі на бать-
ківщину, бо сумують, бо хочуть, щоб не
тільки вони самі, а й їхні діти розмов-
ляли українською, російською. А що
краще за спілкування рідною мовою
зі своїми однолітками? Перебування в
православному таборі також зміцнює
дитину в православній вірі, надає їй
упевненості. 

— А які ще зміни відбуваються в
дітях після відпочинку в православ-
ному середовищі?

— Ми намагаємося прищепити лю-
бов до батьківщини, до ближнього,
навчити шанувати старших. Тобто ви-
ховувати в такому дусі, про який гово-
рить Священне Писання, Православна
Церква. Діти стають більш спокійними,
виваженими, добрішими. 

— А чому на Полтавщину їдуть
діти з інших єпархій Української Пра-
вославної Церкви? Напевно ж, пра-
вославні єпархії у кожному регіоні
відкривають свої табори?

— Ні, православних таборів в Укра-
їні обмаль. В окремих єпархіях, зокре-
ма на Західній Україні, практикують
тижневий, десятиденний відпочинок у
таборах недільних шкіл.

— Бо утримувати повноцінний та-
бір дорого?

— Це не розповсюджено через те,
що такий табір має бути власністю
Церкви. Його треба утримувати не тіль-
щ р у

ки влітку, коли там відпочивають діти,

але й протягом року. Табір має відпо-
відати певним нормам, має бути відре-
монтований, підготовлений до змін. Це 
все лягає на плечі єпархії. Це важко, а 
останнім часом дуже важко.

— Не можу оминути ситуацію на
сході країни. До нашого регіону ак-
тивно їдуть переселенці. Хочеться 
підтримати людей, а особливо ді-
тей, які вимушені тікати з домівок, 
фактично з-під куль. Одна справа 
— увага до них у школі, інша — коли 
долучається Церква.

— Ви знаєте, минулого року у нас
був досвід допомоги цим дітям — у на-
ших таборах відпочивало більше ста 
дітей з Донбасу. Вони приїхали з таким 
нервовим надривом, у такому погано-
му психологічному стані… Думаю, на 
них позитивно вплинуло перебування 
поза межами воєнних дій, спілкування 
зі своїми однолітками, хороша атмос-
фера в таборах, де вчать любові, де 
немає ніякої пропаганди насильства, 
агресії, зла. Для них це була певна пси-
хологічна реабілітація. Батьки, до речі, 
зверталися з подяками.

— Коли ж, власне, відкриється
цьогорічний сезон?

— Плануємо відкрити табори після
свята Тройці, з 8 червня. В одному та-
борі буде чотири двотижневі зміни, в ін-
шому — три. А взагалі це залежить від 
напливу бажаючих. Інформацію можна 
дізнатися в кожному нашому храмі, 
можна зателефонувати в єпархіальне 
управління.

— Владико, Ви згадали, що Яресь-
ки любив Олександр Довженко. Ті 
краї багато хто любить і тепер. Там 
дуже дорого коштує земля, будинки 
купують німці, росіяни. Як Вам вда-
лося отримати там ділянку? І чи не  
намагаються її відібрати за нинішніх 
комерційних умов?

— Ну, відібрати її дуже важко, бо
вона є власністю Церкви, оформленою 
державними актами. Колись на цій зем-
лі діяв студентський табір відпочинку 
одного з навчальних закладів Полтави. 
Він прийшов у занепад. Його забрав 
д дд

місцевий колгосп, який використовував 
лише їдальню для відзначення весіль. 
Інші приміщення з часом помітно руй-
нувалися. Керівник господарства від-
гукнувся на моє прохання передати 
територію табору зі спорудами єпархії. 
Корпуси ми відремонтували, все, що 
тільки можна було, відновили й обла-
штували для відпочинку дітей, відро-
дили інфраструктуру: провели заново 
воду, світло. Тепер на території табору, 
до речі, і капличка стоїть, де відбува-
ються служби по неділях.

— Що не кажіть, а батьків із усіх
питань чи не найбільше хвилює
харчування. Нині скрутні часи, чи
не відіб’ються труднощі на тарілках
маленьких відпочивальників?

— Харчування ми забезпечуємо
чотириразове. Намагаємося купува-
ти місцеві продукти: якщо це яйця, то
вони мають бути сертифіковані, але це
яйця домашньої якості; даємо домаш-
нє молоко, сир, сметану — вони теж 
мають бути перевірені й сертифіковані.
Полтавщина багата на фрукти-овочі, й
вони теж на столах. 

— Чи є у таборах медичне забез-
печення?

— Звичайно, там працюють медсе-
стри.

— Владико, чи навідуєтеся Ви
особисто під час літнього сезону до
таборів?

— Буваю, і не раз.
— Куди, як-то кажуть, спершу за-

глядаєте?
— На кухню — дивлюся, що і як го-

тують, перевіряю водопостачання, чи
чисто в кімнатах, чи є москітні сітки на
вікнах тощо. Щоб діти не відчували не-
зручностей. Це ми, дорослі, розуміємо,
що саме нам потрібно, а дитина відчу-
ває дискомфорт, а як його виправити,
не знає. Тим більше що ми іноді прий-
маємо малих дітей, від семи років.

— Як формуються загони?
— Загони в таборах формуються за

віком. Якщо ж приїжджає вже сфор-
мована група, наприклад, з недільної
школи, то ми цих дітей не розֹ’єднуємо.

— Скільки всього дітей може пе-
ребувати в таборі?

— У кожному таборі може бути до
ста дітей. Отже, протягом літа можемо
прийняти більше тисячі. 

— Не буду запитувати, в яку суму
обходиться утримання таборів, ро-
зумію, що це недешево. Але скажіть,
чи цей віз єпархія тягне самостійно,
чи є благодійники?

— Організація і утримання дитячих
православних таборів — це не той про-
ект, що приносить прибутки. Ремонтні
роботи, закупівля нових меблів, білиз-
ни, продуктів харчування потребують
чималих коштів. Це справа збиткова.
Але її смисл — поза сферою фінансів.
Повертаємося до того, з чого почали
розмову, — до виховання. Це все ро-
биться заради виховання наших дітей.

Розмову вела 
Анна Іващенко.

Канікули для дітей —
особлива радість. Ні тобі 
уроків, ні домашніх завдань, 
ні виховних годин і нотацій 
учителів, ні суворого контролю
батьків… Власне кажучи,
свобода! Тривалий літній 
день у дитинстві тягнеться 
нескінченно, друзі, річка, 
ставок, маса улюблених справ 
— тільки встигай…

Як реагують на це дорослі? 
Працюючі з ранку до вечора 
намагаються вирішити
проблему бездоглядності
чада за допомогою рідні, 
пришкільного табору чи табору 
відпочинку. Інші беруть літом 
відпустку, щоб самим бути з 
дітьми. Іще хтось наважується 
залишити дитину саму…
Варіантів з нюансами насправді
чимало, в кожного свій. 

А який же правильний?

Відповідей на це запитання, 
напевно, стільки ж, скільки 
й дітей: індивідуальність
дитини багато в чому може 
диктувати необхідні умови її 
виховання. Але не помилимося,
якщо зазначимо корисний за
будь-яких обставин чинник: 
дорослі не повинні лишати 
дітей без уваги. Ні протягом 
навчального року, ні на
канікулах. З дітьми потрібно 
спілкуватися, з ними треба 
грати, розмовляти, співати, 
вчити вірші, працювати,
відпочивати — звісно, в 
міру вікових можливостей. 
Інакше дитина відчує свою
«непотрібність», наслідком 
чого може стати її відчуженість,
непослух, що ризикує
перерости у вседозволеність…
Такі діти тепер, на жаль, є в 
багатьох дитячих колективах, 
педагог безпомилково
визначить їх серед загалу. 
Їхня поведінка аж ніяк не 

р

означає остаточний «діагноз»:
невиправні. Ні, з усіма можна 
й треба працювати. Але не
без труднощів триватиме
виховання. А головне: неслух
має відчути любов батьків і 
оточуючих.  

На цьому сучасному тлі казкою
сприймаються групи дітей,
де панує позитив — дружба, 
радість, щирість, простота.
І все ж такі «островки» щастя є.
Зокрема на Полтавщині. Це 
православні дитячі табори
відпочинку «Орлятко» і
«Псьол». Як організовано 
їхню роботу, «Відомостям
Полтавської єпархії» розповів 
Високопреосвященніший
митрополит Полтавський та 
Миргородський Филип.
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Закінчення. Початок на с.1.

Уцій обителі, що по-
любив усім серцем, 
отець Іларіон думав 

скінчити земні свої дні. Однак 
Промисл Божий знов змінив 
усталений лет праць і мрій. 
У 1884 році указом Святішо-
го Синоду архімандрит Іларі-
он призначається єпископом 
Прилуцьким, вікарієм Полтав-
ської єпархії, з перебуванням у 
Полтавському Хрестовоздви-
женському монастирі, а через 
два роки стає єпископом Пол-
тавським і Переяславським 
— керуючим Полтавською 
єпархією. Саме тут, на Полтав-
ській кафедрі, святитель Іла-
ріон трудився до кінця свого 
життя.

За короткий час Владика 
Іларіон покращив у Полтав-
ському Хрестовоздвижен-
ському монастирі господар-
ську частину, оновив храми, 
збудував муровану теплу тра-
пезну церкву, влаштував дім 
для мандрівників, упорядку-
вав усипальницю святителів 
Амвросія (Серебряннікова) 
та Афанасія (Вольховсько-
го). Постійно опікувався

церковнопарафіяльними шко-
лами, яких в єпархії було від-
крито при ньому більше 1000,
особливо школами для ді-
вчаток. З його ініціативи та
за безпосередньої участі в
Полтаві відкрито відділення
Православного Всеросійсько-
го Місіонерського товариства,
Сестринське братство «Троє-
ручиця» при Сампсонівській
церкві, відділення опікуван-
ня про сліпих зі школою для
сліпих дівчаток, відділення
Православного Палестинсько-
го товариства, Свято-Макарі-
ївське єпархіальне братство,
притулок для вдів і сиріт свя-
щеннослужителів. Було збудо-
вано свічковий завод, з метою
поліпшення матеріального ста-
новища єпархіального духо-
венства створено касу взаємо-
допомоги. Під керівництвом
Преосвященного Іларіона було
оновлено кафедральний собор,
здійснено капітальний ремонт
Хрестової церкви архієрей-
ського дому, збудовано нове
приміщення єпархіального жі-
ночого училища, облаштовано
Сампсонівський храм на полі
Полтавської битви і збудовано

величний пам’ятник на честь
цієї події тощо.

При своїй великій працьо-
витості й строгому ставленні
до підлеглого духовенства
Преосвященний єпископ Іла-
ріон вирізнявся смиренням і
глибокою молитовністю.

Помер святитель Іларіон
18 січня (31 січня за н. ст.)
1904 року, залишивши своїй
пастві духовний заповіт зво-
рушливого змісту, що завер-
шувався словами: «Дети до-
рогие, помяните любившего
вас до конца жизни!»

Тепер у своїх молитвах
полтавці проситимуть свя-
тителя не забувати духовних
чад заради спасіння душ. Про
це говорив у вітальному слові
після богослужіння та хрес-
ного ходу навколо собору з
мощами святителя Владика
Филип. 

По завершенні богослу-
жіння народ Божий мав змогу
прикластися до святих мощей
святого Іларіона Полтавсько-
го, які тепер почивають у
соборі. Кожен отримав у дар
іконку святителя.

Людмила Самойлова.

У Соборі Полтавських святих 
засяяв святитель Іларіон (Юшенов)

Нелегко всегда служенье Богу,
И назад с него уже не повернуть.
Кто в пустыню направлял свою дорогу,
А кому-то ближе деятельный путь.
Семинарию едва успев закончить,
Не узнав душевных мук и ран,
Был при храме молодой псаломщик,
Сын священника Евфима — Иоанн.
Божьим промыслом водимый всюду,
В одночасье он обрел жену и сан.
И на дальний на приход отправлен будет
Пастырь православный Иоанн.
И Владыка молвил слово в назиданье:
Наставления пиши и присылай.
Проявляй в учении людей старанье,
Духом крепок будь, не унывай.
Школа жизни на приходе протекала.
Этот путь затертый многими до дыр.
Перемена в жизни вскорости настала
С переводом в Вознесенский монастырь.

Но на деятельном пастырском просторе,
Посреди широких, важных дел
Нежеланным гостем посетило горе — 
Молодой священник рано овдовел.
Но Господь и зло в добро нам претворяет
И ненастья обращает часто в дым.
Божья помощь грешным не оскудевает, 
А тем более подвижникам святым.
Так и здесь — беда по Промыслу случилась,
В мир иной призвал Господь его детей.
К славе Божьей все, что было, получилось,
Чтоб на поприще ином служить скорей.
Был священник Иоанн пострижен вскоре
С новым именем святым — Иларион.
В жизни той, другой, осталось горе, 
Новый сан архимандрита принял он.
В Киев все у нас ведут дороги, 
Настоятельства ему не миновать,
И служить на новом месте Богу,
И Успенской Лаврой управлять.

В Лавре память добрую оставив, 
Прибыл он в Полтаву наконец. 
Здесь Господь чудесно все управил: 
Ждал его святительства венец.
Сколько дел свершил Преосвященный
Для благоустройств монастыря.
Кроткий архипастырь и смиренный,
Дни свои он прожил здесь не зря.
Сколько в просветительских работах 
Времени провел — не перечесть,
В учрежденьи школ, других заботах
Воздадим святителю мы честь.
Долгом будет, людие, внемлите,
Выполнить завет его в наш час:
«Дети дорогие, помяните
До конца любившего всех вас».

Валерий Мариич.
г. Полтава.

Похвала святителю Илариону

Прославлення
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Собор Полтавських святих
В дни Пасхальной победы Воскресшего Господа Иисуса Христа над смертью  радость верующих Полтавской епархии приумножена сияющим праздником: мы
обрели еще одного небесного покровителя и заступника — святителя Илариона Полтавского, в мае прославленного в лике святых.
Чтоб читатели могли лучше узнать житие святого епископа, «Ведомости Полтавской епархии» продолжают публикацию материалов из «Полтавских
епархиальных ведомостей» 1904 года, подготовленных его современниками ко дню кончины святителя. Статьи приводим в правописании, приближенном к 
современному, с сохранением некоторых орфографических правил того времени и авторских стилистических особенностей.

Последние дни, кончина
и погребение в Бозе почившего
Преосвященного Илариона, 
Епископа Полтавского 
и Переяславского

18 января в 2 часа 20 минут
по полудни 12 мерных
ударов соборного колоко-
ла, а за ними печальный

перезвон колоколов всех церквей г. Пол-
тавы возвестили жителям ее печальную
весть о кончине Преосвященнейшего Ар-
хипастыря церкви Полтавской, Епископа
Илариона. Смерть его была для многих
неожиданостию и для всей паствы Пол-
тавской тяжелой утратой. Еще так недав-
но видели неутомимого Владыку совер-
шавшим Богослужение в кафедральном
Соборе и освящение воды 6-го января;
так-же занимался он обычными делами
по управлению епархией, так-же внима-
тельно принимал он у себя просителей
и должностных лиц во все последующие
дни, и ничто, казалось, не предвещало
близкой кончины, и вдруг его не стало, не
стало того, который 19 лет бодро правил
Полтавской епархией, зорко следя за все-
ми сторонами церковной и общественной
жизни, проявлял необыкновенную энер-
гию, многостороннюю опытность и ред-
кую попечительность о благе Церкви.

Не долго болел Владыка. 10 января со-
вершил он поездку по городу, навестив
некоторых лиц, но возвратившись домой,
почувствовал озноб, хотя это не помешало
ему сделать распоряжение о совершении
им литургии в Введенской церкви Епар-
хиального женского училища 11 января, в
воскресенье, и благословить начало учеб-
ных занятий после длинного перерыва
их по случаю развившейся среди воспи-
танниц скарлатины. Училище радостно
готовилось принять Архипастыря и уча-
ствовать в церковной молитве с ним, как
в 8 часов утра (18 января) от Владыки
получено известие, что совершить Бого-
служение он не может по болезни; стало
грустно, но все-же собравшееся духовен-
ство в предстоятельстве о. Ректора Се-
минарии архимандрита Гавриила совер-
шило соборне Божественную литургию
с приложением прошений и молитвы о
болящем Епископе Иларионе, и за сим
поспешило в архиерейский дом узнать о
здоровьи Владыки и навестить его. Но по-
следнее не удалось, так как Владыка, по-
чувствовавший сильный озноб и рвоту,
прибывшим врачом А. Мальцевым был
уложен в постель с соблюдением стро-
гого для него покоя; в 12 часов прибыл и
другой врач И. Харечко; оба они нашли
у Владыки заболевание гриппом, при-
знав положение его серьезным, хотя и не
видели еще рокового исхода. 12 января в
положении болящего теми-же врачами за-
мечено было некоторое улучшение, выра-
зившееся в понижении температуры, но 13
числа состояние больного опять ухудши-
лось, температура повысилась, при чем от-
крылась сильная боль с опухолью в обеих
руках. В таком неопределенном положе-
нии шло течение болезни до 16 числа, ког-
да, при общем улучшении болезни, начал

развиваться упадок сил; к этому присо-
единилась безсонница, подрывавшая и
без того слабые силы Владыки. Ни вни-
мательный уход за болящим со стороны
окружавших его близких ему лиц, ни
медицинская помощь лучших врачей
местных не оказывали помощи, и появив-
шийся в Полтавском Вестнике третий
бюллетень не скрыл уже безнадежного
положения больного, так как у Владыки
появилось новое осложнение со стороны
правой околоушной железы, что ухудши-
ло общее состояние и указывало на роко-
вое заражение крови. Правда, консилиум
врачей подал еще некоторую слабую на-
дежду, решив сделать подкожное вспры-
скивание противогнилостной сыворотки,
но в Полтаве ее не оказалось, почему и
командирован был за ней священник Гр.
Горанов в Харьков, хотя болезнь быстро
шла к развязке. Еще в начале болезни го-
родское духовенство, зорко следившее за
состоянием здоровья Владыки, ежеднев-
но возносило на литургиях моления о
болящем Епископе; а когда Владыка вы-
разил желание, чтобы о нем помолились
дети, то в среду, 14 января, во всех град-
ских церквах после литургии совершены
были молебны о здравии болящего в при-
сутствии и с участием учеников и учениц
церковно-приходских школ; в тот-же день
вечером ключарем собора священником
Вл. Щитинским доставлена была из кафе-
дрального собора чтимая икона Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» в ар-
хиерейскую церковь, где архимандритом
Феодосием пред нею совершено было мо-
лебное пение с чтением акафиста; за сим
икона поднесена в покои к одру болящего.
С трудом Владыка поднялся с постели
при помощи окружавших и глубокопро-
чувственно сказал тропарь Заступнице
Усердной, приложился к образу. Это его
ободрило и укрепило дух. На следую-
щий день Владыка исповедывался и при-
общился Св. Христовых Таин. В тот же
вечер болящего вторично навестил Пре-
освященнейший Епископ Гедеон, силь-
но опечаленный болезнию любимого им
Архипастыря. Посетив Владыку вечером
17 января, Преосвященный Епископ Ге-
деон предложил ему принять от него та-
инство Елеосвящения, на что и получил
согласие и назначение времени соверше-
ния 18 января в воскресенье, после литур-
гии. Не смотря на сильный упадок сил,
Владыка все еще сохранял сознание и со
вниманием слушал совершение над ним
Елеосвящения Епископом Гедеоном в со-
служении о. Ректора Семинарии архиман-
дрита Гавриила, архимандрита Феодосия,
протоиереев Лазурского и Тимошевского,
иеромонаха Феодорита и ключаря собора.

По обычаю, в конце таинства про-
стились с болящим Преосвященный
Епископ Гедеон и сослужившие ему,
простился с ними и незабвенный Архи-
пастырь и навсегда; в последний раз дал
он глазами знак приподнять его, препо-
дал всем архиерейское благословение,
насколько позволяли уже немощные
его руки. Затем быстро наступила пред-
смертная агония, и Владыки не стало...

Присутствовавшими священниками 
тело почившего Святителя было отерто
елеем и одето в обычные одежды, а за сим
по благословению Преосвященнейшего
Епископа Гедеона при пении архиерей-
ского хора облачено было в священные
одежды но чину архиерейскому. Нуж-
но заметить, что Владыкой еще два года
назад было приготовлено архиерейское
облачение на случай его кончины, отли-
чавшееся совершенною простотою, без
всяких украшений, как и вся жизнь его
простая и безкорыстная.

По окончании облачения тело почив-
шего было положено на стол в архиерей-
ской зале и тотчас Преосвященнейшим
Епископом Гедеоном в сослужении при-
бывшего по колокольному благовесту
градского духовенства была совершена
первая панихида и учреждено поочеред-
ное чтение Евангелия, начатое самим
Преосвященным Гедеоном.

Быстро наполнились архиерейские по-
кои глубоко опечаленным народом, стре-
мившимся помолиться у гроба Святите-
ля и проститься с его телом. Между тем
вскрыто было в присутствии Преосвя-
щенного Епископа Гедеона и членов кон-
систории духовное завещание почившего,
хранившееся в ризнице кафедрального
собора, и из него между прочим узнана
была воля Владыки о погребении его в
кафедральном соборе; Преосвященным
Епископом Гедеоном были сделаны соот-
ветствующие распоряжения о соверше-
нии панихид, а секретарем консистории
И. И. Бариловым были приняты меры к
охране имущества скончавшегося Влады-
ки. В 6 часов вечера о. Ректором Семина-
рии в сослужении семинарского духовен-
ства в присутствии всех воспитанников
и воспитателей — в покоях почившего у
его гроба была отслужена панихида, а в
7 часов вечера сюда прибыл о. смотритель
училища с духовенством училищной
церкви, воспитанниками и воспитателя-
ми и также совершил панихиду.

В тот-же день в 8 часов вечера Прео-
священным Епископом Гедеоном с град-
ским духовенством было переложено
тело усопшего в металлический гроб и
на руках священников перенесено в Кре-
стовую церковь архиерейского дома, где и
совершена была вторая панихида архие-
рейским служением, при громадном сте-
чении молящихся, среди которых были:
г. начальник губернии князь Урусов,
губернский предводитель дворянства
С. Е. Бразоль, гг. военные и гражданские
чины. За этой панихидой непрерывно сле-
довала панихида гг. офицеров и нижних
чинов Орловского и Елецкого полков.

Во всю ночь непрерывно продолжа-
лось чтение у гроба Евангелия до начала
заупокойной литургии 19 числа, которую
совершали соборне священники: Гапа-
нович, Мальцев, Тарасенко, иеромонахи
Алимпий и Феодорит с двумя диакона-
ми при пении хора Орловского полка.
После литургии прибывшим Епископом
Гедеоном совершена была панихида в
сослужении всего градского духовен-
ства, а по окончании ее Преосвященным

объявлено было духовенству и членам
консистории распоряжение Св. Синода,
выраженное телеграммой в ответ на теле-
графное донесение Преосвященнего в Св.
Синод о кончине Епископа Илариона, о
том, что погребение скончавшегося Вла-
дыки поручается совершить Высокопре-
освященному Арсению, Архиепископу
Харьковскому и Ахтырскому; тогда-же
решено Епископом Гедеоном просить Вы-
сокопреосвященного Арсения совершить
погребение 21 января, для чего накануне
перенести тело Владыки по особо состав-
ленному церемониалу в кафедральный
собор, к месту погребения. После па-
нихиды, совершенной Преосвященным
Гедеоном, была отслужена панихида
о. Ректором Семинарии с духовенством
всех духовно-учебных заведений и в
присутствии воспитанников Семинарии,
воспитанниц женского епархиального
училища и учеников духовного училища
при пении семинарского хора. Затем сле-
довала особая панихида от женского учи-
лища при пении воспитанниц. После того
в 2 часа дня совершена была панихида от
церковно-приходских школ г. Полтавы
о. Епархиальным Наблюдателем, протои-
ереем Иустином Ольшевским. Собралось
несколько сот человек детей, мальчиков и
девочек. Тесным кольцом окружали дети
гроб любимого ими Владыки и Отца, ко-
торый так заботился о благоустройстве
школ, так часто ласкал детей и всегда на-
граждал их подарками. Пред совершени-
ем панихиды о. Наблюдатель в несколь-
ких прочувствованных словах призвал
детей к усердной молитве о том, кто свое
даже последнее посмертное слово любви
обратил именно к ним — к детям. После
же панихиды о. Епархиальный Наблюда-
тель приблизительно с такими словами
обратился к почившему Архипастырю:

«По верованию нашей церкви, душа 
каждого умершего человека в течении
первых по смерти трех дней витает вбли-
зи того места, где произошло ее разлуче-
ние от тела. Посему и мы веруем, что твой
дух, почивший Святитель, с нами сейчас
здесь обретается, что он сейчас созерца-
ет всех нас. И мы всем составом учащих
и учащихся в городских церковно-при-
ходских школах вознесли о тебе сначала
молитву ко Всевышнему, а теперь при-
носим тебе последний от школ поклон...
Ты видишь искренние, горячие слезы
любимых тобою деток, их наставников
и наставниц. Любил ты, незабвенный де-
душка-Архипастырь, ободрять, настав-
лять, святым крестом благословлять всех
этих учащих и с ними учащихся отроков
и отроковиц, — благослови же всех нас
и ныне твоим посмертным благословени-
ем»... После сих слов все учащиеся дети
со своими учителями и учительницами
подходили по одиночке к дорогим остан-
кам, чтобы проститься с незабвенным
Архипастырем.

Священник В.Щ.
«Полтавские епархиальные 

ведомости», февраль 1904 г., №4,
часть неофициальная.
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Светское образование
в духовных школах

Сравнительный анализ святоотеческих мнений

Входе Архиерейско-
го совещания 2 фе-
враля 2010 года в 
Храме Христа Спа-

сителя Предстоятель Русской 
Православной Церкви Святей-
ший Патриарх Кирилл озвучил 
вопрос качественной подготов-
ки кадров при духовных учеб-
ных заведениях, делая акцент на 
необходимости создания бого-
словских факультетов при свет-
ских вузах: «Система духовного 
образования должна стать ува-
жаемым и авторитетным пар-
тнером как для отечественной 
светской, так и для зарубежной 
богословской образовательных 
систем, тогда студенты и пре-
подаватели духовных школ 
смогут полноценно участвовать 
в программах академического 
сотрудничества, что в конеч-
ном итоге будет способствовать 
как успеху миссии Церкви в 
обществе, так и повышению об-
разовательного уровня внутри 
самой Церкви. Конструктивное 
партнерство с указанными об-
разовательными системами воз-
можно при согласовании прин-
ципов организации духовного 
образования с так называемой 
Болонской системой. Следстви-
ем этого станет, наконец, реше-
ние проблемы признания госу-
дарством нашего богословского 
образования, а также создание 
условий для повышения его 
уровня».

Таким образом, Патриарх 
предложил внести в систему 
богословского образования ком-
плекс светских предметов, ко-
торые, по его предположению, 
могли бы усовершенствовать 
духовное образование, вывести 
его на новый уровень.

Вто же время архиман-
дрит Рафаил (Карелин) 
в труде «Христианство 

и модернизм» замечает, что обу-
чение духовного человека свет-
ским наукам всегда имеет и нега-
тивную, регрессивную сторону: 
«Что же касается секуляризации 
духовной, то это — подмена 
духовных ценностей ценно-
стями земными, временными: 

историческими, культурными и 
тому подобными, то есть сниже-
ние жизни Церкви с духовного 
уровня на уровень душевный, 
превращение Церкви из Дома 
Божия, открывающего для лю-
дей врата вечности, в одно из 
земных учреждений, служащих 
земле. Секуляризация — это 
процесс размывания, растворе-
ния Церкви в житейском море 
мира. Это процесс не просто фи-
зического сокращения и унич-
тожения Церкви, но также и ее 
принижения, профанации, под-
чинения влиянию мира». 

Процесс секуляризации за-
трагивает и духовные учреж-
дения, влияет на духовное об-
разование и на самое главное в 
христианской жизни — внутрен-
ний духовный подвиг. Духовное 
образование подменяется раз-
нообразными светскими, внеш-
ними науками, которые отвле-
кают человека от его призвания 
познавать Бога. Духовная жизнь 
христианина в сфере духовного 
образования отодвинута на вто-
рой план, и это является главной 
проблемой духовных школ.

Итак, существование двух 
внешне противоположных взгля-
дов на духовно-светское об-
разование убеждает в насущ-
ности вопроса: возможны ли и 
полезны светские науки в ду-
ховных школах?

Обратимся к святым 
отцам, которые вы-
сказывались о свет-

ских знаниях, в частности 
философии, положительно и 
допускали сложение симфонии 
светской учености и христиан-
ского богословия.

Одним из таких отцов Церк-
ви Христовой является выдаю-
щийся апологет ІІ века муче-
ник Иустин Философ. Даже его 
титул «философ» уже говорит 
о родственности его миро-
возрению светской учености. 
Мефодий Олимпийский назы-
вал его мужем «не далеким от 
апостолов ни по времени, ни по 
добродетели». 

Святой Иустин исходил из 
предположения, что Боже-
ственное учение христиан и 
истинная философия в своем 
существе никогда не могут 
противоречить друг другу, что 
вера христиан и умозрения 
философов должны взаимно 
поддерживать и дополнять 
друг друга, и как апологет он 
самым настойчивым образом 
утверждал и доказывал ра-
зумность христианства на ос-
новании объективных фактов, 
одинаково признаваемых и не 
отрицаемых как им самим, так 
и противниками. Поэтому он 
часто говорил, иногда преуве-
личивая, о родстве воззрений 
греческих поэтов и философов 
с верой христиан, полагая в 
основу своеобразную теорию 
о λόγος σπερματικός (в филос. 
сперматические начала, содер-
жащиеся в первичной материи 
принципы образования вещей). 

Будучи применена и проведена
последовательно до конца, она
может дать неудобоприемле-
мые результаты. На основании
этой теории, философия явля-
ется действием Логоса, а так
как Логос отождествляется со
Христом, то этим устанавли-
вается непосредственная связь
философии со Христом. Хри-
стос есть Логос, в Котором име-
ет участие все человечество и
каждый человек в отдельности:
«Мы научены, что Христос
есть перворожденный Бога…
что Он есть Слово, Коему при-
частен весь род человеческий.
Те, которые жили согласно со
Словом, суть христиане, хотя
бы они считались за безбожни-
ков; таковы между эллинами
Сократ и Гераклит и им подоб-
ные, а из варваров — Авраам,
Анания, Азария и Мисаил, и
Илия и многие другие...» — го-
ворит святой Иустин.

И вот вывод: «те, прежде 
бывшие, которые жили про-
тивно Слову, были бесчест-
ными, враждебными Христу
и убийцами людей, живших
согласно со Словом, а те, ко-
торые жили и ныне живут со-
гласно с Ним, суть христиа-
не, бесстрашны и спокойны»
(Апология 1, 46). «Все, что
когда-либо сказано и открыто
хорошего философами и за-
конодателями, все это сделано
ими соответственно мере на-
хождения ими и созерцания
Слова; а так как они не знали
всех свойств Слова, Которое
есть Христос, то часто они го-
ворили даже противное самим
себе» (Апология 2, 10). То есть
философы и законодатели рас-
полагали только частью Лого-
са; этим и объясняются несо-
вершенства нехристианской
философии и ограничение
занятий ею малым кругом, а
также и противоречия во мне-
ниях среди философов. Святой
Иустин говорит, что об учении
Платона нельзя сказать, что
оно совершенно различно от
Христова учения, но оно не во
всем с ним сходно, равно как
и учение других — стоиков,
поэтов и историков. «Ибо вся-
кий из них говорил прекрасно
потому именно, что познавал
отчасти сродное с посеянным
Словом Божиим». Жизнь Иу-
стина Мученика является заме-
чательным примером того, как
философские искания привели
человека от познания логосов к
Логосу Божественному — Ии-
сусу Христу.

Проникнутый взглядом 
на исключительное значение
христианства, он не осудил
своих прежних исканий ис-
тины, не отвернулся от них
с пренебрежением, но воздал
им должное, видя в лучших
стремлениях языческой фило-
софии предчувствие высшей
действительности, предрассве-
тный сумрак перед ясным
днем. С особенной любовью и

почтением он относился к Со-
крату и Платону. Поэтому, став
христианином, он не оставил
сделавшихся дорогими для
него занятий философией и
не снял философской мантии.
Церковный историк Евсевий
Кессарийский отмечал, что «в
одежде философа он служил
Божественному Слову. В этой
одежде он тем успешнее на-
деялся выполнять служение
христианской истине, что мог
всюду вступать в общение с
людьми различных убежде-
ний, располагая их к беседе с
собой своим внешним видом».

Не менее благораспо-
ложенным к фило-
софии был и учитель

Церкви более позднего времени
Григорий Богослов. Будущий
святитель получил по тем вре-
менам блестящее академическое
образование, которое включало
широкий спектр наук. Основны-
ми изучавшимися предметами
были риторика и софистика: в
Афинах Григорий приобрел то
риторическое мастерство, ко-
торое впоследствии стяжало
ему бессмертную славу. Об-
ширными знаниями в области
античной мифологии, которыми
Григорий отличался от других
отцов Церкви IV века, он был
в значительной степени обя-
зан своим занятиям в Афинах.
Своеобразие его собственного
литературного стиля также во
многом обусловлено его про-
фессиональными навыками в
риторике: «Так вот, еще безусым
я почувствовал к наукам тягу и
на службу истине стал призы-
вать ученья чужеродные, чтоб
те, кто научился лишь плете-
нью фраз и сотрясенью воздуха

бездумному, не очень-то гор-
дились. Да и вздору их я под-
даваться вовсе не намерен был.
И ничего в те времена мне не
было милей, чем те уроки дра-
гоценные». Так писал о себе свя-
той Григорий. Кроме того, что
в Афинах будущий святитель
приобрел обширные познания и
риторическое мастерство, вме-
сте со святым Василием Вели-
ким он много времени посвятил
изучению философии, риторики,
мифологии и других дисциплин.
«Две дороги были нам известны:
одна — первая и наиболее до-
сточестная, другая же — не рав-
ного достоинства; первая вела к
нашим священным храмам, вто-
рая — к местным учителям и на-
ставникам во внешней учености.
Афины могут быть гибельны
для душ других людей… Мы же,
напротив, живя там, утвержда-
лись в вере, убеждались в обман-
чивости и ложности идолов; мы
презирали демонов там, где им
удивляются… Благодаря этому
стали мы известны не только в
среде своих наставников и со-
учеников, но и во всей Элладе,
особенно среди ее наиболее
знатных мужей».

Святой Григорий говорил:
все то, что может послужить ду-
ховному возрастанию человека,
должно быть с благодарностью
воспринято христианином из
языческой учености: «Я думаю,
что всякий, имеющий ум, при-
знает ученость (paideusin) пер-
вым для нас благом. И не толь-
ко эту благороднейшую и нашу
(ученость), но и ученость внеш-
нюю, которой многие христиа-
не, по невежеству (kakoseidotes),
гнушаются как ненадежной,
опасной и удаляющей от Бога…

Допустимы ли и полезны 
светские предметы
в духовных школах? 
На этот вопрос можно 
получить два ответа, 
и оба будут основаны 
на святоотеческих трудах 
и корениться в утверждении, 
как относились святые отцы 
и учителя к философии 
и светской учености. 
Попытаемся проследить 
преемство мнений
не из прошлого 
в настоящее, а наоборот.

«Аристотель и Платон» Рафаэля. Фрагмент фрески.
1510–1511 годы. Рим. Собор святого Петра.

Скульптура «Мыслитель» 
Огюста Родена часто
используется в качестве
символа философии.

Освіта
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(В науках) мы восприняли иссле-
довательскую и умозрительную
(сторону), но отвергли все то, что
ведет к демонам, к заблуждению
и в бездну погибели; мы извлек-
ли из них полезное для благоче-
стия, через худшее научившись
лучшему, и переделав их немощь
в твердость нашего учения. По-
этому не должно унижать уче-
ность, как некоторые делают, но
нужно признать глупыми и не-
образованными тех, кто, придер-
живаясь такого (мнения), желал
бы, чтобы все были подобны им,
чтобы в общей массе была неза-
метна их собственная (глупость)
и чтобы избежать обличения в
невежестве».

Итак, необразованность, не-
вежество, нежелание и неспо-
собность впитать в себя все
многообразие культурного до-
стояния человечества несовме-
стимы с христианством, считает
Григорий Богослов. Ему глубоко
чуждо такое восприятие христи-
анства, при котором оно мыслит-
ся как некая полукатакомбная
секта, враждебно настроенная
по отношению ко всему окружа-
ющему миру. Напротив, христи-
анство должно быть открытым
по отношению ко всему лучше-
му из накопленного в человече-
ской истории; оно должно быть
достаточно всеобъемлющим,
чтобы вместить в себя достиже-
ния человеческого разума.

В соответствии с этими пред-
ставлениями святой выдвигал
идею о том, что языческая куль-
тура и эллинская мудрость не
принадлежит язычникам: буду-
чи языческой по происхожде-
нию, она теперь принадлежит
христианству, так как оно оказа-
лось способным творчески вос-
принять и усвоить ее. Святитель
Григорий Богослов в свое время
гневно обличал Юлиана Отступ-
ника за то, что тот хотел лишить
христиан возможности получать
хорошее светское образование,
отсутствие которого и должно
было, по мысли Юлиана, пре-
вратить христианство в марги-
нальную секту, состоящую из
малограмотных и малокультур-
ных людей. Такое отношение
воспринималось Григорием как
нарушение законного права вся-
кого человека на образование.

Великие Каппадокийцы со-
знавали, что живут именно в то
время, когда все научное и ин-
теллектуальное богатство, унас-
ледованное от античной культу-
ры, должно быть поставлено на

службу христианству. Григорий 
любил подчеркивать, что обра-
зованность не является самоце-
лью: она нужна для того, чтобы 
привести человека к Богопозна-
нию и послужить его возраста-
нию в вере.

Философия также име-
ла и противников, 
одним из них был 

первый апологет христианства 
Тертуллиан.

Квинт Септимий Флорент 
Тертуллиан (ок. 160 — после 
220 н. э.) известен как латино-
язычный апологет, который 
получил прекрасное античное 
образование в городе Карфаге-
не, занимался адвокатской прак-
тикой в Риме в то время, когда 
там проповедовал Иустин, был 
язычником.

Если Иустин защищет, то 
Тертуллиан нападает на языче-
скую философскую мудрость, 
утверждая, что не только антич-
ный разум, но и вся античная 
культура извращает человече-
скую жизнь, подчиняя ее лож-
ным целям и ценностям. Всту-
пив на этот путь, язычники, по 
мнению Тертуллиана, отказа-
лись от естественного образа 
жизни, подавили естественные 
человеческие стремления, а 
среди них и веру в Бога в ее чи-
стом и неискаженном разумом 
виде. Тертуллиан убежден в 
том, что именно простая, не-
образованная и невоспитанная 
душа — христианка. В сочине-
нии «О свидетельстве души» он 
доказывает, что человеческой 
душе прирождены христиан-
ские истины о существовании 
Бога, о Страшном Суде и Цар-
стве Божием. Все изобретения 
философов, согласно Тертулли-
ану, бессмысленны и ничтожны 
в сравнении со свидетельства-
ми души простого человека. 
Ведь несомненно, пишет он, 
что душа старше буквы, а «сам 
человек — старше философа и 
поэта».

Отношение Тертуллиана 
к философии не отличается 
последовательностью. Он не 
разделяет того взгляда, что 
только с помощью философии 
христианство может достиг-
нуть совершенства. Напротив, 
он часто очень резко восста-
ет против философии: «Что 
сходного между философом и 
христианином, учеником Гре-
ции — и Неба, между домо-
гающимся славы — и жизни

[вар.: спасения]... между другом
заблуждения — и врагом его,
между подделывателем истины
— и верным толкователем ее,
между вором ее — и стражем?»
«Итак, что общего между Афи-
нами и Иерусалимом, между
Академией и Церковью?» Даже
то, что философы в познании
истины заимствовали из Свя-
щенного Писания, они иска-
зили своими мнениями ради
философских доктрин, считает
Тертуллиан. Философия, по его
мнению, произвела все ереси.
Философы — патриархи ере-
тиков. Философия — дело де-
монов. Однако Тертуллиан не
мог отказаться от своего фило-
софского образования, почему
он невольно признает за фило-
софией некоторое обладание ис-
тиной.

Если неискушенная душа 
приемлет христианскую веру
сразу и безо всяких доказа-
тельств, то человеку, развращен-
ному культурой, необходимо
пройти путь опрощения и аске-
тизма. Естественным состояни-
ем человека Тертуллиан счита-
ет здравый смысл, искренние
желания и чистую, искреннюю
веру. Все это можно обнаружить
в глубинах души, освобождаясь
от культуры как тяжелой болез-
ни. Такого рода самопознание,
согласно Тертуллиану, есть путь
к истинной вере, который про-
шел он сам, будучи поначалу
язычником.

Таким образом, подлинной 
наставницей человека, по Тер-
туллиану, является не фило-
софия и культура, а природа.
«Природа — наставница, душа
— ученица. Все, чему научила
первая и научилась вторая, — 
сообщено Богом, а Он — Руко-
водитель самой наставницы».
Естественно, что в таком случае
более открыт для христианской
проповеди тот, кто, по словам
Тертуллиана, не побывал в шко-
лах и не изощрялся в библиоте-
ках. Поэтому и Христос пропо-
ведовал не среди философов, а
среди простых рыбаков.

Упомянем и о Феофиле 
Антиохийском, осуж-
давшем философию.

О жизни этого отца Церкви
Христовой мы имеем самые
скудные сведения. У Евсевия
есть лишь краткая заметка о
нем: «В Антиохийской церкви
шестым после Апостолов был
Феофил».

В философской области он
уступает Иустину и Афинагору
и не носит имени «философа»;
впрочем, не будучи ориги-
нальным писателем, он в своей
апологии всюду обнаруживает
самостоятельность суждения и
умело защищает исповедуемую
религию.

Христианской истины он ни
разу не называет философией,
для него христианство — «му-
дрость Божия». Христианство
и философия решительно про-
тивопоставляются друг другу.
Религиозная и нравственная
культура греков возводится к
поэтам, историкам и филосо-
фам. По учению Феофила, по-
эты и философы высказывают
противоречивые суждения; по-
следние противоречат друг
другу и даже сами себе. Все
так называемые философы без
исключения не могут иметь
серьезного значения; даже Пла-
тон, наиболее почтенный из
них по своей философии и му-
дрейший из эллинов, не выше
Эпикура и стоиков и говорил
несообразности. Поэты и фило-
софы сложили мифы и глупые
сказания. Образ мыслей их бес-
полезный и безбожный. Все
они, любя пустую и суетную
славу, ни сами не познали ис-
тины, ни других не привели к
истине. Мудрость философов и
поэтов в своей сущности была
демонской мудростью: они го-
ворили по внушению демонов.
Поэтому необходимо было
Божественное Откровение. В
Своем предведении Бог напе-
ред знал бредни суетных фило-
софов и от древности возвестил
истину через пророков, кото-
рые изложили ее в Священном
Писании. Эта истина касается
познания Бога, происхождения
мира и его истории, равно как и
добродетельной жизни.

Во «Второй книге к Автоли-
ку» несостоятельность идоло-
служения Феофил доказывает
прежде всего на основании ма-
териальных свойств богов и за-
тем на основании противоречи-
вых мнений греческих поэтов,
философов и историков о про-
исхождении и сущности богов.
Феофил пишет: «Они сами не-
вольно признают, что не знают
истины. Они говорили по вну-
шению демонов: поэты Гомер и
Гесиод, вдохновенные, как го-
ворится, музами, говорили под
влиянием фантазии и оболь-
щения от духа не чистого, а

лживого. Это ясно доказывает-
ся тем, что одержимые демона-
ми даже в настоящее время за-
клинаются именем истинного 
Бога, и эти ложные духи сами 
признаются, что они демоны, 
которые некогда действовали и 
в поэтах. Впрочем, некоторые 
из них [поэтов], придя в здра-
вое состояние души, говорили 
нечто согласное с пророками, 
так что это служит свидетель-
ством против них самих и про-
тив всех людей».

Этим представителям язы-
ческого мира Феофил противо-
поставляет «людей Божиих, 
исполненных Святого Духа, 
истинных пророков, Самим 
Богом вдохновленных и уму-
дренных, которые свыше полу-
чили ведение, святость и пра-
ведность»; они были «оргáнами 
Божиими и сосудами прему-
дрости от Бога».

Таким образом, основному 
принципу языческой филосо-
фии и господствующему настро-
ению образованного общества 
относительно познания Феофил 
противопоставляет учение о 
вере, которая предшествует все-
му, и раскрывает субъективные 
условия веры, указывая на зави-
симость религиозного познания 
от чистоты души.

Вот мы ознакомились со 
взглядами некоторых 
отцов Церкви, которые 

были и приверженцами фило-
софии, и отрицали ее. Нужно 
признать, что нет обоснованных 
фактов, какие бы запрещали ис-
пользовать светские науки в 
духовных школах, но во всем 
должна быть золотая середина. 
Конечно же, на первом плане в 
духовных учреждениях обязана 
быть Евхаристия, она является 
средоточием духовной жизни 
христианина, и вокруг нее долж-
но строиться христоцентричное 
образование. 

В то же время Церковь пре-
бывает в окружении изменяю-
щегося мира. Естественные и ор-
ганичные изменения происходят 
и в ее среде. Перемены пережи-
вают в частности духовные шко-
лы, являясь ветвью сферы обра-
зования. Ведь духовные школы 
должны быть все же современ-
ными — чтобы выпускники се-
минарий, академий умели го-
ворить с обществом, проводить 
миссионерскую деятельность, 
быть доступными для людей. С 
другой стороны, на пути пере-
мен подстерегает опасность се-
куляризации. А нам никак нель-
зя утерять то святое и ценное, 
вечное, что составляет основу 
духовного образования. Нужно 
сохранять христианское бого-
словие, многовековые христиан-
ские традиции. Нужно обратить 
должное внимание и на духов-
ную жизнь в школах, потому как 
священник — это в первую оче-
редь молитвенник, пастырь ду-
ховный, и человек, приходящий 
в церковь, больше нуждается в 
духовном окормлении, нежели 
в интеллектуальном. И это ядро 
должно перевешивать различ-
ные нововведения, в частности 
светскую ученость. 

Дмитрий Садовников,
студент 3-го курса 

богословско-миссионерского 
отделения Полтавской 

Миссионерской Духовной 
семинарии.

Сявятой мученик Иустин Философ. Вселенские святители Василий Великий, Афанасий Александрийский, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.

Освіта
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Апологетика

Як хочете, щоб із вами чинили 
люди, так і ви чиніть із нимиХристиянство є релігією

любові, і саме Новий Завіт
являє людям нову реаль-
ність: «Бог є любов» (1Ін.

4:8). Господь не лише відкриває нам цю
реальність, а й запрошує нас увійти в
неї: «Перебувайте в любові Моїй. Якщо
заповіді Мої будете виконувати, пере-
буватимете в любові Моїй» (Ін. 15:9–10),
— сказав Христос під час прощальної 
бесіди з учнями. Тоді ж була сформу-
льована і ключова заповідь Нового За-
віту: «Заповідь нову даю вам, щоб ви
любили один одного» (Ін. 13:34).

Який же шлях до виконання цієї за-
повіді? Що потрібно робити, щоб ця іс-
тина була не просто теоретичним поло-
женням, а реалізовувалася на практиці
в нашому житті? Як кожен із нас має
любити людей, щоб перебувати у лю-
бові Божій? Відповідь на ці запитання
пролунала на самому початку земного
служіння Господа. Під час Нагорної 
проповіді Спаситель сказав: «Як хоче-
те, щоб із вами чинили люди, так і ви
чиніть із ними, бо в цьому закон і про-
роки» (Мф. 12:7).

Які прості та мудрі слова! Це єван-
гельське правило під силу кожному, і
для його виконання не потрібні осо-
бливі аскетичні подвиги чи спеціаль-
на богословська освіта, адже в ньому
«весь закон і пророки». Як саме чинити
з людьми, кожному підкаже його влас-
не серце, його розум, даний Господом, і
совість — голос Божий у душі людини.
Перед тим, хто чує цей голос, хто живе
так, як він велить, відкритий шлях до
висот духовної досконалості. 

Ми не любимо, коли до нас хтось
вороже налаштований, коли рідні та
близькі байдужі до нас. Значить, і самі
ми не повинні бути злими, жорстоки-
ми, скупими. Ми не хочемо, щоб хтось
насміхався над нашими недоліками,
нашими помилками, нашою слабкістю.
Ми чітко усвідомлюємо, як це непри-
ємно для нас. Отже, ми самі повинні
утримувати язик свій від зла й уста свої 
від лукавих слів (Пс. 33:13). Господь,
вимагаючи, щоб ми утримувалися від
лихих слів, говорить: «Хто скаже  бра-
ту своєму “рака” (пуста людина), під-
лягає синедріону (верховному суду), а
хто скаже “безумний”, підлягає геєні
огненній» (Мф. 5:22). Ми хочемо, щоб
ніхто не засуджував наших вчинків
та намірів, нам дуже важко пережити
людський осуд. Тож і ми маємо ніко-
го не засуджувати, пам’ятаючи слова
Христові: «Не судіть, і не будете суди-
мі, не осуджуйте, і не будете осуджені,
прощайте, і прощені будете» (Лк. 6:37).
«Якщо ви будете прощати людям гріхи
їхні, то простить і вам Отець ваш Не-
бесний» (Мф. 6:14), — обіцяє Господь,
бажаючи, щоб наші серця не тримали в
собі отруту осуду, котра роз’їдає люди-
ну зсередини. Праведний Судія на Сво-
єму Страшному Суді не засудить того,
хто сам не засуджує інших, Він про-
явить милість до милостивих (Мф. 5:7).

Слід звернути увагу, що це єван-
гельське правило не просто утримує
нас від зла, якого ми не хочемо собі, а
й спонукає чинити людям добро, якого
ми бажаємо для себе. Якщо ми хочемо
бачити від інших співчуття і розуміння
у скрутній ситуації, то й самі повинні
відкривати серця перед бідою ближ-
нього. Якщо для нас є важливою мудра
порада, якщо нам потрібна допомога і
підтримка, то й ми повинні підтриму-
вати тих, хто потребує цього, щедро
ділитися з людьми своїм духовним та
життєвим досвідом, застосовувати свої 
професійні знання та вміння для допо-
моги ближнім, підтримати матеріаль-
но тих, хто бідує. «Давайте, і дасться
вам: мірою доброю… і переповненою»

(Лк. 6:38), — обіцяє Христос. Господь 
воздасть за все, що ми самі даємо ін-
шим, Він покладе людям на серце допо-
могти нам, коли ми цього потребувати-
мемо в земному житті, й дарує «мірою 
доброю» блаженство у житті вічному.

Усі батьки хочуть, щоб діти росли 
слухняними, щоб у родині панувала 
злагода. Отже, кожен із нас має шану-
вати свого батька та матір свою (Вих. 
20:12), бути вдячним їм за всі їхні тур-
боти, за виховання, за саме своє на-
родження. Любов до батьків повинна 
виражатися не лише у матеріальній 
підтримці, а й у повсякденному спілку-
ванні, у прагненні зрозуміти, у вмінні 
пробачати.

Якщо ми хочемо, щоб люди жили з 
нами в мирі, були лагідними та добро-
зичливими, то й самі повинні мати ла-
гідне серце і зберігати мир у душі на-
віть серед тих, хто шукає сварки. Адже 
«добра людина із доброї скарбниці 
серця добре виносить… бо від повноти 
серця говорять уста її» (Лк. 6:45). В его-
їстичному світосприйнятті лагідність є 
ознакою слабкості, відсутністю стійкої 
позиції та причиною багатьох невдач. 
Однак християнська традиція бачить 
лагідність по-іншому: за словами пре-
подобного Іоанна Лествичника, лагід-
ність є скелею, що піднімається над 
морем роздратування; об неї розбива-
ються всі хвилі, що до неї наближають-
ся, а сама вона не хитається.

Часто можна почути: хіба мож-
ливо так жити у цьому світі (у 
наш час, у нашій країні, серед 

представників моєї професії), коли всі 
навколо живуть по-іншому, керуються 
зовсім іншими принципами? У біблій-
ній історії є чимало прикладів, котрі 
доводять, що людина може залишатися 
праведною навіть у найгіршому оточен-
ні. Праведний Ной зберіг віру в Бога і 
чистоту життя серед нечестивого роду 
людського, і під час потопу грішники 
загинули, а він разом із сім’єю був вря-
тований. Праведний Лот не брав участі 
у гріхах содомлян, і Господь вивів його з 

міста, на котре впав вогонь з неба за грі-
хи його жителів. Йосиф у Єгипті відмо-

, р р

вився вчинити гріх, і Бог дарував йому
мудрість і поставив другою людиною в
державі після фараона. Пророк Даниїл
відмовився порушувати закон Мойсея
у Вавилоні — і Бог зробив його вельмо-
жею, він відмовився кланятися ідолу — 
і Бог зберіг його неушкодженим у рові з
левами…

Та чи можемо ми стверджувати, що 
люди навколо нас безнадійно погрузли
у гріхах, не бачать нічого, окрім власної 
вигоди, втратили совість? Апостол Па-
вел питає: «Хто ти, що судиш чужого
раба? Перед своїм Господом стоїть він
чи падає» (Рим. 14:4). Тільки Бог ба-
чить серце людини. А ми, засуджуючи
грішника, хіба можемо знати про його
помисли? Чи чуємо його молитви? Чи
бачимо сльози покаяння? Нерідко ми
судимо про людину, вперше побачивши
її на вулиці, в магазині чи громадському
транспорті. Ми бачимо епізод, усього
лиш один «кадр» зі стрічки людського
життя, а далі вже самі «домальовуємо»
попередні та наступні «кадри», за до-
помогою власних роздумів пояснюючи
причини та прогнозуючи наслідки. В
одній притчі розповідається про люди-
ну, яку різні перехожі бачили на вулиці
рано-вранці. Один перехожий подумав:
«Це злодій встав так рано, щоб щось
украсти». Інший вирішив: «Це вбивця,
що з самого рання чатує на свою жерт-
ву». А третій сказав: «Він встав так
рано, щоб помолитися».

Миттєве враження і власна фантазія 
— ось на чому базується оцінка, яку ми
даємо тій чи іншій людині. І з таких «ви-
сновків» складається наше уявлення про
ціле суспільство, в якому ми живемо.
Тому коли ми говоримо про гріховність
«нашого колективу», «нашого часу»,
«нашого світу», слід усвідомлювати, що
реальність та наше уявлення про неї — 
це далеко не одне й те ж. Людина досить
обмежена, і навіть святі помилялися в
таких судженнях. Із Священного Пи-
сання ми знаємо про служіння пророка
Ілії. Він бачив, що весь Ізраїль порушив

завіт з Господом і поклонився Ваалу.
Він знав, що жертовники Господні зруй-
новані, пророки Божі вбиті, й з відчаєм
говорив: «Залишився я один, але й моєї 
душі шукають, щоб відібрати її». Тоді
Господь відкрив пророку: «Я залишив
між ізраїльтянами сім тисяч мужів, чиї 
коліна не схилялися перед Ваалом»
(3 Цар. 19:14–18).

Та навіть якщо можливо в усі
часи і в будь-якому місці жити
так, як велить Господь, чи ж

легко бажати людям добра і чинити
їм добро, розуміючи, що вони можуть
відповісти невдячністю? Це розуміння
нерідко зупиняє нас, але ми повинні за-
питати самих себе: для чого ми чинимо
добро? Чи тільки для того, щоб у від-
повідь отримати добро? Якщо так, то
нами керує прагнення до власного бла-
га, до винагороди, і ми, коли чинимо
добро заради самих себе, проявляємо
не любов, а егоїзм.

Спаситель, навчаючи чинити до-
бро, говорив про інші мотиви: «Якщо
любите тих, хто любить вас, яка вам за
те подяка? Адже і грішники люблять
тих, хто їх любить. І якщо чините до-
бро тим, хто вам чинить добро, яка вам
за те подяка? Адже і грішники те ж чи-
нять… А ви любіть ворогів ваших… і
позичайте, не ждучи нічого назад…
і будете синами Всевишнього» (Лк.
6:32–36). Бог є Першоджерелом усякого
блага, і все добро, що є у нашому сві-
ті, — відблиски Божественної благості.
Тож якщо ми по-справжньому любимо
Бога, то повинні прагнути до добра і
чинити його, знаходячи втіху вже в са-
мому цьому. І тоді ми не будемо навіть
помічати, хороші чи погані ті, кому ми
чинимо добро, вдячні вони чи ні. На-
шою радістю буде Сам Бог, нашою на-
городою — уподібнення Йому і єдність

р у ,

з Ним. Тоді ми справді будемо синами
Отця Небесного, Котрий «наказує сон-
цю Своєму сходити над злими і добри-
ми і посилає дощ на праведних і непра-
ведних» (Мф. 5:45).

Священик Сергій Антонюк.
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Християнські замальовки
Монастирі Полтавщини приймають паломників

Вітаємо

Мгарський монастир
Древня обитель Полтавщини — 
Спасо-Преображенський Мгарський
чоловічий монастир запрошує паломників
піднести свої молитви до Господа і Його 

р р у

Пречистої Матері на цьому святому місці, 
ознайомитися з історією монастиря,
дізнатися про життя пов’язаних із ним святих. 
При обителі діє готель для паломників.
Чекаємо Вас за адресою:
37536 Україна, Полтавська область,
Лубенський район, с. Мгар, 
Спасо-Преображенський монастир.
Тел. (05361) 5-48-06.
Електронна адреса:
www.mgarsky-monastery.org

Велико-Будищанський
монастир
У с. Писаревщина Диканського району 
відроджується Велико-Будищанський
Свято-Троїцький жіночий монастир.
Обитель чекає паломників, які хочуть 
помолитися й потрудитися во славу 
Божу й задля відбудови православної 
святині Полтавщини.
Адреса монастиря: 
38522 Україна, Полтавська область,
Диканський район, с. Писаревщина, 
вул. Лугова, 6.
Додаткову інформацію можна отримати
в єпархіальному управлінні 
за тел. (0532) 59-59-91.
Тел. монастиря (05351) 9-45-42.
До монастиря можна доїхати автобусами
«Полтава–с. Писаревщина», 
що відправляються від автостанції №3
м. Полтави (поряд з ТЦ «Київ») 
о 5.50, 8.15, 14.05, 17.30.

Полтавський Хрестовоздвиженський 
жіночий монастир приймає паломників
і людей, які хочуть потрудитися во славу
Божу в стінах древньої обителі. 
Настоятелька монастиря — ігуменя
Сергія (Алєксєєнко).
Престольне свято: 27 вересня.
Адреса монастиря: 
вул. Свердлова, 2-г, м. Полтава, 
36017, Україна.
Тел. (0532) 56-14-68.

Хрестовоздвиженський 
монастир

Пост истинный и благоприятный

Всем известно, что пост 
является неотъемлемой 
частью христианской
жизни. Святая Церковь  

своим чадам предлагает пост как ле-
карство для души, как средство для 
очищения ее от зла. И совсем ско-
ро нам предстоит воспользоваться 
этим средством исцеления души на 
поприще Апостольского поста. 

Почему пост сравнивают с весной 
— весной души? За время поста она 
должна ожить, расцвести, украсить 
себя для Бога добрыми делами, сло-
вами и мыслями. А для этого необ-
ходим подвиг  борьбы со страстями, 
с грехом, с самим собой. Будем бо-
роться с гордостью, самой опасной 
из страстей, которую трудно в себе  
распознать, которая бесконечно уда-
ляет нас от Бога. Часто мы полага-
емся на себя, а не на волю Божию. 
Но на самом деле мала и ничтожна 
надежда на то, что наша жизнь  бу-
дет зависеть только от нас и мы 
спасемся сами. Сами мы ничего не 
можем, даже народная мудрость гла-
сит: «Один в поле не воин». Будем 
избегать тщеславия и человекоуго-
дия, потому что ищущий временной 
славы не может унаследовать славы 
Божией. Будем стараться очищать 
наше сердце от зависти, лицемерия, 
злопамятства, самолюбия, которые 
заслоняют нас от Господа. Будем бе-
речься от раздражения, злобы, осуж-
дения и других страстей, ибо, по 
словам святых отцов, если у нас есть 
какая-нибудь неприязнь к человеку, 
то это значит, что душа подпала под 
влияние злого духа и сроднилась с 
ним. Чтобы этого не допустить, нам 
нужно каяться.
Вспоминается интереснейшая 

притча о гордости. Много лет 
назад дьявол решил продать все

инструменты своего ремесла. Он
аккуратно выставил их в стеклян-
ной витрине на всеобщее обозрение.
Что это была за коллекция! Здесь
был блестящий кинжал Зависти, ря-
дом с ним красовался молот Гнева.
На другой полке лежал лук Страсти,
а рядом с ним живописно размести-
лись отравленные стрелы Чревоу-
годия, Вожделения и Ревности. На
отдельном стенде был выставлен
огромный набор сетей Лжи. Еще
там были орудия Уныния, Сребро-
любия и Ненависти. Все они были
прекрасно представлены и снабже-
ны ярлыками с названием и ценой.
А на самой красивой полке, отдель-
но от всех остальных инструментов,
лежал маленький и довольно потре-
панный деревянный клинышек, на
котором висел ярлык «Гордость». На
удивление, цена этого инструмента
была выше, чем всех остальных вме-
сте взятых. Один прохожий спросил
дьявола, почему он так дорого ценит
этот странный клинышек, и тот от-
ветил: «Я действительно ценю его
выше всего прочего, потому что это
единственный инструмент в моем
арсенале, на который я могу поло-
житься, если все остальные окажут-
ся бессильными. Если мне удается
вбить этот клинышек в голову чело-
века, он открывает двери и для всех
остальных инструментов».

Пост может быть неугоден Госпо-
ду, молитва не будет Им принята,
зов к Богу останется без ответа, если
мы не будем любить других людей,
неважно — бедных или богатых,
здоровых или больных, худых или
плотных, хороших или плохих на
наш взгляд. Любить — значит жерт-
вовать собой ради других! Иными
словами — милость творить. Жерт-
ва заключается в том, чтобы уча-

ствовать в чужой беде, помогать
тем, кому сейчас плохо, ущемлять
себя ради других. Вот как говорит
об этом Иоанн Златоуст: «Смысл по-
ста не в том, чтобы мы с выгодой не
ели, но в том, чтобы приготовленное
для тебя съел бедный вместо тебя.
Для тебя это вдвойне благо: и сам
ты постишься, и другой не голода-
ет». Замену мяса рыбой в пост свя-
титель объяснял тем, что рыба де-
шевле мяса и сэкономленные деньги
христианин может отдать тем, кто
в них нуждается. Поэтому когда
сегодня в «постном» меню кафе
видишь какой-нибудь «шашлык из
осетрины», невольно задумываешь-
ся о целесообразности предложен-
ного способа воздержания от мяса.
Перейди на более простую деше-
вую пищу и употреби средства, вы-
свободившиеся от такой перемены
стола, в помощь тем, кто беднее и
несчастнее тебя. «Но скажешь, как
я могу подавать милостыню, когда я
беден? Тогда особенно и можешь ты
подавать милостыню, когда ты бе-
ден. Богатый, опьяненный обилием
богатства, пламенеющий жесточай-
шей горячкой и одержимый нена-
сытной страстью, желает увеличить
свое имущество, а бедный, не зара-
женный этой болезнью и свободный
от этого недуга, легче сделает пода-
яние из того, что у него есть. Счи-
тай же милостыню не за расход, а за
приход, не за ущерб, а за приобрете-
ние, потому что через нее ты больше
получаешь, нежели даешь. Ты даешь
хлеб, а получаешь жизнь вечную,
даешь одежду, а получаешь одеяние
бессмертия, даешь пристанище под
своим кровом, а получаешь Царство
Небесное, даешь блага погибающие,
а получаешь блага постоянно пре-
бывающие». Это и будет тот благо-
угодный и приятный Господу пост, к
которому призывает христиан Цер-
ковь.

«Смотрите, не творите милосты-
ни вашей пред людьми с тем, чтобы
они видели вас: иначе не будет вам
награды от Отца вашего Небесного.
Итак, когда творишь милостыню,
не труби перед собою, как делают
лицемеры в синагогах и на улицах,
чтобы прославляли их люди. Истин-
но говорю вам: они уже получают
награду свою. У тебя же, когда тво-
ришь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая,
чтобы милостыня твоя была втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Мф. 6:1–4).

Священник 
Димитрий Москаленко.

От всего сердца поздравляем кли-
рика храма Всех святых земли Пол-
тавской города Полтавы протоиерея 
Димитрия Лутовича с сорокалетием, 
которое батюшка отметил 15 мая. 

Сегодня день особый, светлый,
Чудесней просто не бывать!
Сегодня для мирян полтавских
Господь дарует благодать.
Она пришла так незаметно,
Как распускается цветок,
Благоухая цветом нежным,
Неся с собой любви поток.
Слышны из алтаря молитвы,
И сердце бьётся в унисон,
Там молится отец Димитрий —
Бежит от нас греховный сон.
Спадёт вуалью незаметно
С души греховной пелена,
И церковь Всех святых Полтавских
Богоугодных слов полна.

Он учит нас терпенью, вере,
Любовью ближних согревать 
И ненавидеть лицемерие,
Души искринки даровать.
Живите долго и счастливо,
Достопочтенный наш отец, 
И будьте пастырь кропотливый, 
Что бережет своих овец.
Вас с днём рожденья поздравляем
С любовью искренних сердец.
И Бог за все труды большие 
Да уготовит Вам венец!

Прихожане храма Всех святых 
земли Полтавской 

г. Полтава.

Когда общая радость…
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Постаті

Гоголь — матери
«Старайтесь луч-

ше видеть во
мне христиа-
нина и челове-

ка, чем литератора», — напи-
сал Н. В. Гоголь своей матушке
15 июня 1844 года. Она как раз
вела судебную тяжбу и была об-
ременена всевозможными не-
приятными хлопотами, о чем
жаловалась сыну. Он высказал-
ся весьма определенно: «Тяжба
есть дело неверное… Почему
знать, может быть, бедные про-
тивники ваши не имеют ниче-
го, и вы снимете с них послед-
нюю рубашку, хотя ваше дело и
право. Я бы, по моему мнению,
давным-давно написал бы к
ним самим вот каким образом:
“Вы видите сами, дело мое пра-
во, сенат решил в мою пользу.
Но напишите мне откровен-
но, если вы действительно так
бедны, что не можете уплатить
всей суммы, то я не хочу вас
грабить; заплатите мне полови-
ну и Бог с вами”. Вы бы, может
быть, уже давным-давно полу-
чили деньги, хотя и не все; но
зато в молитве вашей могли
тверже произнести слова: и
остави нам долги наша, якоже
и мы оставляем должникам на-
шим. Притом поступая челове-
колюбиво, человек никогда не
бывает в убытке и вознаграж-
дается на другом…»

В последнее время твор-
чество Николая Васильевича
Гоголя рассматривается доста-
точно широко, без искусствен-
ных ограничений и запрет-
ных тем. Ведь он является не
только автором замечательных
литературных произведений:
помимо этого, в зрелые годы
жизни писателя шла постоян-
ная христианская проповедь,
отразившаяся в «Размышлени-
ях о Божественной Литургии»,
«Выбранных местах из пере-
писки с друзьями», в весьма
значительном эпистолярном
наследии. Его православная
позиция никогда не менялась.
«С 12-летнего, может быть,
возраста, я иду тою же доро-
гою, как и ныне, не шатаясь и
не колеблясь никогда во мне-
ниях главных», — писал Го-
голь в 1844 году. 

Иногда его называют самым
церковным писателем в нашей
литературе.

В пункте 5 Завещания, опу-
бликованного в «Выбранных
местах…», писатель обраща-
ется к своим друзьям: «Возла-
гаю… обязанность на друзей
моих собрать все мои письма,
писанные к кому-либо, начи-
ная с конца 1844 года, и, сде-
лавши строгий выбор только
того, что может доставить
пользу душе… издать отдель-
ною книгой». Следственно,
ему представлялось важным,
чтобы письма религиозно-
нравственного содержания
дошли до читателя. Еще бо-
лее ему, вероятно, хотелось
быть понятым и принятым со-
временниками и потомками.
К сожалению, воля писателя
не была выполнена. Некото-
рым путеводителем по на-
званной теме может служить

книга, подготовленная к пе-
чати И. Р. Монаховой, — «Го-
голь Н. В. Из писем. “Что мо-
жет доставить пользу душе”» 
(–М.: 2007 г.). Этот сборник 
можно считать еще одним 
произведением писателя.

Впереписке Гоголя пи-
сьма к матери зани-
мают особое место:

это удивительнейший пример 
очень личного разговора сына 
с матерью о жизни во Христе, 
о воспитании души и пути к 
Богу. Аналога ему в нашей ли-
тературе нет. Пользу душе они 
могут доставить огромную.

«Марья Ивановна — жен-
щина необыкновенная… Она 
вся исполнена самоотвержен-
ной и тихой любви к своим де-
тям; она отдала им свое серд-
це и сама не только не имеет 
воли, но даже своих желаний; 
по крайней мере не показывает 
их. Сына она любит более все-
го на свете… Как она смотрит 
на портрет сына, который он 
оставил ей и который в самом 
деле похож чрезвычайно!» — 
так отзывался о ней С. Т. Ак-
саков.

Матушка, вымолившая у 
Господа сына и наследника, 
имела счастие получать от 
него письма на вечные темы — 
о Боге и о душе. Размышления 
юного Никоши и наставления 
великого писателя Н. В. Го-
голя сегодня прочитываются 
как абсолютно современные 
и актуальные. Особенность 
писем заключается в том, что 
они адресованы именно тем, 
кто стремится к преобразова-
нию собственной жизни в духе 
Православия. Он говорит, как 
и о чем молиться, как преодо-
левать житейские трудности, 
как выполнить главную запо-
ведь — любить Бога и ближ-
него. 

Бесспорно, при всей лич-
ностной интонации, это письма 
проповеднического направле-
ния. Тут же возникает вопрос: 
соответствуют ли они канонам 
Православия? Ведь общепри-
нятой остается точка зрения, 
что не дело мирянина пропо-
ведовать. Это задача Церкви. 
Однако духовные поиски ве-
ликого писателя открывают 
нам такие необыкновенные

глубины его веры, такую со-
кровищницу искреннего и чи-
стого сердца, что без знания
этой грани его души образ на-
шего великого земляка будет
оставаться крайне обеднен-
ным. И совершенно неправди-
вым. А ведь он знал и понимал
о человеке многое. 

Первым тяжелейшим
потрясением для 
юного Гоголя была 

смерть отца. Об этом страш-
ном событии он узнал от
одноклассника А. Баранова,
который побывал дома на ка-
никулах. 23 апреля 1825 года
Гоголь-лицеист написал из
Нежина письмо матери, где
наряду с уверениями о пере-
несении горя «с твердостью
истинного христианина» зву-
чат нежные утешения, страх
за здоровье Марии Ивановны:
«Вы одни теперь предмет моей
привязанности; одни, которые
можете утешить печального,
успокоить горестного. Вам по-
свящаю жизнь свою». С этого
времени Николай Гоголь на-
чинает стремительно взрос-
леть: он единственный муж-
чина в доме.

Здесь нужно заметить, что 
привязанность к родному
дому, своей Васильевке, Го-
голь пронес через всю жизнь.
Покидая их, он вполне осозна-
вал, что на маменьку и сестер
нельзя положиться в делах
хозяйственных и управленче-
ских. Его опасения и горькие
предчувствия, как правило,
оправдывались. Дела имения
приходили в упадок. Мария
Ивановна всегда была очень
впечатлительной, привыкла
жить за спиной мужа и не об-
ладала даже намеком на ка-
кую-либо предприимчивость.
К тому же была фантазеркой
и выдумщицей — все ждала,
когда же ее Никоша станет ге-
нералом.

В свои первые петербург-
ские годы Гоголь очень часто
пишет матери, узнает от нее
о полтавских событиях и реа-
гирует на них, по-своему уча-
ствует в воспитании сестер:
«Если бы над Лизой имела
власть религия, тогда с нею
все можно было бы сделать.
Не учите ее какому-нибудь

катехизису, который тарабар-
ская грамота для дитяти. И это
тоже немного сделает добра,
если она будет безперестанно
ходить в церковь. Там для ди-
тяти тоже все непонятно: ни
язык, ни обряды. Но вместо
этого говорите, что Бог все
видит, все знает, что она ни де-
лает. Говорите ей поболее о бу-
дущей жизни, опишите всеми
возможными и нравящимися
для детей красками те радо-
сти и наслаждения, которые
ожидают праведных, и какие
ужасные, жестокие муки ждут
грешных. Вы увидите, какие
благодетельные это произве-
дет следствия. Нужно сильно
потрясти детские чувства, и
тогда они надолго сохранят
все прекрасное. Я испытал это
на себе».

Невзирая на свою непри-
способленность к решению
практических задач, Николай
Васильевич являл чудеса тро-
гательной заботы и внимания.
Это ведь он сумел устроить
Лизу и Аннет в Патриотиче-
ский институт — одно из луч-
ших женских учебных за-
ведений в России. «Редкий у
нас был брат, — вспоминала
Елизавета Васильевна, — не-
смотря на свою молодость в
то время, он заботился и пекся
о нас, как мать». Достаточно
прочесть хотя бы некоторые
письма сестрам из-за границы,
чтобы убедиться в его брат-
ской нежности. Вот он пишет
осенью 1838 года из Рима:

«Душеньки мои, я о вас очень
часто вспоминаю и хотел бы
вас перецеловать много раз.
Помните ли, как мы виделись
с вами в этой узенькой малень-
кой комнате в институте, где
стоит обыкновенно фортепиа-
но… Я помню как теперь, как
Лиза просит меня не позабыть
о том, что скоро ее именины
и что нужно купить орехов 4
фунта, конфектов два фунта,
варенья две банки, желе бан-
ку, пряников, яблок, изюму
и проч. и проч. И при этом
у тебя, Лиза, пальцы были в
черниле, и на переднике было
чернильное пятно, величиною
в месяц». Даже не верится, что
настолько эмоциональным мо-
жет быть Гоголь, которого мы
традиционно представляем
замкнутым, скрытным, погло-
щенным исключительно са-
мим собой.

В конце 1839 года нужно
было забирать сестер из ин-
ститута и как-то устраивать
их. Маменька не могла на это
решиться, у нее не было сил,
она никогда не бывала ни в
Москве, ни в Петербурге. Го-
голь оставляет Рим и едет на
родину. Время его довольно
короткого пребывания в Рос-
сии (сентябрь 1839 — май 1840
годов) было отмечено чередой
неприятностей: долги, нере-
шенные проблемы сестер, от-
сутствие согласия между ними
и матерью. Где же выход?
25 января 1840 года он написал
из Москвы Марии Ивановне:

Мать Николая Гоголя — Мария Ивановна Гоголь-Яновская.

Федор Моллер. Портрет Николая Васильевича Гоголя. 1842 год.
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Постаті
«Твердость, терпение и непо-
колебимая надежда на Бога.
Вот что мы должны теперь
избрать святым девизом на-
шим! Теперь-то мы должны
показать, что мы христиане и
что бедствия ничто над нами
и не властны поколебать нас… 
Это экзамен, на котором мы
должны показать присутствие
духа. Это экзамен, на котором
мы должны показать, что мы
извлекли из всей жизни и как
учились Его святой науке».

В течение 1842–1845 годов
где только Гоголь не побывал:
в Берлине, Гастейне, Венеции,
Риме, Неаполе, Дюссельдорфе,
Ницце, Праге, Франкфурте,
Брюсселе, Париже… При таком
«дорожном» состоянии, кажет-
ся, ничего и не напишешь. Дей-
ствительно, в это время Гоголь
преимущественно очень много
читает: это исторические и ху-
дожественные издания, прежде
всего русские, святоотеческая
литература, Священное Писа-
ние, жития святых. Он делится
с матерью тем, что ему самому 
представляется единственно 
правильным: «Молясь Богу,
нужно все простить всем и,
кроме того, предаться совер-
шенно в волю Божию и душою,
и телом, и всем существовани-
ем, и все принять радостно, что
ни пошлет Он нам», — из Карл-
сбада от 28 июля 1845 года.

Вфеврале 1845 года
здоровье Николая Ва-
сильевича резко ухуд-

шилось. Он пережил тяжелей-
ший приступ болезни, «видел
смерть», как сам назвал это со-
стояние. Тогда же, то ли в конце
июня, то ли в начале июля, в
Германии была сожжена первая
редакция второго тома «Мерт-
вых душ», о чем Гоголь никогда
не проронил ни слова сожале-
ния. В письме к Марии Иванов-
не от 25 января 1847 года из
Неаполя сын говорит: «Бог не
даром дал мне почувствовать во
время болезни моей, как страш-
но становится перед смертью, 
чтобы я мог передать это ощу-
щение и другим… Память

смертная — это первая вещь,
которую человек должен еже-
минутно носить в мыслях сво-
их… Я лишился наилучшего
моего друга, с которым я жил
душа в душу, Н. М. Языкова, к
которому я питал истинно род-
ственную любовь, потому что
питать истинно родственную
любовь я могу только к тем,
которые понимают мою душу
и живут сколько-нибудь во
Христе делами жизни своей».

В это время в настроениях
Гоголя все отчетливее прояв-
ляется стремление побывать в
Святой Земле и поклониться
Гробу Господню. Эта поездка
имеет для него огромное зна-
чение, и с нею он связывает
разрешение сокровеннейших
вопросов своего творчества.
И он призывает мать быть за
него молитвенницей. «Здоро-
вье мое, слава Богу, становит-
ся несколько крепче, и если
все обстоятельства хорошо
устроятся, то надеюсь в начале
будущего года отправиться в
желанную дорогу на поклоне-
ние Гробу Господню. Вас про-
шу, моя добрая и почтенная
маменька, молиться обо мне и
путешествии моем и благопо-
лучном устроении всех обсто-
ятельств моих. Во время, когда
я буду в дороге, вы не выез-
жайте никуда и оставайтесь в
Васильевке. Мне нужно имен-
но, чтобы вы молились обо мне
в Васильевке, а не в другом ме-
сте… Отвечайте всем, что на-
ходите неприличным в то вре-
мя, когда ваш сын отправился
на такое святое поклонение,
разъезжать по гостям и пре-
даваться каким-нибудь развле-
чениям», — писал он из Рима
14 ноября 1846 года. 

Матушка Николая Василье-
вича пребывала в постоянной
тревоге за сына, страшилась и
настоящего, и мнимого. В по-
следние годы жизни он чаще
пишет письма, обращаясь ко
всем «своим» — Марии Ива-
новне, Анне, Елизавете и Оль-
ге. 3 апреля 1849 года из Мо-
сквы: «Ваши беспокойства и

мысли о том, что я могу в чем-
либо нуждаться, напрасны. Вы 
гоните их от себя подальше. 
Все зависит от экономии. Я 
просто стараюсь не заводить у 
себя ненужных вещей и сколь-
ко возможно менее связывать-
ся какими-нибудь узами на 
земле. От этого будет легче и 
разлука с землей. Довольство 
во всем нам вредит. Мы сей-
час станем думать о всяких 
удовольствиях и веселостях, 
задремлем, забудем, что есть 
на земле страданья, несчастья. 
Заплывет телом душа — и Бог 
будет позабыт».

Гоголь всегда переживал 
из-за того, что не мог по-
настоящему поститься. Он 
утверждал, что его организм 
устроен особенным образом 
и ему требуется особая пита-
тельная пища. Где вымысел о 
себе самом, где правда, очевид-
но, мы не узнаем никогда. Он 
не мог не понимать важность, 
значимость и ценность поста 
для православного человека: 
«О, если бы мы сумели хоть 
время поста отдаться всецело 
Богу! — пишет он из Одессы в 
Васильевку 4 марта 1851 года. 
О, если бы хоть в это святое 
время провели мы жизнь, со-
образуясь с тем, что скажет о 
нас Бог, а не люди! Пора, пора 
нам приняться наконец за 
главное дело и, бросив всякие 
наружные украшенья, каких 
требуют люди, позаботиться 
не в шутку об украшенье душ. 
Вспомните, что мы уже все 
в зрелых летах и что прожи-
ли уже больше, чем остается 
нам жить. Пора, пора за дело! 
Не все быть детьми. Другую, 
другую жизнь нужно повести 
— простую, простую, какую 
ведет уже человек, думающий 
о Боге…».

Лето 1851 года для Го-
голя прошло вполне 
благополучно и даже 

радостно — он собирался пе-
чатать второй том «Мертвых 
душ», был назначен день вен-
чания сестры Лизы. Все скла-
дывалось, на первый взгляд, 

благоприятно. Но в начале осе-
ни происходит нечто непопра-
вимое. Первым отзвуком нача-
ла конца было письмо матери
в Васильевку от 2 сентября:
«Рад бы лететь к вам, со стра-
хом думаю о зиме… Здоровье
мое сызнова не так хорошо, и,
кажется, я сам причиною. Же-
лая хоть что-то приготовить к
печати, я усилил труды и чрез
это не только не ускорил дела,
но и отдалил еще года, может
быть, на два».

Гоголь ни на что не может 
решиться, колеблется. Затем
все-таки решает ехать домой.
В родную Васильевку он
устремился через Козельск
и Оптину пустынь. Заехал в
Троицкую Лавру для того,
чтобы помолиться о здоровье
матушки ко дню ее именин — 
1 октября. Состояние слабости,
тревоги, нерешительности на-
растало. Доподлинно известно,
что Гоголь неоднократно обра-
щался к старцу Макарию с во-
просами как быть, куда ехать
— в Крым, Москву, Васильев-
ку. Тот всячески ободрял писа-
теля, призывал не поддавать-
ся мнительности и поступать
согласно своим планам. Не-
сколько успокоенный, Гоголь
возвратился в Москву. Ближе
к зиме он напишет Марии Ива-
новне: «Не стройте никаких за-
тей и планов для детей своих в
будущем и останавливайте во-
ображение… Лучше смиренно
молитесь о том, чтобы дети
ваши спаслись и ничего боль-
ше, а там что кому Бог пошлет,
это Его дело. Теперь у вас голо-
ва, я замечаю, наполнена мыс-
лями о женитьбах. Гоните от
себя мысли эти: они мешают
заниматься настоящим. Разве
женитьбу Лизы вы устроили?
Это устроил Бог для нее».

Ближе к концу 1851 года — 
22 декабря — он написал два
письма: матери и сестре. Это
были письма о самом важном.
Матери: «Вся беда оттого, что
мы мало заботимся о главном.
А если бы прежде подумали о
Божеском, отложивши все зем-
ное, — само бы собой устрои-
лось земное, как и Сам Спаси-
тель сказал: “Ищите прежде
правды и Царствия Небесного,
а сия вся вам приложатся”».
Сестре Ольге Васильевне:
«Нам следует ежеминутно
благодарить Бога, благодарить
его радостно, весело. Не быть
радостну, не ликовать духом
— даже грех».

Через несколько дней Го-
голь снова обращается к ма-
тушке, и в этом письме уже
нет даже намека на проповедь.
Это трогательная мольба сына
к матери: «Никогда так не
чувствовал потребности мо-
литв ваших, добрейшая моя
матушка. О, молитесь, чтобы
Бог меня помиловал, чтобы на-
ставил, вразумил совершить
мое дело честно, свято и дал
бы мне на то силы и здоровье!
Ваши постоянные молитвы
обо мне теперь мне так нуж-
ны, так нужны, — вот все, что
имею вам сказать».

Последним из всех напи-
санных Гоголем писем было
письмо, адресованное Марии
Ивановне и датируемое при-
близительно 10 февраля 1852
года. «Берегите же ради Бога
себя для нас. Храните ваше
драгоценное нам здоровье.

Вам (по моему мнению) нужно
бы, может быть, весеннее лече-
ние травами, разумеется, при
воздержании в пище и диете.
Ради Бога, посоветуйтесь с
хорошим доктором. Молитесь
и обо мне, молитесь и о себе
вместе. О, да вразумит вас во
всем Бог, не смущайтесь ничем
вокруг, никакими неудачами,
только молитесь и все будет
хорошо». Удивительно, что
писатель, сам не желающий
слышать ни о каких докторах,
умолял матушку поискать хо-
рошего врача. 

Выполнил ли он в полной 
мере пятую заповедь Божию
о почитании родителей своих?

В молодости, подвергаясь 
увлечениям, доставлял мате-
ри волнения и переживания. И
даже повергал ее в финансовые
трудности. Но со временем со-
вершенно переменился. Нежно
любил родителей, отказался от
прав наследования состояния
в пользу матери и сестер, вы-
нашивал планы-мечты взять
матушку к себе и окружить
ее заботами и утешением,
сколько мог помогал, посылая
деньги, одалживая для своей
семьи. Но, думается, главным
для Гоголя было открыть для
самых родных и близких тот
православный путь жизни, ко-
торый он считал единственно
правильным.

Опоследних земных
днях Гоголя напи-
сано очень много.

Подробную летопись этого
времени можно найти в воспо-
минаниях известного москов-
ского врача Алексея Терентье-
вича Тарасенкова «Последние
дни». Он осматривал больного
Николая Васильевича, при-
сутствовал при врачебных
консультациях. На наш взгляд,
ценность именно этих мему-
аров в том, что автор не навя-
зывает собственных мнений,
выводов, эмоциональных оце-
нок, но лишь последовательно
рассказывает о происходящем
день за днем: кто посещал Го-
голя, как менялось его состоя-
ние и настроение, каковы были
последние просьбы и слова,
обращенные к людям.

И жизнь, и особенно смерть 
Николая Васильевича Гоголя
труднообъяснимы с позиций
общепринятого. М. П. Пого-
дин назвал своего друга «на-
турою особливой, которую
судить простою меркою, по
обыкновенным нашим поня-
тиям, нельзя и не должно». 

Страшное, непереносимое 
для материнского сердца из-
вестие о смерти сына Мария
Ивановна получила через мо-
сковского гражданского гу-
бернатора Ивана Васильевича
Капниста, который сообщил
об этом в Полтаву сестре Со-
фье Васильевне Скалон.

Зная, как любил ее сын Оп-
тину пустынь, мать писателя
с внуком Николаем Трушков-
ским посетила монастырь осе-
нью 1857 года.

Евгения Стороха,
ведущий научный

сотрудник Полтавского 
литературно-

мемориального музея
И. П. Котляревского.Михаил Нестеров «Страстная седмица. У креста». 1933 год.
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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), 1–12 (2014), 1, 2 (2015).

Устраивая свою жизнь в
Драгомирне, старец Паи-
сий прежде всего обратил
внимание на порядок бого-

служения, который во всяком церковном
обществе составляет его основание. Бо-
гослужение в Драгомирне совершалось
строго по чину Святой Горы. На правом
клиросе пели по-славянски, на левом по-
молдавски. Устав общежития соблюдал-
ся так же строго. Никто из братии не смел
и дерзнуть назвать какую-нибудь вещь
моею или твоею, но должен был считать
все от Бога посылаемое общим достоя-
нием братства, получая все необходимое
для себя от старца. Трапеза всем подава-
лась общая, кроме больных и престаре-
лых или слабых. Все послушания внутри
монастыря — в поварне, в пекарне и т. д.
— выполняли сами братья. Они же сами
исполняли и разные мастерства: сапож-
ное, столярное, слесарное, портняжное и
др. Каждый совершал свое послушание
охотно и усердно, добросовестно ради
Бога по силе своей. Ослушанию, самочи-
нию, противоречию в братстве не было
места. Братия сами работали и на огоро-
дах, и в поле, и смотрели за скотом. Во
время работы на устах должно было быть
молчание, а в сердце тайная молитва.
Сам старец нередко выходил с братией
на общее послушание и работал вместе
с прочими, подавая пример. Во время
уборки хлеба братия проводили иногда
по нескольку дней в поле. Ради правила
церковного и других церковных нужд
вместе с братиями отправлялся в степь
и духовник, имея при себе и Божествен-
ные Тайны. Нередко старец призывал и
врача, а иногда приезжал и сам и прово-
дил с братией в степи по три и по четыре
дня, и это было для братии величайшим
праздником. Старец благословлял их
труды, радовался их усердию и беседо-
вал с ними. Когда старец уезжал, братия
с любовию провожали его, просили бла-
гословения и молитв, целовали его руки
и возвращались на работу, радуясь тому,
что повидали своего старца и послушали
его бесед и наставлений. Когда старец не
мог лично навестить жнецов, он посылал
им письменное приветствие. Учил их, как
они должны относиться друг к другу, бе-
речь и любить друг друга. Он писал им:
«Берегите себя от зависти. Где зависть,
там нет Духа Божия; удерживайте язык,
чтобы он не говорил пустых слов. Кто
бережет язык, оберегает душу от скор-
би. От языка жизнь и смерть. Старшие
должны учить младших, неопытных.
Во всех должно быть смирение, доброта
и любовь. Нужно укреплять себя стра-
хом Божиим, памятью смерти и вечных
мук. Каждый день нужно исповедывать

помыслы старцу. Молитву Иисусову по-
вторять постоянно. Приносите Богу жерт-
ву чистую, непорочную, благоуханную
по вашему христианскому обету. При-
носите ваши труды и ваш кровавый пот
как жертву всесожжения; загар от солнца
да будет вам как терпение мучеников». В
заключение письма старец молит Госпо-
да сохранить труждающихся от всякого
зла духовного и телесного и покрыть их
от всех козней диавола. Такие письма,
проникнутые любовью и заботливостью,
ободряли и одушевляли братию и делали
для нее легким и радостным тяжелый и
утомительный труд.

В келейной жизни старец требовал от
каждого брата, чтобы он проходил свое
звание с полным сознанием и усердием,
был монахом не по одежде только, но
и по духу. Он требовал, чтобы братия
в келиях читала писания святых от-
цов, творила умную молитву и по силе
полагала частые поклоны со слезами.
Каждый вечер братья, особенно новона-
чальные, приходили к своим старцам и
исповедывали им свои помыслы. Испо-
ведание помыслов старец считал осно-
ванием духовной жизни и видел в нем
надежду спасения для души, искренно
кающейся в грехах. Если между братия-
ми случалось недоразумение, то непре-
менно в тот же день должно было после-
довать и примирение по слову Писания:
«солнце да не зайдет во гневе вашем». А
если бы кто-нибудь из братии до такой
степени ожесточился, что не захотел бы
и мириться, такого старец отлучал, за-
прещая ему даже и на порог церковный
становиться и молитву «Отче наш» чи-
тать, пока не смирится. На послушание
вне монастыря старец посылал таких
братий, от которых не было бы никако-
го соблазна мирским и для собственной
души которых не было бы вреда. А если
бы при исполнении дела оказалось необ-
ходимым нарушить какую-нибудь запо-
ведь, то старец повелевал оставить это
дело, говоря, что лучше пусть погибнет
дело, нежели будет нарушена заповедь
Божия и мы подпадем вечному осуж-
дению. Больные, слабые, престарелые
помещались в больнице и поручались
попечению брата Онория, знавшего
немного врачебное искусство и отли-
чавшегося любвеобильным сердцем и
умением утешить всякого страдальца
духовною беседою. Старец очень любил
и ценил Онория. Ему одному было толь-
ко предоставлено для нужд больных са-
мому брать в келии старца столько де-
нег, сколько ему было нужно. Онорий,
со своей стороны, был всецело предан
старцу и по кончине его только на один
год пережил его. Мало-помалу устрои-
ли в монастыре теплую церковь, поста-
вили кельи, архондарик и пр.

Старец по целым дням был занят с 
братией, двери его келии не закрывались 
иногда до 9 часов вечера. Одни уходили, 
другие приходили по делам духовным 
или хозяйственным. Одних он утешал, с 
другими радовался, но никогда не огорча-
ли его неудачи хозяйственные — он скор-
бел только о бедах духовных. «Тридцать 
лет прожил я при нем, — говорит его жиз-
неописатель, — и не видел его скорбящим 
о материальных нуждах. Он только тогда 
сильно скорбел, когда видел нарушение 
заповедей Божиих». При своих постоян-
ных заботах о братстве старец Паисий 
находил время и для своих любимых 
литературных занятий. Им он посвящал 
ночи. Запасшись на Афоне святоотече-
скими книгами на древнегреческом язы-
ке, старец по ним проверял и исправлял 
в Драгомирне славянские переводы. О 
своих книжных занятиях в это время он 
подробно рассказывает в письме к архи-
мандриту Феодосию. «Когда мы посели-
лись в святой обители Драгомирнской, я 
стал всячески раздумывать о том, как бы 
мне приступить к исправлению славян-
ских отеческих книг, а еще лучше к но-
вому переводу святоотеческих писаний с 
древнегреческого языка, однако встретил 
немало препятствий к этому делу. Первое 
препятствие заключалось в том, что пере-
водчик книг непременно должен быть 
вполне сведущим человеком, и не только 
в грамматике, правописании и в особен-
ностях того и другого языка, но также и 
в более высоких науках, как то: риторике 
и философии, да, наконец, и самого бого-
словия должен, так сказать, не перстом 
коснуться. Я же хотя и провел в юности 
моей четыре года в киевских училищах, 
но научился там только отчасти грам-
матике латинского языка, дальнейшему 
же моему учению помешало желание 
монашества. Однако и те небольшие све-
дения, которые я приобрел в то время, с 
течением лет были почти утрачены мною, 
так что я боялся и трепетал начать столь 
великое дело исправления или перевода 
святоотеческих книг с такими слабыми 
познаниями. Вторым препятствием было 
мое неискусство в орфографии, т. е. в пра-
вописании. Кто же, будучи неискусным в 
правописании, осмеливается писать свя-
щенные книги, тот, по моему мнению, 
хотя сердцем и верует в правду и устами 
исповедует во спасение, но рукою своею 
вследствие своего неискусства совершает 
хулу. Вот почему и я, будучи тогда еще 
неискусным в правописании, ужасал-
ся приступить к такому великому делу. 
Третье препятствие состояло в том, что 
у меня не было необходимых лексиконов. 
Переводить же книги без лексиконов — 
это все равно что заниматься каким-либо 
ремеслом, не имея необходимых для того 
инструментов. Четвертым препятствием

было то, что я знал тогда очень мало древ-
негреческих слов, настоящим же образом
совсем не владел этим языком. Пятое
препятствие заключалось в том, что язык
древнегреческий превосходит все осталь-
ные языки вселенной мудростью, красо-
той, глубиной, обилием и богатством ре-
чений, так что и сами природные греки,
в совершенстве образованные, едва могут
постигать глубину его. Как же я, буду-
чи столь малосведущим, мог осмелить-
ся приступить к делу исправления или
перевода книг с такого премудрейшего
языка? Шестым препятствием было то,
что и наш преславный славянский язык,
который, по моему мнению, превосходит
многие языки своею красотою, глубиною
и обилием речений и ближе всех подхо-
дит к древнегреческому языку, я знал так-
же в недостаточной степени. Принимая
во внимание все эти обстоятельства, а
также и то, что я был слишком обременен
бесчисленными духовными и телесными
внутренними и внешними различными
попечениями, я почти потерял надежду
когда-нибудь начать привлекавшее меня
дело. Но видя в нашем братстве великий
голод слова Божия, от которого совер-
шенно изнемогали души братии вместе
с моею собственной душой, и возложив
всю свою надежду на Господа, умудря-
ющего слепцов, я решился, полагаясь на
молитвы братии, приступить, наконец, к
этому делу с большою осторожностью.
Сознавая, что начинаемое мною дело ис-
правления и новый перевод святоотече-
ских книг я не в состоянии буду сразу же
выполнить в таком совершенстве, чтобы
мои исправления и переводы могли быть
немедленно переданы в другие монасты-
ри для переписывания или для напеча-
тания, и что может оказаться нужда в их
вторичном рассмотрении и исправлении,
видя как в зеркале, что не однажды, а
еще много раз по мере приобретения не-
обходимых лексиконов и моего усовер-
шенствования в познании как древнегре-
ческого, так и славянского языка явится
нужда снова внимательно пересмотреть
исправленные книги и подвергнуть их
новому исправлению или мне самому,
если Бог продлит век, или по смерти моей
другим искусным в этом деле братиям, я
положил в душе своей твердое решение,
чтобы мой труд как несовершенный во
всех отношениях неисходно оставался в
одном только нашем братстве до тех пор,
пока при помощи Божией не исправится
окончательно. Свою работу я начал сле-
дующим образом: ввиду недостатка лек-
сиконов, а также и моей неопытности, я
принял за руководящую нить для себя пе-
ревод отеческих книг с древнегреческого
языка на молдавский, сделанный нашими
возлюбленными братиями иеромонахом
Макарием и Даскалом Иларионом, людь-
ми учеными и опытными в переводе книг.
Часть же этого перевода была сделана
братом Макарием еще на Святой Горе
Афонской, а часть в Драгомирне, а также
и отец Иларион трудился над своим пере-
водом в нашем братстве. Приняв их пере-
вод по всем соображениям за несомненно
правильный, я начал, руководствуясь их
переводом и следя по древнегреческому
подлиннику, исправлять славянские кни-
ги. Таким способом я исправил следую-
щие святоотеческие книги: Исихия, Диа-
доха, Макария, вторую, Филофея, Нила
о молитве, Фалассия, Григория Синаита,
Симеона Нового Богослова “Слово о вни-
мании и молитве”, Кассиана Римлянина
“О восьми помыслах” и другие, крепко
держась, как слепец за тын, вышеупомя-
нутого молдавского перевода, и таким
образом закончил первое исправление на-
званных книг. 

Продолжение следует.

Собор Полтавських святих

Кириак Костанди «Ранняя веснаК К Р » (1915).(1915)
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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 2015 рік по місяцях

ф. П - 1

на 2015 рік по місяцях

поштовий
індекс

код вулиці
буд. корп. кв.

місто,
село
область
район
вулиця

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

1

01125

01125

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,
щонеділі о 16.00 — недільна дитяча школа, 
по закінченні вечірнього богослужіння о 18.00

у Серафимівському храмі — заняття для дорослих
зі Святого Письма.

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 акафіста за вечірнім богослужінням у неділю о 17.00)
Ікона прмч. Макарія з часточкою мощей
(читання акафіста за вечірнім богослжінням у четвер о 17.00)

Хрестовоздвиженський монастир
(вул. Свердлова, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68)
Мощі свт. Афанасія (Вольховського) і свт. Іларіона (Юшенова)
(молебень з читанням акафіста у суботу о 7.00)
Ікона Божої Матері «Ўповaніе всёхъ концeвъ земли 2

ф у у у )
»

(читання акафіста 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 з часточкою мощей
(читання акафіста мч. Іоанну Воїну за вечірнім богослужінням у неділю
о 17.00)
Ікона Божої Матері «Всецари'ца»
(читання акафіста у вівторок о 9.30)

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

ЎЎ

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

хх
Ікона свт. Миколая Чудотворця з часточкою мощей
(молебень свт. Миколаю в четвер о 12.00)

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

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

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

д рд р

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

)
»

(читання акафіста в середу о 9.30)
Ікона Богородиці «Въ р0дахъ Пом0щница»
(читання акафіста в п'ятницю о 9.30)

р д хр д х

Вітаємо

протоієрея Олександра Фи-
щука, настоятеля Троїцького
храму села Великі Будища Ди-
канського району, з 35-річчям від 
дня народження, яке відзначати-
ме 9 червня;

священика Олексія Бабан-
ського, настоятеля Хресто-
воздвиженського приходу села 
Лютенські Будища та Свято-
Георгіївського храму села Бірки 
Зіньківського району, з 10-ю річ-
ницею хіротонії, яку відзначати-
ме 12 червня;

священика Ігоря Титарен-
ка, настоятеля Хрестовоздви-
женського храму села Остап’є 
Великобагачанського району, з 
35-річчям від дня народження, 
яке відзначатиме 13 червня;

протоієрея Віктра Патери-
ла, клірика Троїцького храму
міста Полтава, з 20-ю річни-
цею хіротонії, яку відзначатиме 
18 червня;

протоієрея Петра Товстяка,
настоятеля Іоанно-Богослов-
ського храму міста Миргород, з 
55-річчям від дня народження, 
яке відзначатиме 22 червня;

священика Димитрія Гнило-
сира, настоятеля Благовіщен-
ського храму села Федорівка
та Вознесенського храму села
Климівка Карлівського району, з
10-ю річницею хіротонії, яку від-
значатиме 26 червня;

протоієрея Миколая По-
пльонтаного, клірика Трьохсвя-
тительського храму Полтавської
Місіонерської Духовної семінарії
міста Комсомольськ, з 5-ю річни-
цею хіротонії, яку відзначатиме
27 червня;

ієродиякона Вікторина (Яр-
мака), насельника Спасо-Преоб-
раженського Мгарського монас-
тиря, з 5-ю річницею хіротонії, яку
відзначатиме 27 червня;

протоієрея Олександра Гу-
цуляка, настоятеля Троїцького
храму села Вельбівка Гадяць-
кого району, з 40-річчям від дня
народження, яке відзначатиме
28 червня;

священика Євгенія Петрен-
ка, клірика Полтавського Хрес-
товоздвиженського монастиря,
з 25-річчям від дня народження,
яке відзначатиме 29 червня.

Редакція газети «Відомості Полтавської 
єпархії» щиро вітає кліриків Полтавської 
єпархії з ювілейними датами, які вони 
святкуватимуть у червні 2015 року:
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Вітаємо

Із щоденників святого

Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение. Начало в № 2(2012)–
7, 9, 11, 12(2013), 1–12(2014), 1–4(2015).

Яблоново. Окончание 
служения благочинным.
1902–1910 гг.
уу

С 1905 года сделана была попыт-
ка к ограничению власти
благочинных: для избрания
благочинных введено было

выборное начало, начали функциониро-
вать благочиннические советы, многие
вопросы передавались на предварительное
обсуждение благочиннических собраний и
т. п. Но не привыкшее к общественной де-
ятельности наше духовенство не могло из-
влечь из этих привилегий для себя никакой
пользы — в благочинные выбирались да-
леко не лучшие по своим качествам люди;
благочиннические съезды сопровождались
спорами, криками, шумом, придирались к
неудачным выражениям и словам своих
противников, а существенного решения
по какому-либо вопросу не получалось, 
и в конце концов все-таки дело решалось 
так, как думал или как того хотел сам
благочинный.

Всегда много говорилось и писалось о
скудости материального положения наше-
го духовенства. Об этом всегда говорило
духовенство на своих собраниях и съездах;
об этом много писалось как в духовных,
так и в светских журналах. Я никогда этих
жалоб не разделял. Конечно, я не знаю,
как жило духовенство в губерниях вели-
короссийских; говорили, что духовенство
там жило действительно очень плохо. Но
относительно нашей Полтавской и других
южных епархий этого сказать нельзя. Я
сам лично, как видно из моих записок, слу-
жил на трех приходах: среднем, плохом и

если не совсем хорошем, то выше среднего. 
И что же? На плохом приходе в Филиппо-
вичах я имел 300 руб. дохода в год, 300 руб. 
жалованья, церковную квартиру и около 
25 десятин ружной земли, за которую при 
отдаче ее в аренду я мог бы получить ми-
нимум 200 руб.; итого 800 руб. в год при 
готовой квартире. Допустим, что Филип-
повичи, хотя и бедный приход, но, находясь 
в особых условиях, о которых я говорил, 
давал мне много. Допустим, что на другом 
бедном приходе священник получит 100-
150 руб. в год, не больше; итого, священник 
получит 100 руб. дохода, 300 руб. жалова-
нья, 200 руб. за ружную землю, всего — 
650 руб. Прибавьте к этому хотя и неболь-
шой доход натурою (хлебом и прочим) и 
возможность, в виду массы свободного вре-
мени, заниматься хозяйством, иметь своих 
коров, птицу и т. п. Кто же из священни-
ков на таких приходах обыкновенно слу-
жил? Лица, не получившие семинарского 
образования и даже без всякого образова-
ния, вышедшие из диаконов и псаломщи-
ков. Если на них служили священники, 
окончившие курс семинарии, то исклю-
чительно только ввиду каких-либо своих 
личных интересов, например, имевшие в 
таких приходах свою собственность или 
переведенные за какие-либо проступки. 
Какого же содержания такому лицу еще 
желать? И возьмите рядом с ним какого-
либо гражданского чиновника, хотя бы 
акцизного надзирателя. Он получал содер-
жание, если я не ошибаюсь, 1100-1200 руб. 
в год, на которые должен был нанять квар-
тиру, содержать лошадей, покупать хлеб и 
все продукты и т. д. Чем же его содержание 
лучше содержания сельского священника 
в бедном приходе? Но ведь акцизный над-
зиратель должен быть если не с высшим, то 
по крайней мере со средним образованием, 
иначе его на службу не примут, и рядом с 
ним — почти полуграмотный священник, 
который почти ничего не делает в то вре-
мя, когда акцизный надзиратель все время 
в разъездах, все время занят своей служ-
бой. Не будем говорить о таких тружени-
ках, как народные учителя или начальники 
почтовых отделений, получавших при тя-
желом труде совсем мизерное содержание.

Нет, жаловаться духовенству на ску-
дость содержания было нельзя. Иное дело 
— способ получения этого содержания. 
Об этом двух мнений быть не может. Ни-
чего более унизительного, более роняю-
щего духовенство в глазах своей паствы 
трудно было и придумать. Протягивать 
руку к крестьянину за получением пята-
ков после каждой, иногда очень тяжелой, 

требы — это такая пытка, которой не в со-
стоянии понять люди, не бывшие в нашем
положении. Для людей с чуткой душой
она буквально невыносима, и это едва ли
не главная причина бегства детей духо-
венства из духовного звания при всяком
удобном случае. А ведь, казалось бы, орга-
низовать это дело совершенно иначе было
очень легко. Нужно было только обложить
православное население на содержание
духовенства особым налогом, который
бы взимался наряду со всеми другими на-
логами — государственными, земскими и
т. п., — и из образовавшегося фонда дать
равное содержание всему духовенству
за исполнение обязательных церковных
треб, как-то: крещение, венчание, погребе-
ние т. д. Но тогда, скажут, получилась бы
большая несправедливость: священники
больших приходов, постоянно занятые, и
священники малых приходов, ничего не
делающие, получили бы одинаковое со-
держание? Ничего подобного — труд свя-
щенников больших приходов вознаграж-
дался бы платою за необязательные требы,
каковы есть молебны, панихиды, хождение
по приходу с молитвою и т. п. А то, посуди-
те, нормально ли такое положение? В при-
ходе рядом живут два хозяина — один бо-
гач, другой бедняк, — причем последний у
первого всегда состоит в батраках. И вот, у
первого в течение нескольких лет ни одной
требы — ни крещения, ни погребения, ни
венчания, а у второго, как на грех, — что
ни год, то или крещение, или погребение
(а то и двое), или женитьба сына. И он пла-
тит священнику за эти требы какие-нибудь
10-15 руб., а богач — ни копейки. А ведь
священник нужен для всех, и для богатых,
и для бедных.

Говорят, что священники при казен-
ном содержании обратятся в чиновников
и совсем удалятся от народа, а это непо-
лезно для дела. Какого нужно быть пло-
хого мнения о нашем духовенстве, чтобы
так думать? Почему же не обращаются в
чиновников католические ксендзы и лю-
теранские пасторы, получающие казенное
содержание? Посмотрите, какое они имеют
влияние на своих пасомых, не будучи от
них зависимы в средствах своего содержа-
ния, чего нельзя сказать о нашем духовен-
стве. А от скольких бы зол избавилась Цер-
ковь, если бы духовенство получало свое
содержание от казны? Ведь все эти частые
перемещения священников с прихода на
приход в поисках лучшего, недоразумения
с прихожанами, жалобы последних на свя-
щенников, распространение сектантства
и тому подобные явления имеют главною
своею причиною ненормальный способ
обеспечения нашего духовенства.

Тогда, быть может, изменился бы
обидный взгляд на духовенство со стороны
так называемого интеллигентного обще-
ства. Известно, что наше русское право-
славное духовенство давно обвиняли и
обвиняют чуть ли не во всех смертных гре-
хах. Что только про него не говорили и не
писали! Что оно чуть ли не поголовно все
пьяницы, что оно жадно и корыстолюбиво,
необразованно и малокультурно, что оно
не имеет никакого влияния на народ и со
стороны последнего не пользуется ника-
ким уважением и проч., и проч. Выходило,
словом, так, что наше духовенство имеет
только отрицательные стороны и никаких
положительных. При этом, в виде контрас-
та, ссылались на инославное духовенство.
Посмотрите, мол, на ксендзов и пасторов
— какие они все хорошие, какие они всегда
чистые и аккуратные, как они благородны
и образованны, как прекрасно они держат
себя в обществе; неудивительно поэтому,
что и народ их любит и уважает, и влияние
их на народ огромно.

Продолжение следует.

Многая лета
молитвами 
святителей 
и прихожан
22мая, в день памяти

святителя Николая
Мирликийского, Чудотворца,
отметил десятилетие свя-
щеннической хиротонии на-
стоятель Свято-Успенского
храма села Старые Санжары
отец Василий Антонь. Сер-
дечно поздравляем его с этим
знаменательным днем.

Все десять лет отец Ва-
силий служит в нашем селе.
Первые службы были в ва-
гончике, затем верующие пе-
решли во временное поме-
щение. Несколько лет назад
благодаря стараниям батюш-
ки началось строительство
каменного храма. До освяще-
ния, надеемся, осталось уже
недолго, на очереди — вну-
тренние работы. А вокруг хра-
ма уже посажены деревья,
облагорожены клумбы.

Недавно заботами настоя-
теля в храме появилась икона
святителя Мелетия, архие-
пископа Харьковского, с час-
тицей мощей. Святой Меле-
тий, который теперь своими
мощами почивает в Преоб-
раженском соборе Харькова,
родился в нашем селе, он
наш небесный покровитель.

Батюшка — настоящий 
хозяин и труженик. Кроме
Старых Санжар, служит еще
в храме святителя Василия
Великого в Судиивке, окорм-
ляет верующих ближайших
сел. Не жалеет ни сил, ни здо-
ровья, ни времени. Успева-
ет при всем этом устраивать
и паломнические поездки,
каждый год проводит Рожде-
ственские встречи в селе. Он
смиренный и добрый. Его все
уважают.

Батюшка, спасибо Вам за 
Ваш труд, за богослужения,
за любовь к Богу и людям, за
то, что Вы вдохновляете, по-
могаете всем.

Многая, многая лета, здоро-
вья, всех благ Вам и Вашей се-
мье молитвами святителя Ни-
колая Мирликийского, в день
памяти которго Вы рукополо-
жены, святителя Мелетия, на
родине которого служите, и
всех святых.

Прихожане 
и односельчане.

с. Старые Санжары.
Картина Василия Перова «Чаепитие в Мытищах» (1862 г.) — яркий пример
несправедливого мнения интеллигенции о духовенстве.
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Оголошення

Православні табори
запрошують дітей 

на літній відпочинок

Просимо Ваших пожертв
на організацію літнього відпочинку дітей,

зокрема зі східних регіонів України.
Реквізити для благодійної допомоги:
Релігійна громада Воскресенського ка-

федрального собору УПЦ в м. Полтава,
розрахунковий рахунок № 26004054616894
у філії Полтавського регіонального управління
Приватбанку, МФО 331401, код 26304890.

Сердечно дякуємо всім відомим 
і невідомим благодійникам!

З благословення Високопреосвященнішого Филипа,
митрополита Полтавського і Миргородського
Влітку в Полтавській єпархії Української Право-

славної Церкви працюватимуть православні дитячі
табори відпочинку «Псьол» в с. Яреськах Шишаць-
кого району та «Орлятко» в м. Карлівці.

«Псьол» (с. Яреськи)
отець Богдан: (050) 857-23-08
Олексій: (099) 102-47-48
Координатор в у м. Києві Ірина Петрівна:
(044) 280-48-59, (098) 467-10-42
І зміна: 8–21 червня
ІІ зміна: 24 червня – 7 липня 
ІІІ зміна: 10–23 липня
ІV зміна: 26 липня – 8 серпня

«Орлятко» (м. Карлівка)
(05346) 2-38-38
отець Олег: (099) 047-08-17
І зміна: 14–27 червня
ІІ зміна: 1–14 липня 
ІІІ зміна: 18–31 липня
Запрошуються діти віком від 7 до 16 років із пра-

вославних сімей.
Харчування — чотири рази в день: свіжі овочі

й фрукти, молочні, м'ясні й рибні страви у відповід-
ності зі встановленими постами. Кваліфікований
персонал, вихователі — професійні педагоги, вожаті
— студенти Місіонерської Духовної семінарії (м. Ком-
сомольськ). У таборі постійно перебуває священик.

Організація життя православного табору — у
відповідності з церковним укладом: спільні молитви —
ранкова й вечірня, до трапези й після трапези; дотри-
мання постів; читання житій святих під час трапези.

Водночас невід'ємною частиною відпочинку в та-
борі є активні ігри на свіжому повітрі. Протягом зміни
проводитимуться спортивні змагання, творчі кон-
курси та концерти, вікторини, духовні бесіди, інтер-
активні ігри для розвитку соціально-психологічних
навичок, заняття в різноманітних гуртках, перегляд
та обговорення цікавих фільмів духовної тематики.
Працюватимуть бібліотека, фонотека. Діти зможуть
вивчати основи православної віри, історію Церкви
та національної культури, побувати на богослужінні,
приступити до Таїнств Сповіді та Причастя (за ба-
жанням).

Для придбання путівки батькам необхідно по-
дати до Полтавського єпархіального управління:

заяву (стандартний бланк) із рекомендацією па-
рафіяльного священика;

копію свідоцтва про народження дитини; 
медичну картку встановленого зразка.
З приводу придбання путівок звертайтеся за

адресою: 36040, м. Полтава, вул. Героїв Сталін-
града, 1-б; тел. (0532) 58-28-39 (Ірина Дмитрівна).

Електронна адреса: pravpoltava@ukr.net
Інтернет-сторінка Полтавської єпархії:
pravoslavie.poltava.ua

Правила приема
Абитуриенты сдают вступи-

тельные экзамены.
Поступающий должен ЗНАТЬ:
основные Ветхо- и Новозавет-

ные события;
следующие молитвы (твердо и

осмысленно): 
начальные: Трисвятое по «Отче

наш»; 
утренние: «От сна востав...»,

«Боже, очисти мя грешнаго...», 
«Святый Ангеле...»; 

вечерние: «Боже вечный...»,
«Вседержителю...», «Благаго 
Царя...», «Ангеле Христов...»; 

Божией Матери: «Богородице
Дево», «Достойно есть», «Взбран-
ной Воеводе...»; 

Символ веры, молитву святого
Ефрема Сирина, молитву перед 
Святым Причастием, Заповеди 
Моисеевы (декалог), Заповеди 
Блаженств, тропари двунадеся-
тых праздников, 50-й и 90-й псал-
мы;  тропарь своего святого и его 
житие.

Ответы на экзаменационные
вопросы для абитуриентов (ис-
точник: http://missiа.org.ua/, раздел 
«Абатуриенту»).

Поступающий должен УМЕТЬ:
четко и грамотно читать по-

церковнославянски; 
спеть фрагмент богослужебно-

го песнопения или куплет народ-
ной песни.

Абитуриенты иконописного от-
деления сдают, кроме общих эк-
заменов, также экзамен по осно-
вам рисунка и иконописания. На 
экзамене поступающий должен 

скопировать в цвете образец или
фрагмент иконы (материал: аква-
рель, гуашь или темпера (по вы-
бору); бумага размером 20x30 см).
Требования к работе: правильное
расположение изображения на
листе, передача характера изо-
бражения, соблюдение цветовых
и светотоновых отношений. Время
выполнения: до 6 часов.

Прием документов
с 1 июня по 24 августа.
Вступительные экзамены
Стационар:

1) ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) по основам рисунка и иконопи-
сания — 24 августа;
б) собеседование экзаменаци-
онной комиссии с абитуриентами 
— 25 августа.
2) БОГОСЛОВСКО-МИССИОНЕР-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) собеседование экзаменаци-
онной комиссии с абитуриентами
— 25 августа.
3) ОТДЕЛЕНИЕ РЕГЕНТОВ-ПСА-
ЛОМЩИКОВ
а) прослушивание — 25 августа;
б) собеседование экзаменаци-
онной комиссии с абитуриентами
— 25 августа.

Заочный сектор:
собеседование экзаменацион-

ной комиссии с абитуриентами
богословско-миссионерского от-
деления и отделения регентов-
псаломщиков — 26 августа.

Для допуска к вступительным
экзаменам абитуриент должен
предоставить в канцелярию семи-
нарии следующие документы:

прошение на имя Ректора; 
анкету;

автобиографию (пп. 1–3 запол-
няются при подаче документов);

ксерокопию паспорта (стр. 1, 2,
11; находящимся в браке также
стр. 9 и 10) и свидетельства о рож-
дении;

две фотографии 3x4 см; 
справку о Крещении; 
справку о семейном положении;
аттестат о среднем образова-

нии (оригинал и копию);
справку о состоянии здоровья

(форма 086-у, с обязательной за-
писью психиатра) и карту приви-
вок;

рекомендацию приходского
священника, утвержденную епар-
хиальным архиереем;

грамоту о рукоположении в свя-
щенный сан — для абитуриентов в
священном сане;

военный билет или приписное
удостоверение (оригинал и копию);

Поступающие в иконописный
класс должны предоставить при-
емной комиссии образцы соб-
ственных работ (не менее трех),
желательно иконописного направ-
ления.

Начало учебного года — 1 сен-
тября.

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 просмотра 
в вашем браузере должна
быть включена поддержка
Java-script. 
Страница в Интернете:
http://missiа.org.ua/
Банковские реквизиты:
Р/с 26007054622294 в Полтав-
ском ГРУ КБ «ПриватБанк»,
ЗКПО 25157702, МФО 331401

Как проехать 
к Полтавской Миссионерской

Духовной семинарии
Прямые авторейсы в Комсо-

мольск совершаются из городов:
Киева, Харькова, Днепропетров-
ска, Полтавы. Получить подроб-
ною информацию и забронировать
место Вы сможете по телефонам:
8(067)995-56-88, 8(067)771-61-12
(данная информация не является
рекламой).

Если Вы проживаете вдалеке
от большого населенного пункта,
из которого есть прямые маршру-
ты в город Комсомольск Полтав-
ской области, то Вам необходимо
в первую очередь найти наиболее
удобный маршрут в город Кремен-
чуг, находящийся в 20 километрах
от города Комсомольска.

Остановка автобусов, идущих
в Комсомольск, находится возле
Кременчугского железнодорожно-
го вокзала.

Необходимая автобусная оста-
новка в Комсомольске — «ул. До-
бровольского».

Полтавская Миссионерская 
Духовная семинария 
приглашает на учебу
у р


