
11.10.2017 Чернецтво - це блаженство

  

  11 жовтня 2017 року, в день свята на честь Собору преподобних отців
Києво-Печерських, які у Ближніх печерах (прп. Антонія) спочивають, Блаженніший
Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію в
Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Разом з іншими
архіпастирями йому співслужив митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим.  

  

  У своїй проповіді Блаженніший Митрополит Онуфрій дав ряд настанов монахам і одну
пораду мирянам:  

  «Хтось може сказати “я не можу наслідувати святих, адже у мене сім’я, діти, батьки і
т.д.”… Так, ми не можемо бути один в один схожими на них, але в чомусь ми можемо їх
наслідувати. Хоча б терпінням усього без нарікань на те, що Бог нам посилає. Не треба
довіряти своїм почуттям і міркуванням, які зіпсовані гріхом, а треба віддатися на Волю
Божу і дякувати Йому за все, пам’ятаючи про те, що Бог є Любов’ю і абсолютним Добром.
Навіть, коли від Бога виходить гірке, то воно приносить людині блаженство і радість,
якщо ми це приймаємо з подякою», — сказав він.  

  Предстоятель розповів про преподобних отців Печерських  і закликав, в міру своїх сил,
наслідувати їх. Розмірковуючи над тим, що таке справжнє чернецтво, Його Блаженство
сказав: «одні кажуть, що це постійна молитва, інші – розумний і помірний піст, але піст на
все життя, треті – служіння Богу і служіння ближньому, інші – нестяжання і зречення від
усіх мирських багатств і скарбів, і перебування у цьому нестяжанні все своє життя».  

  При цьому, як підкреслив, Його Блаженство, монах, відрікаючись від багатьох речей,
стає не нещасним, а блаженним.  

   «У одного отця запитали, що таке чернецтво, і він відповів: «Чернецтво – це
блаженство»», — сказав Архіпастир .  

    На завершення богослужіння Предстоятель привітав паству зі святом та благословив
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https://youtu.be/IFjj33r9CNE?t=3m12s
http://news.church.ua/2017/10/11/blazhennishij-mitropolit-onufrij-chernectvo-ce-blazhenstvo-video/
http://news.church.ua/2017/10/11/u-den-pamyati-soboru-prepodobnix-blizhnix-pecher-predstoyatel-upc-ocholiv-svyatkove-bogosluzhinnya-u-kijevo-pecherskij-lavri/
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усіх : “Нехай молитвами преподобного
Антонія і всіх святих, які у Ближніх печерах спочивають, Бог благословить нас, наших
рідних, і подасть необхідне для нашого земного життя і життя небесного”.

    {phocagallery
view=category|categoryid=2020|limitstart=0|limitcount=33|detail=5|displayname=0|displaydetail
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1|overlib=1}  

  Також на святі побувала парафіянка храму Святого-Духа м. Миколаєва (вул. Троїцька).
Вона зафотографувала деякі краєвиди у Києво-Печерській Лаврі і передала світлини у
редакцію сайту:  

    {phocagallery
view=category|categoryid=2020|limitstart=33|limitcount=3|detail=5|displayname=0|displaydetail
=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=
1|overlib=1}      Також на офіційному сайті Української Православної Церкви
опубліковано спогади  першого намісника Лаври митрополита Тульчинського і
Брацлавського Іонафана про відкриття Києво-Печерської Лаври у 1988 році.
(посилання)
.
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