
25.06.2018 День пам'яті святого Онуфрія Великого

  

  25 червня, у день свого тезоіменитства, Блаженніший Митрополит Київський і всієї
України Онуфрій звершив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври. Його Блаженству співслужили архіпастири Української
Православної Церкви і серед них митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим –
всього понад сімдесят архієреїв, архієпископ Берлінський і Німецький Марк (РПЦЗ), а
також гості у священному сані та духовенство обителі .    
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    Предстоятель для Інформаційно-просвітницького відділу Української Православної
Церкви розповів про свого Небесного покровителя напередодні Дня Ангела .  

  — Ваше Блаженство, щиро вітаємо Вас з Днем тезоіменитства! 47 років Ви носите ім’я
Онуфрій. Розкажіть, будь ласка, про Вашого Небесного покровителя преподобного
Онуфрія Великого. Що змінилося у Вашому житті з прийняттям нового імені у постригу?  

  — Ми не завжди уявляємо, яких випробувань зазнають ті люди, які присвячують усе
життя служінню Богові. Одна справа прийти у монастир на два, на три дні, на тиждень
або навіть на рік, знаючи, що ти з цього монастиря підеш і зможеш далі вести інший
спосіб життя. А інша справа, коли людина обирає шлях на все життя. У цієї людини буде
сильна духовна боротьба, сам диявол повстає на таку людину, намагається збити її з
шляху. Найчастіше диявол перемагає нас, ми падаємо, розбиваємося, ранимо себе, потім
здіймаємось, набуваючи духовного досвіду,  і наступного разу, коли диявол нападає, ми
вже в цій спокусі можемо встояти.Преподобний Онуфрій Великий  Преподобний
Онуфрій Великий  

  Преподобний Онуфрій Великий був одним з тих славних пустельників, які можуть нас
навчити цієї духовної боротьби, яку вони пройшли самі. Преподобний Онуфрій
усамітнився в дикій і суворій Фіваїдській пустелі Єгипту в IV столітті, за імператорів
Констанція і Валента, єретиків-аріанів. Саме в цій пустелі древні подвижники полум’яною
молитвою, постом і покаянням боронили святу віру християнську від єресі і неправдивого
вчення. У десятирічному віці святий Онуфрій пішов у пустелю, бажаючи наслідувати
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25.06.2018 День пам'яті святого Онуфрія Великого

Святих пророків Ілію та Іоанна Предтечу.    

        За словами Первосвятителя Української Православної Церкви , у житті монаха, як і
в житті звичайного мирянина дуже важливо не забувати, що Бог перебуває поряд з нами
щомиті. «Господь завжди допомагає нам подолати всі житейські спокуси і негаразди,
лише б ми не забували про Нього і не надіялись марно на свої мізерні сили», – підкреслив
Архіпастир.  

  Небесний Отець бачить можливості кожного християнина та покладає на його руки і
плечі лише такий послух або випробування, який він може понести.    

          На питання: "Які книги (окрім Біблії) Ви порадили б прочитати кожному
священику?" Його Блаженство відповів:   

  — Корисно читати творіння святих Отців, в яких дається правильне тлумачення
Священних Писань, а також дуже корисними є четьї-мінеї, тобто житія Святих, в яких не
тільки велика духовна мудрість, але й дуже багато різноманітних прикладів життя
Святих, які в різні епохи, в різних країнах, в різних соціальних умовах винесли муки і
випробування і зберегли свою вірність Христу. Із творінь святих Отців можна виділити
творіння, які написані святителем Ігнатієм (Брянчаніновим). Він опрацював творіння всіх
древніх Отців і виклав духовні висновки із цих творінь сучасною мовою і в сучасних,
зрозумілих для нас формах. Тому творіння свт. Ігнатія є надзвичайно корисними,
особливо для нас, священиків, а також для тих, хто збирається стати служителем
Божественного Вівтаря.  
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