
25.06.2017 День тезоіменитства Блаженнішого Митрополита Онуфрія

  

    25 червня 2017 року, у Неділю 3-ю після П’ятидесятниці, день пам’яті преподобного
Онуфрія Великого, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив
Божественну літургію на площі перед Успенським собором Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври.

  Його Блаженству співслужили архіпастирі Української Православної Церкви, у тому
числі Митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим – всього понад шістдесят
архієреїв, а також гості у священному сані, серед яких - архімандрит Варнава (Гладун), 
духовенство обителі.

    Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом
проповіді. Блаженніший Владика розповів про життя та суть подвигу свого небесного
покровителя – преподобного Онуфрія Великого, а також пояснив значення таких
пустельників, як преподобний Онуфрій: вони моляться за увесь світ.   Архіпастир
закликав вірних бути хоч трохи схожими на святого Онуфрія.

      Предстоятель наголосив, що преподобний є дивним прикладом того, як «благодать
Божа укріпляє людину на такі великі справи і подвиги». Але, за словами Архіпастиря,
«звичайно, він не може бути для нас зразком для прямого наслідування».  

  Окрім того, що сьогодні майже не можливо знайти такі відлюдні місця, як за часів
преподобного подвижника, на думку Його Блаженства, існує ще одна, більш важлива
причина тому.  

  «Господь забрав сьогодні у нас благодать для звершення таких великих подвигів. Він
дав людині у ці дні благодать терпіти хвороби і скорботи. Преподобні Отці говорять, що
ті люди, які будуть жити в останні часи і будуть терпіти з вдячністю все, що буде в світі
творитися — і скорботи, і хвороби, і нещастя, дякуватимуть Богу і молитимуться за весь
світ, ті люди будуть по своєму достоїнству перед Богом рівними пустельникам та інокам, 
які жили у древні часи
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».  

        За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

    Після одпусту Блаженнішому Митрополиту Онуфрію проспівали многоліття.
Найстарший за хіротонією архієрей УПЦ, митрополит Одеський і Ізмаїльський
Агафангел, зачитав вітальне слово Предстоятелю з днем його тезоіменитства.
Блаженніший Владика подякував за привітання та благословив усіх. “Нехай, молитвами
преподобного Онуфрія, Господь зберігає кожного з нас на стежках нашої земної
подорожі”, – побажав Архіпастир вірним.

  По завершенні богослужіння Предстоятель приймав вітання від пастви.
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  Преподобний Онуфрій жив у IV столітті. В молодості він виховувався в Фиваїдському
монастирі Ериті. Дізнавшись від старців про великі труднощі і висоту життя пустельників,
яким Господь посилає через Ангелів Свою допомогу, преподобний Онуфрій возгорівся
подвизатися як і вони. Вночі він таємно вийшов з обителі і пішов в глибину пустелі. Тут
преподобний Онуфрій знайшов пустельника і залишився навчатися у нього пустельному
життю та боротьбі з диявольскими спокусами. Коли старець переконався, що святий
Онуфрій зміцнився в цій страшній боротьбі, він довів його до зазначеного для подвигів
місця і залишив одного. Щорічно старець приходив до нього і через кілька років,
прийшовши до преподобного Онуфрія, помер.

  Біля печери, де жив святий, виросла фінікова пальма і відкрилося джерело чистої води.
Дванадцять гілок пальми по черзі приносили плоди, і преподобний не знав голоду і
спраги. Тінь пальми вкривала його від полуденної спеки. Ангел приносив святому хліб і
кожні суботу та неділю причащав його, як і інших пустельників, Святих Тайн.  
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  Преподобний Онуфрій жив в повній самоті в дикій пустелі 60 років, після чого його
знайшов інший подвижник - преподобний Пафнутій, який і записав житіє святого.  На
прохання преподобного Пафнутія преподобний Онуфрій розповів про свої подвиги і
труди і про те, як Господь допомагав йому.  

    

  За матеріалами сайту
  "Православний церковний календар"    
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