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Вяра
03.05 по еретическия, †20 април по православния
календар - Св. младенец-мъченик Гавриил
Белостокски. Св. преподобни Анастасий, игумен
на Синайската планина. Св. Анастасий Синаит,
патриарх Антиохийски. Св. преподобни Теодор
Трихина. Св. Григорий, патриарх

Свети младенец-мъченик Гавриил
Белостокски (1690 г.)

Роден на 22 март 1684 г. в село Зверки, Белостокски окръг,
в семейството на благочестивите селяни Петър и Анастасия.
Расъл кротък, незлоблив, със забележителна склонност към
съзерцателно уединение. На 11 април 1690 г. майката на 6
годишния Гаврил тръгнала да носи обяда на своя съпруг в
полето. През това време, в техния дом пристигнал

арендатора евреин, който излъгал детето и тайно го
отвел в град Белосток, където младенеца бил подложен
на мъчения: РАЗПНАЛИ ГО, НАДУПЧИЛИ МУ ТЯЛОТО,
ИЗПУСКАЙКИ КРЪВТА МУ ПОСТЕПЕННО.
НА ДЕВЕТИЯ ДЕН ДЕТЕТО ИЗДЪХНАЛО И ЕВРЕИТЕ
ХВЪРЛИЛИ ТЯЛОТО МУ В КРАЯ НА ГОРАТА БЛИЗО ДО
СЕЛО ЗВЕРКИ.
Гладните кучета, които намерили трупа, не само не го
разкъсали, но го пазили от хищните птици. Чувайки
силният им лай, скоро пристигнали жители от селото и
намерили тялото на малкия мъченик.

Веднага било установено, че става въпрос за РИТУАЛНО
УБИЙСТВО. Стекъл се много народ, дълбоко развълнуван от
зверството, и тялото на мъченика Гавриил било погребано
близо до храма.
30 години след погребението мощите на свети Гавриил
останали нетленни. В 1746 г. храма, в който бил погребан

младенеца изгорял, но светите мощи оцелели. Частично
обгоряла само едната ръчичка, но когато тялото било
пренесено в манастир, тя чудесно зараснала и отново се
покрила с кожа.
Свети Гавриил се счита за целител на децата.

Тропарь мученика младенца Гавриила Белостокского
глас 5
Святый младенче Гаврииле, / ты за Прободеннаго нас ради
от иудей/люте от онехже в ребра прободен был еси/ и за
Истощившаго кровь Свою за нас/ все тело твое на истощение
крове/ в лютыя язвы предал еси, / ныне же во славе вечней с
Ним вселился еси. / Тем помяни и нас, молим, зде чтущих
память твою, / прося нам здравие телеси/ и спасение душам
нашим.

Кондак мученика младенца Гавриила Белостокского
глас 6
Отечество твое Зверки бысть, / мучениче Христов Гаврииле, /
идеже от истых зверей - иудеев восхищен:/ абие родитилей
лишен еси, / таже вся поряду люте претерпев, / в отечество
Небесное преселился еси. / Восхищай и нас зде от всяких
напастей и скорбей/ и умоли, молим тя, / улучити вечное
наследие твое.

Молитва мученику младенцу Гавриилу Белостокскому
Младенческаго незлобия хранителю и мученическаго
мужества носителю, Гаврииле блаженне, страны нашея

адаманте драгоценный и иудейскаго нечестия обличителю! К
тебе мы, грешнии, молитвенно прибегаем и, о гресех своих
сокрушающеся, малодушия же своего стыдящеся, любовию
зовем ти: наших скверн не возгнушайся, чистоты сый
сокровище, нашего малодушия не омерзи, долготерпения
учителю, но паче сих, немощи наша от Небес видя, тех
исцеления нам твоею подаждь молитвою и твоей Христу
верности подражатели нас быти научи. Аще ли терпеливно
крест искушений и злострадании понести не возможем, обаче
и тогда милостивыя твоея помощи не лиши нас, угодниче
Божий, но свободу и ослабу нам у Господа испроси. Таже и
молящийся о чадех своих матери услыши, здравию и спасению
младенцем от Господа податися умоляяй. Несть таковаго
жестокаго сердца, еже слышанием о муках твоих, святый
младенче, не умилится, и аще кроме сего умиленнаго
воздыхания никоегоже благаго деяния принести возможем, но
и таковым умиленным помыслом наши умы и сердце,
блаженне, просветив, на исправление жития нашего
благодатию Божиею нас настави. Вложи в нас о спасении
души и о славе Божией ревность неустанную и о часе
смертнем память неусыпную хранити помози нам. Наипаче же
в смертнем успении нашем терзания демонская и помыслы
отчаяния от душ наших предстательством твоим отжени и сия
упованием Божественнаго прощения исполни, во еже и тогда и
ныне славити нам милосердие Отца, и Сына, и Святаго Духа и
твое крепкое заступление во веки веков. Аминь.

В памет на преподобния наш отец
Анастасий, игумен на Синайската планина
(695 г.)

Свети Анастасий бил възпитан в голямо благочестие още от

ранната си младост, което е видно от следните думи, казани от
самия него:
- Които са видели Христа в плът, са Го смятали за пророк;
ние, макар с телесните си очи да не сме Го виждали, въпреки
това от най-млада възраст, още младенци и момчета, винаги
сме Го признавали за Бог, всесилен Владика, Създател на
времената, и сме се научили да Го изповядваме като сияние на
Отеческата Слава. А пък Неговото Свето Евангелие
изслушваме с такава любов, сякаш виждаме пред себе си
Самия Христос, Който се обръща към нас. А когато приемаме
непорочната перла на Неговото пречисто Тяло, вярваме, че
приемаме Самия Христос. А когато виждаме на иконата само
Неговото изображение, покланяме се, припадаме и Го
почитаме, сякаш виждаме Самия Него, Който се взира към нас
от небесата.
От тези слова на преподобния Анастасий ясно се вижда, че
той от самото си детство е бил научен да познава Христа,
истинския Бог, да вярва в Него, да се бои от него с
нелицемерен страх, от цяло сърце да Го обича и да Го почита с
подобаващото му се поклонение.
Като достигнал пълнолетие, свети Анастасий оставил света,
и като взел според Евангелската заповед кръста си,
самоотвержено последвал след Христа. Като се отдалечил в
манастир, тук Анастасий приел монашество. Но като искал да
достигне колкото е възможно по-висши подвизи в
добродетелта и като се стремял да подражава на съвършените
в добродетелите мъже, свети Анастасий се отправил към
Иерусалим и се заселил на Синайската планина, където се
подвизавал заедно с мнозина свети мъже, преуспяващи в
подвизите на монашеското житие.
По това време игумен на Синайската планина бил
преподобният Иоан Лествичник. Заради смиреномъдрието си

той получил от Бога дарът на духовното разсъждение и
премъдрост. Той съставил много душеполезни беседи, написал
житията на някои свети отци и се удостоил да получи
презвитерски сан.
След свети Иоан Лествичник и неговия брат Георги игумен
на Синайската планина станал Анастасий. Там той се потрудил много за изобличаването на еретиците, които се
наричали акефали, написал много против тях и като се
състезавал с тях, ги изобличавал и посрамвал. Ереста на
акефалите се зародила в Александрия по време на
управлението на император Зенон; нейни основатели били
хора враждебни и противници на Четвъртия вселенски събор
на светите отци, проведен в Халкидон. По времето, когато тази
ерес се зараждала в Александрия, лъжепатриарх бил еретикът
Петър, с прозвището Могос. Към тази ерес на акефалите
впоследствие се присъединил и Севир, който получил
прозвището “Безглавият”, заради принадлежността му към
ереста на безглавите; това е същият онзи Севир, който през
управлението на император Анастасий завладял престола на
Александрийската патриаршия.
Свети Анастасий поразявал всички тези еретици, като се
борел с тях не само на Синайската планина, но обхождал
Сирия, Арабия и Египет, като навсякъде изкоренявал и
прогонвал тази ерес и утвърждавал Христовата Църква. Така
като послужил много на Бога, преподобният отишъл при
Господа в дълбока старост. Неговата кончина била при
царуването на император Ираклий.
Трябва да отбележим, че има двама отци Анастасий с едно и
също прозвище - “Синаит”. Първият, по-стар на години, и със
сан антиохийски патриарх, който невинен претърпял изгнание
от император Иустин, а вторият, сега споменаваният, който е
живял малко по-късно от него и е бил игумен на Синайската

планина.

В памет на свети Анастасий
Синаит, патриарх Антиохийски
(599 г.)

На тридесет и петата година от царуването на император
Юстиниан Велики, след кончината на Антиохийския патриарх
Домн Младши, на патриаршеския престол встъпил Анастасий,
наречен Синаит поради това, че бил взет за светителската
Катедра от Синайската планина.
През това време в Църквата започвали смутове, по повод на
неблагочестивото мъдруване на някои личности относно
Божествената Христова плът, а именно - че по време на
пребиваването на Спасителя сред хората, до Неговите
доброволни страдания, плътта Му сякаш не била изпитвала
страдания, не се подчинявала на природните потребности и
едва ли не нашият Господ Иисус Христос приемал храна и
питие допреди страданията и възкресението Си по същия
начин, както Той вкусвал, когато се явявал на апостолите Си,
след възкресението. Това нечестиво мъдруване се зародило в

Константинопол. Подробно за него е написано в житието на
свети Евтихий, патриарх Константинополски.
Към това еретическо мъдруване отначало се присъединил и
съблазненият от еретиците император Юстиниан (но после той
изоставил тази ерес), който и искал да издигне това
еретическо учение в догмат на вярата. Вследствие на това в
църквата настанало такова голямо объркване, че бил свален от
патриаршеския престол патриарх Евтихий, който се
възпротивил на ереста.
Всички, които поради незнанието си се колебаели дали да
приемат това учение, или не, чакали съвет и указания от
антиохийския патриарх Анастасий Синаит, тъй като свети
Анастасий бил мъж твърде запознат с Божественото Писание,
твърд в изповядването на православната вяра и свят по живот.
Еретиците положили всички усилия, за да привлекат свети
Анастасий на своя страна, с надеждата, че ако той е
благосклонен към тяхното учение, всички православни ще
последват примера му. С тази цел те се обърнали за помощ
към царя, но не постигнали успех, тъй като свети Анастасий
писмено изобличил царя за неговата заблуда. Също така той
изпратил свои пастирски послания и по всички Сирийски
области до духовенството и миряните, като ги поучавал да се
пазят от споменатата ерес. Освен това в Антиохия той
ежедневно поучавал в църквите, като повтарял апостолското
наставление: “който ви благовестеше нещо по-друго от това,
що ние ви благовестихме, анатема да бъде”.
Като научил за всичко това, император Юстиниан се
разгневил срещу светейшия патриарх и поискал да го свали от
престола, както и Константинополския патриарх Евтихий, но
изведнъж почувствал, че се приближава смъртта му и се
отказал от намерението си. Умирайки, царят се покаял за
ереста и написал в завещанието си патриарх Евтихий да бъде

върнат от заточението на своята катедра. Така Юстиниан
умрял в разкаяние и бил причислен към благочестивите царе;
а в Църквата отново се въдворил мир.
След смъртта на Юстиниан управлението на държавата
приел неговият племенник, Иустин Младши. Подучен от
еретиците, той свалил от Антиохийския престол Божия
архиерей Анастасий Синаит, като хвърлил върху него
несправедливи обвинения. Така най-напред свети Анастасий
бил обвиняван в това, че не пазел църковните пари и ги
разхищавал напразно; после в това, че е злословил за царя,
като отвърнал на зададения му въпрос, защо не пази
църковното имущество, така: “за да не го вземе всемирният
пагубник Иустин”. Дори добавили, че когато Анастасий заел
антиохийския престол, Иустин завеждал при чичо си царските
палати и очаквал от Анастасий подарък. Но свети Анастасий
не му дал нищо, като справедливо разсъдил,че не е добре да се
дава злато за получаването на духовен сан, който не със злато
се придобива, но се дава по благодатта на Светия Дух.
Оттогава Иустин започнал да се гневи на Анастасий. А когато
след смъртта на чичо си той приел управлението на
държавата, започнал да търси обвинения срещу в нищо
невиновния светител Анастасий, и като се възползвал от
лъжливите обвинения, го свалил от престола.
След като Анастасий бил низвергнат, на Антиохийския
патриаршески престол бил назначен, против неговата воля,
игуменът на фаранската лавра Григорий, мъж също
преукрасен с благочестие, споменаван с похвали в Лимонария
на светейшия иерусалимски патриарх Софроний. След смъртта
на този Григорий блаженият Анастасий Синаит след двадесет
и три годишно пребиваване в изгнание при царуването на
император Маврикий, отново бил върнат на антиохийския
патриаршески престол. По това време папа на Рим бил свети
Григорий Велики, наречен Двоеслов, или Събеседник. Този

светец пребивавал в най-искрено духовно общение с блажения
Анастасий, като бил в преписка с него. Когато светият папа
Григорий чул, че Анастасий се е върнал на престола си,
незабавно, сърадвайки се на неговото възвръщане, изпратил
до него послание, в което му написал следното:
- Слава в небесата Богу, на земята да бъде мир и радост, тъй
като пълноводната река, която някога изостави антиохийската
камениста почва, сега отново се завърна в руслото си и
напоява долините, през които протича.
В друго писмо той отново говори:
- Ти ми съобщаваш, свети отче, че ако би било възможно, ти
би искал да водиш разговора с мен без хартия и перо и
съжаляваш, че за това пречи твърде голямото разстояние
мужду изтока и запада. Но аз говоря истината, че и на
хартията твоята мисъл води разговор с мен като че без хартия.
От думите на твоя разговор аз виждам твоята любов към мен и
ние, съединени по благодатта на всесилния Бог, чрез съюза на
любовта, не сме разделени от разстоянието. Защо би искал да
имаш позлатени гълъбови крила, като вече ги имаш? Защото
тези крила са любовта към Бога и ближния. На тези крила
възлита светата Църква, с тях тя превъзхожда всичко земно.
Ако ти, свети отче, нямаше тези крила, то не би прелитал до
мен с такава любов в писмата. И тъй, умолявам те, моли се за
мен, немощния, та чрез твоите молитви Господ по-скоро да ме
освободи от толкова големите (причинявани на Рим от
лангобардите) бедствия и вълнения и да ни доведе до
пристанището на вечния покой. Аз с благодарност приех
твоите добри благопожелания, които ти, човеко Божий,
понеже си смирен духом, изрази към мен, и относно които
казваш: какво може да даде нищият, освен това, което
принадлежи на нищия? Но ако ти не бе направил себе си нищ
духом, то не биха били толкова щедри твоите благословии.

Всесилният Бог да те защити под Своя Покров от всякакво зло.
И тъй като твоят живот е твърде важен за всички добри хора,
то само след като изминат много години, да те пресели
Всевишният във вечните обители на небесното отечество.
От това послание на свети Григорий, папа Римски, до
блажения Анастасий, патриарх Антиохийски, става очевидна
взаимната любов на двамата в Светия Дух и едновременно в
това послание се свидетелства за благочестието и светия
живот на Анастасий.
Блаженият Анастасий, като прекарал шест години след
възвръщането си на престола, се преставил в Господа на
четиринадесетата година от царуването на император
Маврикий.
След свети Анастасий Синаит на патриаршеския престол
встъпил друг Анастасий, но вече без това наименование
Синаит, който бил убит от иудеите през царуването на
гонителя на християните, император Фока, и бил почитан от
вярващите като Христов мъченик.
Трябва да отбележим, че има двама мъже Анастасий с
наименование Синаит. Първият е Антиохийският патриарх,
който се преставил през царуването на император Маврикий, а
другият, празнуван също сега, е бил игумен на Синайската
планина и починал през царуването на император Ираклий,
приемник на гонителя Фока, който убил Маврикий. В онези
времена е имало и други преподобни отци с името Анастасий,
прославили се с добродетелния си живот, но не Синаити, както
този Анастасий, който бил убит от иудеите. Освен това в
“Лимонария”, глави 48-а и 49-а, се споменава за авва
Анастасий, който бил ключар в Иерусалим на живоносния
Гроб и в църквата на Възкресението на Христа, нашия Бог.

В памет на преподобния наш
отец Теодор Трихина

(400 г.)

Преподобният Теодор Трихина, тоест власеничник, бил син
на богати родители и произлизал от град Константинопол.
Като изоставил заради Бога родителите си, богатството и
славата, той напуснал отечеството си и приел монашество в
един пустинен манастир.
Тук той водел толкова строг начин на живот, че твърде
много изтощавал плътта си, и заприличал по лице на мъртвец.
В продължение на цели нощи стоял на молитва и въпреки
студа никога не покривал главата си и носел само една
бодлива космата дреха, за което и бил наречен власеничник,
или Трихина. После на негово име започнал да се назовава и
манастирът, в който светецът прекарал своя суров живот. За
подвизите си свети Теодор получил от Бога власт над бесовете
и като извършил много чудеса, с мир си отишъл при Господа.
Той вършел чудеса не само приживе, но и след преставянето
си, защото от неговите свети мощи изтичало благовонно

целебно миро, с което за слава на нашия Бог Христос се
лекували много болести и били прогонвани нечистите духове.

Кондак преподобного Феодора
глас 4
Явился еси предивен житием,/ Феодоре мудре отче,/
власяными рубы изменив/ паче царских сокровищ,/ яже на
земли,/ сего ради небесную одежду восприял еси,// присно
моли о нас, преподобне.

В памет на свети Григорий, патриарх
Антиохийски (593 г.)

Преподобният Григорий бил игумен на манастира, който се
наричал Фаран и се намирал между Синайската планина и
Раита . По особен Божий промисъл той по чудесен начин бил
посочен от Бога като човек, достоен за патриаршеския
престол. За това се разказва в “Лимонария” на свети
Софроний, Иерусалимския патриарх.
Авва Георгий Арменеца, ученик на авва Сергий, ни съобщава
следното: “Тъй като авва Григорий, който беше игумен на
лаврата Фаран, нееднократно ме молеше да го заведа при авва
Сергий, аз се отправих с него при стареца, който по това време
пребиваваше в пустинята край Мъртво море. Старецът, като го
видял, го приветствал и го приел твърде любезно. Той донесъл
вода, измил му краката и през целия ден разговарял с него за
спасението на душата, а на другия ден го изпратил. Когато
авва Григорий се отдалечил от авва Сергий, аз запитах
стареца:

- Отче, ти знаеш ли, че се съблазних; защото съм водил
много епископи, презвитери, и други отци при тебе, а ти на
никого от тях не си умивал краката, само на авва Григорий.
На тези думи старецът ми отвърна:
- Аз не знам кой е Григорий, но знам, че в моята пещера аз
приех патриарха, защото го видях, че носи омофор и държи в
ръцете си Евангелие.
Авва Сергий говореше това за авва Григорий в пророчески
дух, защото след като изминаха пет години, по Божиите съдби
авва Григорий беше поставен за патриарх в град Антиохия.
За същия Григорий, патриарха на Антиохия, някои от
старците разказваха, че той притежавал особено следните
добродетели: милостиня, незлобие, покаяние, смирение. У
него имало и голямо състрадание към съгрешаващите, също
придобил и много други добродетели. Светейшият Софроний,
Иерусалимският патриарх, дава за него следното
свидетелство:
- Такъв мъж, като блажения Григорий, Антиохийския
патриарх, е достоен да се причисли към лика на светиите и
преподобните: той против волята си бил поставен на
патриаршеския трон и водел свят живот в Христа, нашия
Господ, На Него слава во веки. Амин.

Преподобный
Александр
Ошевенский, игумен
(1479 г.)

Преподобный Александр Ошевенский родился 17 марта
1427 года в 80 верстах от Белозерска в Вышеозерской волости,
за несколько месяцев до кончины преподобного Кирилла
Белозерского (+ 9 июня 1427 г.), с которым был связан в
последующем духовными узами всю жизнь.
Алексей (мирское имя преподобного Александра
Ошевенского), пятый сын богатого земледельца Никифора
Ошевена и супруги его Фотинии, был долгожданным ребенком
и родился по усердным молитвам Фотинии. Сама Божия
Матерь вместе с преподобным Кириллом Белозерским явилась
ей и обещала рождение сына по ходатайству преподобного
Кирилла. Хотя Алексей был младшим сыном, родители чаяли
видеть в нем наследника и их питателя в старости. В детстве
мальчика обучили грамоте и готовили из него
предприимчивого хозяина. В 18 лет юношу пытались женить.
С дозволения родителей он отправился помолиться в КириллоБелозерский монастырь и остался там.
Игумен полюбил юношу за смирение и вскоре предложил

ему принять постриг. Но Алексей отказался, решив испытать
себя. Изучая Священное Писание, он шесть лет прислуживал
братии послушником и лишь тогда принял иноческий постриг.
К тому времени родители его переселились в село Волосово,
в 30 верстах от Каргополя вниз по реке Онеге. Вскоре
Никифор испросил у новгородского боярина Иоанна место для
поселения у реки Чурьюги, получившее название Ошевенской
слободы.
Преподобный Александр просил у игумена разрешения
принять от родителей последнее благословение и прощение,
чтобы затем уйти на уединенное житие. Не сразу благословил
игумен молодого инока. Он предупреждал его об опасности
пустынножительства. Но преподобный Александр боялся
подвижнической славы, которую он имел среди братии, и
вторично просил отпустить его из монастыря. Наконец,
настоятель благословил его.
Обрадованный встречей отец предложил сыну поселиться на
реке Чурьюге и обещал содействовать в устроении пустыни.
Преподобному Александру понравилось место. Он водрузил
крест в основание будущей обители и дал обет пребывать здесь
до конца жизни. После того преподобный Александр вернулся
в Кирилло-Белозерский монастырь и некоторое время нес
послушание на клиросе, в поварне и на хлебне. Его посвятили
в сан диакона. Наконец, когда преподобный Александр пришел
к игумену в третий раз и рассказал ему, как звал его на
устроение обители чудный голос, как обещался он пребывать
на том месте, настоятель отпустил его, благословив иконами
Божией Матери Одигитрии и святителя Николая Чудотворца.
Преподобный Александр освятил избранное место иконами,
поручил отцу наблюдать за строительством церкви, а сам
отправился к архиепископу Новгородскому Ионе (1459 - 1470).
Архиепископ Иона посвятил его в сан пресвитера и поставил

игуменом обители. Боярыня Анастасия и ее сын Юрий готовы
были отдать монастырю всю волость, но преподобный
Александр принял грамоты лишь на необходимые земли.
Построенный храм был освящен во имя святителя Николая. С
твердостью и мужеством начал преподобный трудиться в
созданной обители. Старец, который приехал вместе с ним из
Кирилло-Белозерского монастыря, не выдержал трудной
пустынной жизни и уехал обратно. Но мало-помалу собралась
братия. Преподобный ввел строгий общежительный устав,
который требовал полного молчания в храме и на трапезе,
когда читались жития; в келлии иноки не должны были быть
без дела, а во время исполнения послушания творить Иисусову
молитву или читать псалмы. "Братия, - говорил преподобный
игумен, - пусть не страшат нас труды и скорби пустыни. Вы
знаете, что путем скорбей входят в Царствие Небесное. Пусть
живет в вас взаимная любовь и смирение. Бог есть любовь, и
Он любит смиренных".
Многие даже из мирян приходили к преподобному и
пользовались его наставлениями. Два племянника святого
приняли постриг в его монастыре, чем разгневали одного из
братьев преподобного, Амвросия. Преподобный Александр
кротостью смягчил брата. но племянники охладели в ревности
к подвигам и оставили обитель. Скорби за спасение духовных
чад расстроили здоровье преподобного. Он лежал и не мог не
только приподнять руку или голову, но даже выговорить слово.
В таком изнеможении святой Александр молился
преподобному Кириллу, своему покровителю. Преподобный
Кирилл явился в белых ризах и, осенив больного крестом,
сказал: "Не скорби, брат! Я помолюсь и будешь здоров. Только
не забывай обета, не оставляй этого места. Я буду помогать
тебе". Проснувшись, преподобный почувствовал себя здоровым
и наутро пошел в церковь. В подкрепление братии он
рассказал о посещении преподобного Кирилла. 27 лет

преподобный трудился в основанной им обители и мирно
скончался 20 апреля 1479 года.
После кончины игумена обитель начала быстро приходить в
упадок. Но преподобный не оставил попечения о ней.
Однажды монастырскому служителю Марку было видение во
сне: обитель полна народу; седой старец в святительской
одежде крестом осеняет работающих на постройке. Другой
старец, с длинной бородой, окропляет святой водой, а третий,
среднего роста, с русыми волосами, кадит. Четвертый,
молодой, следит за ними издали. Третий старец, а это был
преподобный Александр Ошевенский, объяснил, что ему
помогают святитель Николай Чудотворец и преподобный
Кирилл Белозерский, а юноша, стоявший поодаль, был дьяком
Матфеем, которого вскоре постригли с именем Максим и
избрали в игумена обители, как и предрек в видении
преподобный Александр. Инок Максим был поставлен во
игумена архиепископом Новгородским Сергием (1483 - 1485) и
восстановил обитель. Он настоятельствовал до 1525 года.
При построении нового храма во имя святителя Николая по
указанию явившегося преподобного Александра были
обретены его нетленные мощи. Тогда же был написан его
образ согласно с тем, каким он являлся инокам, и по рассказу
знавшего его старца. - Преподобный Александр Ошевенский
был среднего роста, с сухим лицом и впалыми щеками, с
небольшой и не густой бородой, с проседью в русых волосах. В
таком виде он и изображается на иконах.

Тропарь преподобного Александра Ошевенского
глас 4
Христа, истиннаго Бога, всею душею возлюбил еси/ и Тому
невозвратным желанием последовал еси,/ вся же красная и

сладкая мира сего возненавидев,/ яко небопарный орел, на
Небеса возлете/ и тамо со Ангелы ликуеши и со всеми святыми
Святей Троице предстоиши,/ моли и нам спастися, чадом
твоим,/ яко же обещася, Александре преподобне, отче наш.

Кондак, преподобного Александра Ошевенского
глас 8
Родителей своих любовь отринул еси/ и дом свой, яко чужд,
оставил еси,/ водвори бо ся в пустыню,/ и тамо виде Бог труды
твоя и подвиги,/ пастыря и наставника избранному Своему
стаду сподобляет тя/ и по преставлении великими чудесы
прославляет тя,/ исцеляти различный недуги. / Моли о нас
Христа Бога,/ празднующих любовию святую память твою,/ да
вси единогласно вопием ти:/ радуйся, Александре преподобне,
отче наш.
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