
Возлюблені  отці, браття і сестри, дорогий іподиякон Олег! 

Нехай буде благословенно ім’я Отця і Сина і Святого 

Духа, що удостоює нас сьогодні 8 серпня 2021 року у 

Митрополичому Кафедральному Соборі м. Вінніпегу в 

святому таїнстві Євхаристії прийняти Тіло і Кров Господню – 

ліки для нашого безсмертя і єдності з Богом. Особлива 

радість для всіх нас, що через декілька хвилин, як буде на це 

Божа ласка, ти благовійний іподиякон Олег, будеш 

висвячений на диякона Святої Православної Церкви, в першу 

степінь священства,  щоб допомагати звершувати святі 

таїнства, служити Богу і Святій Церкві. 

З промислу Божого, ти виростав в родині священника в 

Брусилові на Житомирщині, звідки родом наш великий 

митрополит Іларіон Огієнко і на житомирської землі 

народився мій батько і весь його рід. З дитинства, ти дуже 

добре знаєш, який нелегкий хрест священника несе твій 

батько і не багато тепер дітей  священників наважаються 

стати на дорогу своїх батьків і служити Церкві Христові. Хочу 

особливо подякувати твоїм батькам, які виховали тебе на 

славу Божу. Але не ти вибрав Господа, а Він вибрав і 

покликав тебе на служіння Собі. Велика ласка Божа стати 

Його дияконом, але і велика відповідальність. Як сказано в 

молитві під час співу Херувимської пісні: «Ніхто із зв’язаних 

тілесними пристрастями і похіттю не достойний, приходити, 

або наближатися, або служити Тобі, Царю слави! Бо служити 

Тобі - велике і страшне навіть для самих Небесних Сил». 



Святий апостол Павло говорить: « Страшно впасти в руки Бога 

живого» (Євр 10:31). Господь Серцезнавець вибрав тебе на 

служіння Собі.  

Не бійся бути слугою Господа, Він ніколи не залишить 

тебе, Він дасть тобі Свою руку і прийде на поміч, як подав 

руку святому апостолу  Петру, коли він тонув і кликав на 

поміч. Сьогодні на твою голову будуть покладені руки 

єпископа і зійде божественна благодать Святого Духа, «яка 

завжди немічне лікує і виснажене поповнює». 

Господь завжди прийде тобі на поміч, Господь завжди 

скріпить тебе, Господь завжди благословить тебе, якщо 

будеш ревним і вірним слугою Його.  Дорогий іподияконе 

Олег , прийди і отримай благодать Святого Духа в хіротонії на 

диякона. А ви, дорогі отці, браття і сестри, укріпіть мою 

недостойність і кандидата на диякона, щирою сердечною 

молитвою : «Господи помилуй!». Благословенний той, що 

йде в ім’я Господнє! 

 


