№7

(245)

31 липня 2015р.

Віддаючи славу Богу, який благоволить та
просвіщає наш народ, ми водночас величаємо і святого рівноапостольного князя Володимира, як хрестителя
Київської Русі, що просвітив нас світлом віри Христової та істини.
В житті святого князя Володимира ми бачимо особливий чудесний прояв Божої присутності та Божої сили. До хрещення він був
похмурий, жорстокий, підозрілий і ласолюбий варвар, яким його
характеризує літописець. Зовсім іншим, новим він став після хрещення. Він полюбив Бога і самовіддано віддався Йому, пішов за Христом Господом. І така зміна його життя для нас є доказом можливості
найглибшого перерождення людини (і всього народу), а його подвиг
є для нас взірцем того, яка могутня благодать Божа і що Вона може
зробити, якщо людина з покорою звернеться до Бога за допомогою.
Наші предки, до хрещення, блукали в темряві язичництва і багатобожжя. Без віри в Бога істинного людина хоч і живе тілом, але залишається
мертва душею, бо душа наша може жити тільки з Богом і в Бозі.

Наші предки прийняли віру Христову і ми, будучи
їхніми нащадками, змогли побачити світло істинного
Богопізнання, і нам відкрився новий духовний світ. Ми
пізнали Бога істинного, Бога невидимого і всюдисущого, Який є
Творцем всього та всім управляє; пізнали Сина Його Єдинородного,
Який спокутував наші гріхи і заснував на землі Свою Святу Церкву тих, що спасаються; пізнали ми і Духа Святого, який сприяє та
допомагає нашому спасінню.
І через святе хрещення ми відродилися і вступили в Церкву Христову, і знаходимося в духовному спілкуванні з Богом. Таким чином, в Церкві Христовій через святі благодатні таїнства, з допомогою Божої благодаті, ми звершуємо справу свого спасіння.
Свята віра Христова, віра православна, сприйнята нашими предками в купелі хрещення, розвинула й удосконалила в людині добрі
зерна та найкращі задатки людського духу; вона дала їм життя і силу
пригнічувати всі погані схильності людини й порочні прагнення.

Як через родюче і добре щеплення змінюється саме дерево, вносяться
в нього нові солодкі соки й виганяються гіркі, так перероджує віра
православна душу людини.
У наших предків, наділених від природи добрими душевними якостями, ще в язичництві виділялися деякі з цих добрих властивостей,
особливо близькі та споріднені Християнській вірі, через які вони
успішно прищепилися і зростали в їхніх душах. Ці властивості за своєю
суттю такі: прихильність до своїх богів та побожність: в сімейному
житті були добрі задатки природного м’якосердя, привітності,
співчутливості, витривалості та терпіння. Вони в своїх взаєминах
відрізнялися прямотою й сердечністю, були привітні й гостинні.
Але в язичництві всі ці добрі душевні якості залишалися в зародку
й не розвивались та не приносили плоду. І ось, як тільки була прийнята людиною православна віра, то вона внесла в народну душу
світло істинного богопізнання і розбудила, і викликала до життя в ній
найкращі сили й здібності її духу.
Святий рівноапостольний князь Володимир, що послужив Божественному Промислу насадженням святої православної віри серед нашого народу, своїм генієм зрозумів істинне Християнство й сприйняв
його всім своїм єством, — полюбив Господа Бога свого всім серцем,
всією душею й всім розумінням своїм, і свого ближнього, як самого
себе, і розповсюдив ці дві заповіді на всі сторони як свого особистого
життя, так і державного управління.
Народ, йдучи за своїм просвітителем, також глибоко сприйняв
саму суть Християнства і втілював заповіді євангельського вчення. І
результатом такого життя за заповідями Божими було те, що ідеалом
Київської Русі була святість. І цьому ідеалу підпорядковувалось громадське та державне життя. Тому весь такий устрій життя і його вигляд найкраще передається словами «Свята Київська Русь».
«Свята Київська Русь» — це життя народу, що перебуває в Церкві,
в Тілі Христовому. Святою її не можливо зробити за наказом або
за завданням, тому що виток благодаті, який об’єднував Київську
Русь — не наша власність і не ми їм розпоряджаємося. Він дається
Богом як дар, коли благодать просять і наполегливо шукають, тоді
вона приходить і творить чудеса. Такий чудовий прояв присутності
і сили Господньої ми й бачимо в житті святого князя Володимира
та в історії Київської Русі. Служачи Богові і Церкві, святий князь
Володимир поклав основу «Святої Київської Русі». І це є те, що її
з’єднувало, возвеличувало, піднесло й збагатило духовними та
матеріальними благами.
Свята православна віра освячувала всі сторони сімейного,
суспільного й державного життя, побуту й моралі народу. Спосіб життя в Київській Русі від князя до простолюдина відповідав церковному
розподілу дня. Години праці, відпочинку, сну, їжі і молитви залежали
від церковних служб, посту й свят. Релігійний обряд був невід'ємною
частиною життя й зливався з щоденним побутом людини.
Але, як зазначали праведники останнього часу, далеко не все в
Київській Русі збігалося з тим спільним прагненням до святості. Багато зла сталося в ній. Якщо немає людини, яка житиме і не згрішить, то
тим більше не може не бути гріхів і зла в історії і житті народу. Однак,
як для характеристики людини важливо, які якості в ній найбільш
яскраві та перемагають інші, так і для характеристики народу потрібно
визначити те, що складає головний зміст його духовного життя. Для
нашого народу, незважаючи на всі колишні окремі ухилення і навіть
падіння, головним було служіння правді і стояння в істині.
Святою Київська Русь іменується за безліч тих угодників, які засяяли на нашій землі. Починаючи від синів святого Володимира благовірних князів Бориса і Гліба, перших що прославилися дивами,

і від самих хрестителів Київської Русі
святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги, незліченний
сонм святих жив і прославився
святістю і чудесами. Святі угодники були і залишаються плодом
красним нашої держави, нашого народу.
Це є священна історія
Божого устрою. Вплив на
історичні події Київської
Русі її святих отців настільки
великий, що не можна
відокремити історію держави
від історії Церкви. Церковністью
були напоєні уклад і побут народу. Навіть зовнішня політика
багато в чому була виразом її
духовного образу.
Так було довгий час, але прийшла доба випробувань. Настали важкі часи, народ-богоносець, здавалося, став звіром, що нищив все те святе, що зводилося на протязі
майже тисячі років. Господь не залишив нашу Церкву і не дивлячись
на всі жахливі злочини, коли, здавалося ось-ось червоний дракон поглине Її, Вона вистояла, і ворота пекельні не перемогли Її.
І тепер на небі не припиняють підноситися молитви сонмів святих, що просіяли в нашій землі, які стоять перед престолом Божим.
Але не тільки на небі, а і на землі продовжує бути Святою. Влада
богоборців не дивлячись на всі зусилля не змогла знищити Церкву,
але сама згинула.
Незчисленный сонм нових мучеників засвідчив свою вірність Христу. Наш народ з невимовним терпінням переніс страждання, рівних
яким не відчував ще жоден народ у світі, дав безліч нових підтверджень
стійкості у вірі. Незважаючи на жорстокі переслідування, Церква залишилася непереможеною.
Будемо просити Бога дарувати правителям і народу моральні і
духовні сили, щоб звільнитися від розорення, наслідки якого і тепер
дають про себе знати, щоб за молитвами святого рівноапостольного
великого князя Київського Володимира, знову відродилася наша
земля, омившись своїми покаянними сльозами, як другим хрещенням. Підемо шляхом, що вказав нам святий князь Володимир. Будемо зберігати віру православну, тому що мало бути просто «хрещеним»: щоб бути істинним християнином, потрібно насамперед
бути православним і притому церковним, якими були наші предки,
які створили Київську Русь. Тому будемо триматися Свято-Володимирського шляху, який один тільки здатний духовно відродити народ і врятувати, як нашу Батьківщину, так і разом з нею і весь світ,
від загибелі, що нас очікує.
Свято Хрещення Київської Русі є для нас не тільки святом віри
Христової, православної, але разом з тим воно є і святом Православної
Церкви і святом всього народу.
Що очікує наш народ в майбутньому, це цілком відомо лише Господу Богу. Але те, що становило нашу силу раніше, тим же ми можемо бути сильні і повсякчас. І тому будемо твердо пам'ятати і міцно
зберігати заповіт наших батьків, які передали нам у спадок православну віру, як істинну силу, могутніше якої немає нічого в цьому світі.
Доповідь архієпископа Амвросія, 2015 рік.

З 2008 р. на телеканалі «Новий Чернігів» виходить православна інформаційна програма
«ДОРОГА ДО ХРАМУ».
Автор і ведучий – архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій.
Програма виходить кожної п’ятниці – о 18.30, повтор – в суботу о 6.45 і неділю о 18.05.

Високопреосвященніший архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій
в період з 1 по 31 липня звершив богослужіння та виголосив проповіді в наступних
храмах єпархії:

4, 18, 19, липня – Свято-Троїцький кафедральный собор м.
Чернігова.
2 липня – с. Гарбузин Козелецького благочиння.
Високопреосвященніший Амвросій звершив чин освячення закладного каменя храму на честь великого князя Александра Невського в співслужінні благочинного округу протоієрея Михаїла Терещенка і духовенства благочиння.
5 липня – Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. У роковини з дня кончини Блаженнішого Митрополита Володимира
(Сабодана, †2014) архієреї УПЦ на чолі з Предстоятелем освятили надгробний хрест і звершили панахиду на могилі Блаженнішого Митрополита Володимира. Високопреосвященніший Амвросій у сонмі ієрархів Української
Православної Церкви співслужив Його Блаженству за Божественною
літургією і у звершенні панахиди.
6 липня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир
м.Чернігова. В канун дня пам’яті Пророка, Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна Високопреосвященніший Амвросій звершив
всеношне бдіння у співслужінні архімандрита Романа (Расюка) і
духовенства обителі.
7 липня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. У свято
різдва чесного славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господня
Іоанна Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну
літургію у співслужінні духовенства храму та єпархії.
9 липня – храм на в ім’я Тихвінської ікони Божої Матері с. Змітінів Сосницького благочиння. У день престольного свята Високопреосвященніший
Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні благочинного Сосницького округу протоієрея Іоанна Кузьовича, настоятеля храму
ієрея Олександра Поляковського та духовенства благочиння.
11 липня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир. В канун свята первоверховних апостолів Петра і Павла
Високопреосвященніший Амвросій очолив звершення всеношного бдіння у співслужінні архімандрита Романа (Расюка) і духовенства обителі.
12 липня – Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. В день
пам’яті славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і
Павла Предстоятель Української Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію
в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Високопреосвященніший архієпископ Амвросій у сонмі ієрархів УПЦ
співслужив Його Блаженству за Божественною літургією.
Наприкінці літургії відбувся короткий молебень перед іконою
святих первоверховних апостолів Петра і Павла, після якого Його
Блаженство привітав усіх присутніх з недільним днем та зі святом,
а намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополита Павла – з Днем тезоіменитства.
13 липня – Свято-Успенський храм с. Волосківці Менського
благочиння. Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля протоієрея Миколая
Кичуги та духовенства благочиння на честь 250-ліття освячення храму. Зважаючи на ревні труди на благо Української Православної Церкви архієпископ
Амвросій нагородив протоієрея Миколая Кичугу Почесним знаком преподобного Лаврентія Чернігівського.
18 липня – храм Всіх святих Чернігівських. В день престольного свята

4 липня архієпископ Чернігівський
і Новгород-Сіверський Амвросій взяв
участь в урочистостях з нагоди чергового випуску в Чернігівському юридичному
коледжі Державної пенітенціарної служби
України. Цього року дипломи отримали 83
курсанти, які навчалися за спеціальністю
«Правоохоронна діяльність».
Молодим офіцерам належить забезпечувати стабільність в суспільстві і впроваджувати у практику пенітенціарної системи європейські стандарти у нелегкий
для нашої країни час.
– Ви призвані на службу правди,
істини і добра і повинні виконувати

Високопреосвященніший Амвросій очолив звершення Божественної
літургії в співслужінні настоятеля протоієрея Петра Казновецького та духовенства храму і єпархії. За богослужінням було звершено ієрейську хіротонію
диякона Ігоря Гончара.
20 липня – храм в ім’я Казанської ікони Божої Матері с. Скорінець
Чернігівського
благочиння.
Напередодні
престольного
свята
Високопреосвященніший Амвросій очолив звершення всеношного бдіння у
співслужінні настоятеля храму ієрея Богдана Кочана і духовенства
благочиння.
21 липня – храм в ім’я Казанської ікони Божої Матері
м.Семенівки. В день престольного свята Високопреосвященніший
Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля храму протоієрея Валерія Смея і духовенства благочиння.
22 липня – Спасо-Преображенський храм смт. Любеч
Ріпкінського благочиння. Високопреосвященніший Амвросій
звершив Божественну літургію у співслужінні благочинного
Ріпкінського округу прот. Іоанна Голоботовського, настоятеля храму прот.
Іоанна Фурданича і духовенства благочиння.
23 липня – Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. У День пам’яті
преподобного Антонія Печерського, начальника усіх руських ченців, в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври була звершена
Божественна літургія. Богослужіння очолив керуючий справами
УПЦ, ректор КДАіС, митрополит Бориспільський і Броварський
Антоній.
Архієпископ Амвросій у сонмі ієрархів УПЦ співслужив Його
Високопреосвященству за Божественною літургією.
Після одпусту намісник Лаври митрополит Павел привітав керуючого справами УПЦ, митрополита Бориспільського і Броварського Антонія із Днем тезоіменитства.
По закінченні привітань відбувся хресний хід до Ближніх печер,
де була звершена молитва перед іконою преподобного Антонія Печерського.
26 липня – Свято-Різдва Богородиці собор м. Козелець.
Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну літургію у спів
служінні благочинного Козелецького округу протоієрея Михаїла
Терещенка і духовенства благочиння.
Зважаючи на ревні труди на благо Української Православної
Церкви та з нагоди 35-ліття хіротонії архієпископ Амвросій нагородив протоієрея Михаїла Терещенка Почесним знаком свт. Філарета
Гумілевського та подарував ікону з часткою молей святителя.
27 липня, напередодні свята Хрещення Київської Русі та
1000-ліття з дня блаженної кончини святого рівноапостольного великого князя Володимира, Предстоятель Української Православної
Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України
Онуфрій очолив святковий молебень біля пам’ятника Хрестителю Русі на
Володимирській гірці м. Києва.
Після звершення святкового молебню на Володимирській гірці центральними вулицями Києва пройшов хресний хід, в якому взяли участь
понад 30 тисяч віруючих, які приїхали до Києва з усіх регіонів
країни. Всенoшне бдіння відбулось на соборній площі СвятоУспенської Києво-Печерської Лаври.
28 липня Предстоятель Української Православної Церкви
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій
звершив Божественну літургію в Успенському соборі КиєвоПечерської Лаври.
Його Блаженству співслужили представники Помісних Православних Церков, єпископат і духовенство всіх єпархій УПЦ. За
богослужінням молилися численні віруючі, які приїхали до Києва з усіх
регіонів країни.
Високопреосвященніший архієпископ Амвросій у сонмі архіпастирів
співслужив Його Блаженству за всеношним бдінням і Божественною
літургією в день свята.

свій обов’язок зі смиренням, чистотою
і добротою; щоб Господь був з вами,
необхідно боротися зі змієм гріха, бути
вірними один одному і своїй Батьківщині,
– наголосив у вітальному слові владика
Амвросій.
Архієпископ Амвросій звершив водосвятний молебень перед початком усякого діла, під час якого було піднесено
молитву про настання миру в Україні.
Владика Амвросій благословив молодих офіцерів-правоохоронців, колектив
колледжу, представників світської влади
та гостей на добрі справи і окропив усіх
учасників церемонії святою водою.

5 июля 2015 г. исполнился год со дня кончины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). С марта 1969 по апрель 1973г. епископ
Владимир возглавлял Черниговскую епархию. Впоследствии не раз посещал Черниговщину с архипастырскими
визитами. Каким молодой епископ запомнился нашим
землякам? Что хранят сердца тех, кто имел счастье с ним
встречаться и молиться?
Архиепископ Черниговский и Новгород-Северский
Амвросий: «Приезжая в Лавру на прием к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру понимал, что у него нет
времени, но переступал порог его кабинета, – водворялся
мир в душе, все становилось на свои места, и вопросы решались, и время находилось.
Были сложности в период восстановления НовгородСеверского монастыря. Блаженнейший сказал: «Главное
– чтобы собор реставрировался, а там уже Господь управит». И действительно, все проблемы были разрешены,
монастырь полностью был отреставрирован и Блаженнейший освящал его.
Он знал, что если возродитсяся храм – будут возраждаться и души людей, потому что каждый человек – это храм Духа
Святого. И это было радостью для него. Блаженнейший часто
приезжал на освящение храмов нашей епархии.
А первая наша встреча произошла в 1973 г., когда мне,
студенту академии, выпала честь в Троице-Сергиевой Лавре встречать с крестом нового владыку ректора. Мне сказали: «Ты из Одессы, и он из Одессы – бери крест и встречай
его». Стою, волнуюсь, знаю владык строгих, а тут такая легкая походка и светлое, открытое лицо, будто он много лет
был здесь ректором и всех знает.
Со студентами общался просто, как отец со своими
детьми. Помню, он зашел в трапезную и сел за столик вместе с семинаристами. Ему говорят: «Вот сюда – к преподавателям», а он в ответ: «Студенческой каши попробую». И
попробовал, и потом качественнее она стала.
Лекции и проповеди владыки ректора всегда слушали
с особым интересом. Знаете, есть преподаватели, которые
читают по конспекту, а он рассказывал очень просто и доходчиво. У него был дар слова от Бога. Послушать его проповеди приезжали даже из Москвы.
Покойный протоиерей Иоанн Савенко вспоминал, как
он, участник освоения целины, демобилизованный офицер
зашел в храм, где было столько народу, и услышал такую
проповедь владыки Владимира, что оставил все и начал служить в том самом храме. Впоследствии владыка дал ему рекомендацию для поступлення в семинарию.
Владыка Владимир определил и мой путь. Помню, на
IV курсе академии писали прошения, куда кто хочет попасть на служение. Кто в аспирантуру, кто в регионы, а я
просто написал: «Прошу направить меня на приходское
служение по воле Божией и Вашему благословению». За
вечерним богослужением подхожу под благословение, а
владыка спрашивает: «Куда ты хочешь поехать на при-

ход?». Я отвечаю: «По воле Божией и по Вашему благословению» и слышу: «Так тебе Ангел с неба на хартии напишет, куда тебе идти? Хочешь в Харьковскую епархию?».
Так и определилась воля Божия через его мудрое решение.
В этом регионе я прослужил более 24 лет.
Еще вспоминается: когда мне довелось быть делегатом
исторического Архиерейского Собора 1992 года от Харьковской епархии, иду с владыкой Никодимом, а митрополит Владимир нам навстречу. Я взял благословение, да и
вырвалось у меня: «Владыка, я буду голосовать за Вас!».
А он улыбнулся и спросил: «Отец Андрей, а что я тебе
плохого сделал?». Я был удивлен. Что можно ответить на
такую открытость?
Во всем постоянно ощущалась его доброта, а где простота
и доброта – там мудрость. Сам Блаженнейший Владимир – это
олицетворение мира, входящего в Церковь, в государство, в
общество, семью и душу каждого человека».
Блаженнейший Митрополит Владимир очень любил
Чернигов, особенно старался приезжать и служить в дни
памяти святителей Феодосия и Филарета, преподобного
Лаврентия. Ведь Черниговщина была первая его кафедра,
которую он возглавил в 1969 году и одновременно управлял Сумской епархией.
В то время церкви Чернигова были превращены в музеи,
архивы, склады. Во время праздничных богослужений у
единственного действующего Свято-Воскресенского храма
дежурила машина скорой помощи, – зачастую приходилось
«откачивать» нескольких задохнувшихся в толчее старушек.
Крестный ход даже на Пасху не разрешался, колокольный
звон также был под запретом.
Сейчас нам уже сложно представить всю тяжесть общения с государственными чиновниками-атеистами.
– Трудно было удержаться, не сорваться, когда уполномоченный по делам религий И. Котенко вызывал «поговорить», – вспоминал владыка. – Он садился в конце стола,
доставал толстый «талмуд», красный карандаш, который
грыз с одного конца, а другим записывал, и начинал разговор: что и как?
Как-то не удержался, тоже прихватил с собой записную
книжку, карандаш. Сижу на противоположном конце стола
и рисую квадратики. Он меня переспрашивает, а я его, и как
будто записываю. Он возмутился, зачем я переспрашиваю.
Я спросил, а он зачем? Опять спрашивает, куда я пишу. Отвечаю, что туда же, куда и он. Он уже возмущенно: «Какое
имеете право?». Я повторяю тот же вопрос. Он как вскочит.
Кулаком по столу и матом меня… Я поблагодарил его вежливо, мол, вы культурный человек, возглавляете такой участок работы, честь вам и слава. И все это так спокойно, что
уполномоченный искренне удивился, почему я не ответил
ему его же словами.
Блаженнейший Митрополит Владимир тепло вспоминал свой тогдашний клир: «Особенно теплые отношения сложились с духовенством. В то время в Чернигове
жил протоиерей Георгий Соловьянов, который дал мне
рекомендацию для поступления в Одесскую духовную
семинарию, за что был наказан власть предержащими и
вынужден искать новое место службы. Его взял на собственный страх и риск секретарем епархиального управления архиерей Андрей (Сухенко).
Отец Георгий был необыкновенно светлой личностью.
Он-то и служил настоятелем храма Воскресения Христова.
Служил там и протодиакон Григорий, который удивлял всех
своей выдержкой. Он не делал ни одного лишнего жеста,
всегда был спокоен и сдержан».
Духовную атмосферу тех лет служения владыки Владимира передает скромный документ – его ответ на прошение настоятеля Свято-Успенской церкви с. Рогоща
Черниговского района. Нам неизвестны обстоятельства
и аргументы игумена Алексия. Но резолюция владыки
Владимира от 2 сентября 1970 г. открывает нам еще одну
грань его характера, равно как и характера служения того
времени: «Будучи епископом, я за границей почти три
года сам раздувал кадило, зажигал лампады, сам служил,
и пел, и читал и никогда этим не тяготился, бывши и уборщицей, и архиереем».
Протоиерей Григорий Товстогон:
– Любовь к ближнему, доступность, чуткость всегда
привлекали прихожан к епископу Владимиру. Казалось
бы, монаха менее всего должна была интересовать семейная жизнь священников. Но владыка равнодушным не

был к тому, какой священник в быту, какие у него условия
жизни. Именно он заметил у моего сына Анатолия интерес к рисованию. Как-то подарил ему огромный, хорошо
иллюстрированный альбом литографий с изображением
святых и сюжетов на библейскую тематику. С этого началось у сына подлинное увлечение иконописью, которое
передалось и внучке. А книгу эту мы храним в семье, как
дорогую реликвию. Владыка Владимир рукоположил Анатолия в священники.
Игумения Елецкого Свято-Успенского женского монастыря Амвросия (Иваненко):
– Богослужения молодого епископа Владимира быстро
нашли отзыв в сердцах верующих. В Свято-Воскресенской
церкви, случалось, комсомольцы мешали богослужению
– громко смеялись, выкрикивали оскорбления, даже бросали пустые бутылки. Только владыка мог воздействовать
на них словом Божиим. И нередко можно было услышать:
«Еще раз послушаю этого попа, и стану верующим».
Он полюбил свою паству, и она платила молодому епископу такой же любовью и преданностью. Когда владыка покидал Чернигов, люди плакали, устилали путь его цветами.
Особенно владыка любил белые розы. Часто после праздничных богослужений он приносил цветы к окошку подвального помещения закрытого Свято-Троицкого собора,
где находились под милицейской охраной мощи святителя
Феодосия. Дважды за время пребывания в епархии владыке
удалось уговорить стражей допустить его к святым мощам.
Оставляя Чернигов, он благословил паству добиваться возвращения мощей святителя Феодосия и мы вернули мощи
нашего великого угодника.
Протоиерей Иоанн Фесик:
–В те годы в Чернигове было особо предвзятое отношение к религии. Даже моих детей в праздник Пасхи не допустили в храм и они во время богослужения находились
в сторожке.
А что приходилось терпеть священству от уполномоченных по делам религий! Один из них похвалился владыке Владимиру, что собственноручно расстрелял 76 врагов
народа. На это владыка спокойно заметил ему: «За это награда не большая; вот если бы вы обратили 76 человек в
патриоты Родины – была бы бóльшая награда».
И как в такой тяжелой обстановке молодому епископу удается добиться разрешения служить две литургии в
Свято-Воскресенском храме?
Однажды в праздник Рождества Христова владыке Владимиру разрешили даже совершить ночную литургию, после которой он вместе со священнослужителями и дьяконами пропел несколько колядок. Так мы впервые услышали
колядку «Это ночь святая», автором которой был он сам.
Мы с любовью вспоминаем о владыке Владимире и молимся, чтобы Господь упокоил Его душу в селениях праведных, где несть печаль, ни воздыхание.

Слово
Блаженнейшего:

Церковь –
это реальность духовного ведения
и светлое упование,
это полнота бытия в любви
и горение духа,
это умное созерцание горнего мира
в богатстве красок древней иконы.
Церковь –
это всежизненная жизнь
и всерадостная радость,
это праздник бытия
и вечное торжество!

По материалам интервью архиепископа Амвросия съемочной группе студии документальных фильмов КиевоПечерской Лавры и сборника воспоминаний: «Пастырь.
Митрополит Владимир (Сабодан) глазами современников. – К., 2000».
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