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День, коли Вселенська Православна Церква згадує про дарування їй Святого Духа, –
подвійне торжество собору, освяченого у 1695 р.
свт. Феодосієм (Углицьким) в ім’я Святої Трійці.
У день престольного свята кафедрального
собору служіння Божественної літургії очолив архієпископ Чернігівський і НовгородСіверський Амвросій. Його Високопреосвященству співслужили: настоятель храму протоієрей
Іоанн Фесик, духовенство собору та єпархії.
Після читання Євангелія владика Амвросій
звернувся до пастви зі словом проповіді.
В день п’ятидесятий після Пасхи Дух Всесвятий
зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків на
знак того, що він має силу спалювати гріхи й очи-

щати, освячувати й зігрівати наші душі.
У цей день ми прикрашаємо храми та оселі
квітами, зеленню і гілками на знак нашої
віри і смиренної любові до Божественної
Трійці. Квіти і зелень, символи природи, що
відновлюється, вказують на таємниче оновлення душ християн силою Духа Святого.
За богослужінням була піднесена сугуба
молитва за мир в Україні, щоб через Святу
Церкву, яку заснував Бог дві тисячі років назад у день П’ятидесятниці, Господь послав на
нашу землю і народ благодать Святого Духа,
плодами якої є любов, радість та мир.
Після
закінчення
літургії
Високопреосвященніший Амвросій звершив

велику вечірню свята П’ятидесятниці з читанням колінопреклонних молитов, що укріплюють
віруючих, за прикладом святих апостолів, до
прийняття безцінних дарів благодаті Божої.
***
В цей урочистий день також відзначають престольне свято у с. Крехаїв, с. Лемеші, с. Нічіговка,
с. Підлісне, с. Сираї Козелецького району; с. Сядрине Корюківського р-ну; с. Грабівка, с. Виблі
Куликівського р-ну; м. Мена, с. Бігач. с. Борківка
Менського р-ну; с. Машево Новгород-Сіверського
р-ну; с. Грабівка Ріпкінського р-ну, с. Вільшане
Сосницького р-ну; с. Боромики, с. Новий Білоус,
с.Москалі, с. Пакуль, с. Халявин Чернігівського
р-ну, с. Смяч Щорського р-ну.

2015 рік відзначений 1000-річним ювілеєм з дня преставлення святого рівноапостольного великого князя Володимира. З
цієї нагоди як на церковному, та і на державному рівні в Україні відбудуться урочистості, покликані засвідчити значущість
спадщини цього святого Правителя для нас – його нащадків, котрим судилося жити в буремному ХХІ столітті.
У 988 році князь Володимир зробив доленосний вибір на користь східного християнства. Він сам прийняв віру Христову та
ініціював хрещення своїх співвітчизників. Хрещення не лише докорінно змінило світогляд князя Володимира та його особисте
життя, але й визначальним чином вплинуло на життя усього давньоруського суспільства. Саме за часів князювання святого Володимира народилася самобутня вітчизняна православна християнська культура, яка протягом століть визначала історичний
шлях українського народу.
Прийняття християнства зміцнило давньоруську Державу. Незважаючи на княжі чвари та постійну політичну боротьбу, Русь відтепер усвідомлювала себе єдиним цілим. Православна Церква завжди була важливим фактором єдності
українського народу. І навіть коли наш народ внаслідок війн та політичних негараздів був поділений державними кордонами, коли наші предки змушені були жити у складі різних держав, саме приналежність до Єдиної Православної
Церкви допомагала їм зберегти власну ідентичність, не розчинитися в інших народах, не втратити власної культури.
Сьогодні, через 1000 років від дня блаженної кончини святого князя Володимира, наш народ проходить важкі випробування. У Донецькій та Луганській областях триває силове протистояння. Гинуть та зазнають важких поранень
тисячі не лише військовослужбовців, але й мирних мешканців. Полум’я війни, розпалене на Сході України, загрожує
перекинутися не тільки на інші регіони України, але і на весь Європейський континент. Людство опинилося на межі
глобального збройного конфлікту, який може мати жахливі наслідки для всієї цивілізації. Ми маємо зупинитися
перед цією небезпечною межею та шукати шляхи до порозуміння. Навіть найглибші протиріччя слід вирішувати
шляхом діалогу, за столом перемовин, а не у збройному протистоянні, заручниками якого стає мирне населення.
Рішуче наголошуємо, що Українська Православна Церква виступає за державну незалежність і територіальну цілісність
України. Наша Церква об’єднує усю Україну. Вона є Церквою українського народу. Її вірні живуть на Заході та Сході, на Півдні та на
Півночі України. До її складу входять люди різних національностей та різних політичних переконань. Але усі ми єдині у Христі. Саме
такою єдиною у різноманітті має бути і наша Батьківщина – Україна.
Так само рішуче ми відкидаємо всі наклепи на Українську Православну Церкву та її єпископат, котрі останнім
часом лунають у деяких вітчизняних засобах масової інформації. Від часів святого князя Володимира і донині наша
Церква завжди поділяла зі своїм народом його радість і страждання. Всі спроби голослівно звинуватити Українську
Православну Церкву в непатріотизмі є проявом популізму. Замість того, щоб у цей складний час усім нам об’єднатися
заради досягнення спільної мети – добробуту і стабільності Держави, нас намагаються розсварити зсередини, тим
самим порушуючи мир і спокій в Україні. Щоденно в усіх храмах Української Православної Церкви підноситься молитва за мир в Україні. Проповідь єпископів та духовенства нашої Церкви сьогодні спрямована на зменшення рівня
агресії в українському суспільстві. Лише подолавши в собі ненависть та нетерпимість, ми можемо йти до встановлення миру в Україні.
Нашим святим обов’язком є надання допомоги вимушеним переселенцям, військовослужбовцям, родинам загиблих та мирним громадянам, які перебувають в зоні бойових дій. Єпархії Української Православної Церкви постійно спрямовують гуманітарну допомогу до Донецької та Луганської областей. Зокрема, від початку року мирне населення Донбасу через церковні центри допомоги отримало майже 2,5 тисячі тон гуманітарних вантажів, які складалися з продуктів харчування, медикаментів, одягу, засобів
гігієни, дитячого харчування. Завдяки церковним благодійним ініціативам за зимово-весняний період було зібрано понад 5 мільйонів грн. Ці кошти пішли на допомогу мирним
громадянам, вимушеним переселенцям та українським воїнам.
Почаївською Лаврою та Житомирською єпархією для української армії було передано два автомобілі, призначені для порятунку поранених. Православними
вірянами Запоріжжя був відремонтований військовий госпіталь, а також закуплене медичне устаткування для нього. Важлива місія Церкви полягає в порятунку
мирних громадян, вивезенню їх із зони бойових дій. Священики єпархій Донбасу, ризикуючи життям, щодня духовно опікуються тими, хто не має можливості
виїхати з епіцентру війни. Багато храмів стали справжніми притулками та благодійними їдальнями для бідних. Попри ризики, священики докладають зусиль для
звільнення українських військовополонених. Окрім матеріальної допомоги Церква здійснює духовну опіку над українськими військовослужбовцями. На сьогодні
вже створено 10 центрів духовної підтримки та реабілітації учасників бойових дій. В різних областях нашої Батьківщини священики Української Православної
Церкви відспівують загиблих, котрі ціною життя боронили цілісність Української держави. Церква також не полишає і вдів та сиріт, які втратили своїх рідних на
війні. Окремими єпархіями здійснюється матеріальна підтримка родин, які втратили свого годувальника. В складний час для українського народу закликаємо усіх
вірних Української Православної Церкви дієво наслідувати приклад благодійності, який надав нам святий князь Володимир.
Кровоточивою раною на тілі України стало й трагічне церковне розділення. Значна частина наших співвітчизників, які сповідують православну віру, вже третє
десятиліття перебуває поза спілкуванням зі Світовим Православ’ям. Останнім часом релігійні громади нашої Церкви неодноразово зазнавали і зазнають спроби
захоплення храмів на користь так званого «Київського патріархату». На даний момент захоплено 23 храми Української Православної Церкви. Внаслідок цього
парафіяни Української Православної Церкви позбавляються можливості відвідувати власні храми та безперешкодно звершувати в них богослужіння. Особливу
стурбованість викликає той факт, що нерідко протиправні дії по відношенню до релігійних громад нашої Церкви відбуваються за мовчазної згоди місцевої влади,
або навіть її сприяння. Усе це суттєво ускладнює перспективу подолання церковного розколу.
В цих обставинах всім вірним чадам Української Православної Церкви належить не піддаватися на провокації, утримуватися від проявів агресії та ставитися зі
щирою християнською любов’ю до усіх, хто не поділяє нашого прагнення бути в благодатній єдності з усіма Православними Церквами світу. Ми маємо зберегти
міжконфесійний мир у нашій Батьківщині, який є одним з важливих чинників соціальної стабільності Держави.
Вкотре засвідчуємо готовність нашої Церкви до відвертого та конструктивного діалогу із представниками невизнаних церковних угрупувань в Україні. Діалог має відбуватися
на основі канонічного права та без втручання в цей процес позацерковних чинників. Подолання розколів – це внутрішня церковна справа. Ми розуміємо бажання державної
влади щодо церковної єдності, однак ми проти втручання держави у внутрішнє церковне життя.
У цей ювілейний рік закликаємо усіх вірних Української Православної Церкви та увесь боголюбивий український народ до підсиленої молитви за нашу багатостраждальну Батьківщину. Будемо щиро просити Милосердного Бога, аби Він подав нам довгоочікуваний мир. Будемо просити і святого князя Володимира
піднести молитви за свій народ. Цими молитвами в рік ювілею святого Володимира нехай здійсниться мрія мільйонів наших співвітчизників про настання тихого
і мирного життя у всілякому благочесті і чистоті на Українській землі.
+ Онуфрій
Благодать Господа нашого Іісуса Христа нехай перебуває з усіма нами!
Митрополит Київський і всієї України,
Від імені членів Священного Синоду Української Православної Церкви.
Предстоятель Української Православної Церкви

25 червня 2015 г., у День пам’яті свого небесного покровителя – прп. Онуфрія Великого, Предстоятель Української Православної
Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію на соборній площі СвятоУспенської Києво-Печерської Лаври.
Високопреосвященніший архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій у сонмі архієреїв Української Православної
Церкви співслужив Його Блаженству за Божественною літургією.
Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словами проповіді. За богослужінням була піднесена
сугуба молитва за мир в Україні.
Після завершення богослужіння архієпископ Амвросій тепло привітав від себе особисто і від своєї пастви Його Блаженство з
Днем тезоіменитства і побажав Первосвятителю Української Православної Церкви всесильної Божої допомоги в трудах во благо
Святої Церкви.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА АМВРОСИЙ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ВАШЕЙ ХИРОТОНИИ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ, КРЕПОСТИ ДУШЕВНЫХ И ТЕЛЕСНЫХ
СИЛ, МУДРОСТИ, ТЕРПЕНИЯ И ВСЕСИЛЬНОЙ ПОМОЩИ БОЖИЕЙ В ПРЕДСТОЯЩИХ АРХИПАСТЫРСКИХ ТРУДАХ ВО БЛАГО СВЯТОЙ
ЦЕРКВИ. ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ ДА ХРАНИТ ВАС ГОСПОДЬ В БЛАГОДЕНСТВИИ НА МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
28 червня архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій відзначив
17-річчя своєї архієрейської хіротонії. Його Високопреосвященство звершив Божественну літургію у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Розділити радість святкування до Чернігова прибули: архієпископ Ніжинський і Прилуцький Іриней, архієпископ Сумський і Ахтирський Євлогій, єпископ Конотопський і
Глухівський Роман, священики Чернігівської єпархії, насельники єпархіальних монастирів.
По завершенні Божественної літургії відбувся короткий молебень перед іконою
Богородиці Іллінської-Чернігівської та проголошено многоліття архієпископу Амвросію.
Духовенство собору та єпархії, представники світської влади і парафіяни поздоровили дорогого
архіпастиря і побажали йому Божої милості, допомоги й успіхів у всіх справах та починаннях.

Високопреосвященніший архієпископ Чернігівський і НовгородСіверський Амвросій в період з 23 травня по 30 червня звершив
богослужіння та виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:
30, 31 травня, 6, 7, 14, 20, 27, 28 червня – Свято-Троїцький
кафедральный собор м. Чернігова.
23 травня – Свято-Миколаївський
храм с. Осьмаки Менського благочиння. Архієпископ Амвросій звершив
Божественну літургію у співслужінні
протоієрея Василя Дендака та духовенства благочиння на честь 120-річчя храму.
24 травня – Свято-Георгієвський храм с. Дроздівка
Куликівського благочиння. Архієпископ Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля храму
протоієрея Іоанна Цапа та духовенства благочиння.
31 травня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова.
Архієпископ Амвросій звершив святкове повечір’я та утре13 червня 2015 р. Високопреосвященніший архієпископ Амвросій
ню у співслужінні духовенства храму.
взяв участь в урочистостях, присвячених складанню війсь-кової при1 червня – Спасо-Преображенский собор м. Чернігова.
сяги новобранцями 8-го навчального центру Державної спеціальної
Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественслужби транспорту України.
ну літургію в день Святого Духа, який цього року співпав з
До цієї події військовим було доставлено список чудотворної
Міжнародним днем захисту дітей. За час конфлікту на Донбасі
ікони великомученика Георгія Побідоносця та часточку його мощей.
загинули 65 дітей, 127 були поранені. За богослужінням було
Афонські святині прибули в Чернігів у супроводі митрополита Пезвершено літію по загиблих у зоні збройного
реяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра на запрошення
конфлікту на Сході України дітях.
голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту ге6 червня – Свято-Воскресенський храм
нерал-лейтенанта Миколи Малькова.
м. Чернігова. Архієпископ Амвросій зверВ урочистостях також взяли участь: голова обласної ради Микола Звєрєв, начальник головного шташив Божественну літургію у співслужінні
бу, перший заступник керівника Адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Сергій Затолокін,
протоієрея Алексія Савенко, духовенства
начальник навчального центру полковник Степан Гута, рідні та близькі військовослужбовців.
храму та єпархії. Після богослужіння была
Цього дня присягу на вірність народові України склали 535 новобранців.
звершена панахида по новопреставленому
Після церемонії було звершено молебень з молитвою про мир в
протоієрею Іоанну Савенко.
Україні, під час якого було прочитано молитву до святого велико18 червня – Спасо-Преображенский собор м. Чернігова.
мученика Георгія. Богослужбові піснеспіви виконала хорова група
Архієпископ Амвросій звершив Божественну літургію у
храму Архістратига Михаїла під керівництвом регента Анни Яреспівслужінні духовенства собору і єпархії. За богослужінням
ми. Архієпископ Амвросій на плацу окропив військовослужбовцівбуло звершено дияконську хіротонію Ігоря Гончара.
залізничників святою водою.
19 червня – Різдва Богородиці чоловічий монастир с. ДоКожен бажаючий мав змогу помолитися біля ікони і прикластися
мниця Менського благочиння. В день святкування Домницької
до мощей великомученика Георгія Побідоносця, небесного покровиікони Божої Матері архієпископ Амвросій звершив Божетеля православного воїнства, і попросити Божої допомоги молитваственну літургію у співслужінні намісника монастиря архім.
ми святого під час виконання службових обов’язків.
Варфоломія (Ромашко), архім. Романа (Расюка), архім. Серафима (Лісового), прот. Василя Дендака, прот. Павла Фазана, прот.
Олександра Дем’яненко, духовенства обителі та єпархії. Після
літургії архієпископ Амвросій звершив панахиду на могилі
схіігумені Архелаї (Ланько), (†1954р.), наУ травні 2015 р. виповнилось двадцять п’ять років діяльності
стоятельки Домницької обителі.
Чернігівської обласної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль
21 червня – Храм Різдва Богородиці
України», яка сприяє соціальному захисту понад 2400 жителів області, пос.
Хибалівка Куликівського благочиння.
страждалих внаслідок катастрофи.
Архієпископ
Амвросій звершив БожеОкрім цього, «Союз Чорнобиль України» бере активну участь у
ственну
літургію
у співслужінні прот.
міжнародних проектах з подолання наслідків Чонобильської катастрофи
Володимира
Чубука
і
духовенства
благочиння.
На молитовта розвитку атомної енергетики.
ну
пам’ять
владика
Амвросій
подарував
усім,
хто
молився за
У Чернігівському обласному філармонійному центрі відбулось урочисте вшанування пам’яті учасників ліквідації
богослужінням,
Євангеліє
від
Марка.
аварії на Чорнобильській АЕС, які віддали своє життя та здоров’я задля боротьби з наслідками катастрофи.
Чимало гостей прийшли поздоровити учасників організації з ювілеєм. Серед них керівництво області та міста, представники громадських організацій, благодійники,
мешканці обласного центру.
Вітаючи ювілярів, архієпископ Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій зазначив, що кожен з ліквідаторів звершив християнський подвиг самовіддачи, подвиг
самопожертви. Владика Амвросій нагадав слова Спасителя з Євангелія від Іоанна: «Немає більше тієї любові, як хто покладе душу свою за друзів своїх» (Ін. 15:13). Особливо ми повинні шанувати пам’ять героїв, які першими прийняли на себе удар страшної катастрофи і ціною власного життя загасили смертельне полум’я.
Архієпископ Амвросій подарував на молитовну пам’ять А. Лігуну, голові Чернігівської обласної організації ВГОІ «Союз Чорнобиль України», ікону святителя Феодосія Чернігівського,
небесного покровителя ліквідаторів, який молиться за всіх – не тільки чернігівців, а й усіх православних християн, які живуть в Україні.
За мужність і самовідданість, виявлені в період ліквідації наслідків аварії, та заслуги в громадській діяльності архієпископ Амвросій нагородив активних членів
організації, ліквідаторів І категорії:
• Архієрейською грамотою – С. Кириленка, Н. Джолу, М.Митрофанову;
• Почесним знаком преподобного Лаврентія Чернігівського – В. Кічая, В. Журавля, Ю. Буконкіна;
• Почесним знаком святителя Філарета Чернігівського – Г. Кравченка, О. Лисицю.
Владика Амвросій побажав, щоб Господь молитвами святителя Феодосія і всіх Чернігівських святих благословив наше місто, нашу Україну
щоб ніколи більше не повторилось техногенне лихо Чорнобиля.
22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Українська Православна Церква вшанувала пам’ять усіх загиблих у часи боротьби із фашизмом.
У Чернігові в мітінгу біля Могили Невідомого солдата (Меморіал Слави) взяв участь
Високопреосвященніший архієпископ Амвросій.
Після покладання квітів і хвилини мовчання архієпископ Амвросій звершив літію за загиблими у роки
Другої світової війни та полеглими у зоні АТО в співслужінні духовенства Чернігова.
Разом з духовенством молилися: голова обласної ради Микола Звєрєв, очільник обласної
державної адміністрації Валерій Куліч, керівник Чернігівської міської
громади Олександр Соколов, представники громадських організацій,
військові, учасники бойових дій, ветерани війни, пенсіонери, а також
мешканці міста.
Траурні заходи цього дня пройшли в усіх містах і селах нашої області, в храмах єпархії відбулись панахиди по загиблим.

17-20 червня 2015 р. Чернігів відвідали учні ЗОШ № 6
м. Слов’янська, які приїхали поклонитися нашим святиням та віддячити військовослужбовців 8-го навчального
центру Державної спеціальної служби транспорту України
за допомогу в реконструюванні їхньої школи, яка потрапила під обстріл під час бойових дій.
30 дітей з директором школи Наталією Дубровською та вчителями спершу відвідали у м. Києві національний музей «Меморіал
пам'яті жертв голодоморів в Україні», меморіальний комплекс
«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945
років», меморіал воїнам-афганцям та парк «Вічної Слави», де вони
поклали квіти до вічного вогню.
Після екскурсії по Києву гості прибули в Чернігів до
Свято-Троїцького кафедрального собору, де їх тепло зустрів
Високопреосвященніший архієпископ Амвросій. Владика благословив дітей іконочками і свічками, які діти поставили за упокій своїх захисників та
за здравіє усіх небайдужих до спільного лиха.
Протоієрей Іоанн Ярема розповів дітям про чернігівських святих, силу їхніх молитов та захисту. Всі мали змогу помолитися та приклонитися до відкритих мощей
свт. Феодосія, свт. Філарета і прп. Лаврентія, Чернігівських чудотворців.
Гості відвідали усипальницю собору, Чернігівське духовне училище, оглянули
краєвид Чернігова із дзвінниці.

У цей спекотний день єпархія пригостила дітей морозивом та іншими ласощами.
Потім протоієрей Іоанн Ярема та підполковник Володимир Киричок показали
їм Антонієві печери, могилу М. Коцюбинського; гості поклали квіти на меморіалі
«Слави» і також відвідали драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка, старовинний Вал та
історичний музей ім. В.Тарновського.
Для дітей була проведена екскурсія до Гетьманської столиці в
м.Батурині, де вони відвідали цитадель «Батуринська фортеця»,
комплекс пам'яток археології, Воскресенську церкву-усипальницю К. Розумовського, будинок Генерального суду з парком, палац
К.Розумовського.
В Чернігові у військовій частині для школярів було проведено
заняття з вогневої підготовки, екскурсія по військовій частині:
відвідування кімнати історії; класу підготовки водолазів, огляд спорядження та здійснення спусків в легкому та важкому спорядженні;
відвідування гуртожитку для військовослужбовців; приміщення
військового оркестру; автошколи; класу підготовки саперів; лазні та класу підготовки
зв'язківців. Для гостей був влаштований концерт військового оркестру навчального
центру і святковий обід, після якого командир частини
полковник Степан Гута вручив школярам подарунки.
Діти повернулися додому втішені та задоволені, з
надією, що все може змінитися на краще, коли є співчуття
та взаємопідтримка.

23 июня, в День 300-летия Спустя год, в 1696 году, святитель Феодосий умер, и его ля». «Да, далеко мне ехать, – сказал
кончины святителя Иоанна, первым посмертным чудом стало исцеление Иоанна от он, – но князь будет еще далее меня».
митрополита Тобольского, смертельно опасной горячки. Усопший архиепископ И действительно, Меньшиков оконПредстоятель
Украинской явился Иоанну и повелел готовиться к совершению чил жизнь в дальней ссылке в БереПравославной Церкви Бла- Божественной литургии на следующий день. Святой зове.
женнейший Митрополит Ки- подчинился и во время Евхаристии был совершенно
Святитель Иоанн прибыл в Сибирь
евский и всея Украины Онуфрий совершил Божествен- исцелен. 10 января 1697 года по просьбе народа он был в 1711 году и, встав во главе огромной
ную литургию в Свято-Николаевском соборе на родине поставлен епископом Черниговским.
епархии, множество жителей которой
свт. Иоанна. Высокопреосвященнейший архиепископ
Время пребывания архимандрита Иоанна на Черни- оставались еще язычниками, принялся за тяжелые паАмвросий сослужил Его Блаженству за литургией в сон- говской кафедре оказывается расцветом его творческой и стырские труды. Он возложил на бывшего митрополита
ме архиереев Украинской Православной Церкви.
просветительской деятельности. В частности, он основал Филофея проповедь Евангелия среди языческих племен
***
духовное учебное заведение — Черниговский коллегиум и организовал русскую миссию в Пекине (1714).
В 1714 г. в Чернигове была издана книга с длин- — которое, по его замыслу, должно было стать подготоСам святитель проповедовал преимущественным заглавием: «Илиотропион, то есть Подсолнечник, вительным училищем для Киево-Могилянской академии. но среди жителей Тобольска. Он усовершенствовал
представляющий сообразование человеческой воли с
Практически все литературные труды святителя школу, открытую его предшественником, и занялся
Божественной, переложенный с латинского на славя- Иоанна также приходятся на время его пребывания на неустанным наставлением и благотворительностью,
но-русский язык трудами высокопреосвященнейшего Черниговской кафедре. Его поэтические сочинения ди- заботясь о душевном покое и телесном благополучии
архиепископа Черниговского Иоанна Максимовича, дактико-нравоучительного характера переиздавались верующих. Он вел подвижническую жизнь, не жалея
впоследствии митрополита Тобольского и всей Сиби- и пользовались большой популярностью.
собственных сил, но всегда снисходил к немощам друри, изданный по его же благословению в типографии
«Илиотропион» предлагает человеку 7 «запове- гих, был полон сострадания и неизменной тишины.
Св. Троицкой Ильинской Черниговской обители, напе- дей», следуя которым, он может познать волю Божию: Его никогда не видели праздным, и больше всех других
чатанный року 1714. Пять книг». Эта книга сразу при- 1) нужно отвергаться всего, что отвлекает человека трудов святитель Иоанн предавался молитве. Святой
влекла к себе интерес как читателей, так и издателей; за от Бога, противно Его воле; 2) поскольку воля Божия редко бывал в домах богатых людей, он любил тайно
короткое время она выдержала несколько переизданий. разъясняется человеку законом Божиим и церковными помогать бедным, особенно вдовам. Святитель посыНезаурядна личность переводчика книги. Святи- постановлениями, при каждом сомнении он должен лал им милостыню через других людей или приходил к
тель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский пытаться разобраться, чего требуют от него закон Бо- ним ночью и стучал в окно со словами: «Прими это во
и всея Сибири — известный иерарх в непростое для жий и церковное Предание; 3) необходимо благодарить имя Иисуса Христа!» Он навещал также заключенных
Православной Церкви время; переводчик, писатель и Бога за все; 4) для разрешения своих недоумений че- в темнице и всегда был там, где скорбь или нужда.
поэт. Он родился в 1651 году в городе Нежине в знат- ловек должен обращаться к «истинно по-христиански
Благодаря дару прозорливости святой предрек царю
ной и благочестивой семье Максимовичей. С детства живущим толкователям воли Божией» - духовнику, Петру Великому победу над шведами и предсказал налюбил бывать в храме. Из автобиографического сочи- пастырю; из мирян - к родителям, наставникам, воспи- шествие Наполеона на Россию. Заранее зная день своей
нения «Путник» известно, что с юности святитель лю- тателям; 5) если место и время не позволяют просить кончины, святитель Иоанн отслужил последнюю литурбил читать и собрал большую библиотеку («от юности совета, человек должен постараться сам разобраться, гию 23 июня 1715 года. После этого он пригласил духомоея многое множество книг собрах и содержах яко что более угодно Богу; 6 и 7) необходимо молитвенное венство и городских бедняков на трапезу, за которой
драгое богатство»).
обращение к Богу.
сам прислуживал. Потом, простившись со всеми, святиВ Киево-Могилянской коллегии (позднее ставшей
Когда через несколько лет митрополит Филофей Тоболь- тель удалился в свою келью. Когда к нему пришли проакадемией), Иоанн выделялся из всех своими способ- ский и Сибирский (память 31 мая) принял схиму и оставил сить благословения благовестить к вечерне, нашли его
ностями, причем настолько, что по окончании колле- кафедру, святитель Иоанн был назначен на его место.
усопшим. Святитель Иоанн скончался в молитве, стоя
гии восемь лет преподавал в ней латынь. Частые поСуществует предание, что это назначение про- на коленях перед Черниговской иконой Божией Матери.
сещения пещер питали его стремление к иноческой изошло не без участия известного князя Меньшикова.
В тот же день в далеких и пустынных степях его друг
жизни. Именно в Киево-Печерской обители он и при- При освящении церкви в одном из княжеских имений Филофей сказал сподвижникам: «Наш брат Иоанн тольнял монашеский постриг.
в Черниговской епархии, Меньшиков собирался сам ко что преставился. Вернемся же в Тобольск!» Мощи
Пастырская заботливость и многочисленные дары, назначить день освящения, о чем и сообщил владыке святителя были положены в Тобольском соборе, где от
которыми он славился на протяжении 20 лет, при- через посланного с этой целью управляющего. Архие- них совершилось множество чудес. Святитель Иоанн
влекли внимание Черниговского архиепископа Фео- пископ на это заметил, что это – дело его, а не князя, был официально канонизирован Церковью через два
досия. Он назначил Иоанна и сам установил время освящения церкви. Кроме того, века после кончины – в 1916
архимандритом Чернигов- по всегдашнему своему обычаю, он отказался от уго- году. Неслучайно праздноваского Елецкого Успенского щения, предложенного после церковного торжества. ние Собора Сибирских свямонастыря,
намереваясь Все это оскорбило князя.
тых приходится на день его
впоследствии сделать своПозднее, когда владыке стало известно о новом на- блаженной памяти.
им преемником по кафедре. значении, ему была открыта судьба его «доброжелатеИсточник - pravoslavie.ru
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