
У свято Різдва Христового співаються радісні піснеспіви, що виражають 
сутність найбільшої події: «Цього заради Бог на землю зійшов, та нас на небе-
са зведе» (Ак. Іісусу Сладчайшому, конд. 8). І Син Божий прийшов на землю у 
плоті, щоб людину, поневолену гріхами і пристрастями, знову звести на небо, 
якщо вона покається і звернеться всім серцем до Бога.

Христос явився, щоб відвернути нас від гріха і пристрастей, позбавити від 
згубного рабства дияволу. Отже, мир, примирення з Богом – найважливіше, що 
даровано нам через втілення Сина Божого.

Богочоловік, як вседосконалий і всесильний Бог, приніс з собою в бідуючий 
світ безцінний дар, гідний безкінечного Бога. Плоди такого благословення Бо-
жого вже не могли бути тимчасовими благами, які були надані і отримані, та 
віднімаються неодмінно смертю, а часто і раніше смерті різними мінливостями 
життя земного. Плодом благословення Божого, доставленого Боголюдиною люд-
ству, зробилося примирення людства з Богом (Лк. 14.2), засвоєння єству людсь-
кому єства Божого (2 Петр.1.4). Плід цього благословення – невід’ємне, вічне 
блаженство людей, понад осягнення, понад усякого бажання. Зачаті в беззаконні, 
народжені в гріхах, замість того, щоб сходити в підземні темниці пекла вічних 
мук, восходять на небо, в рай, оточують разом з Херувимами і Серафимами 
Божий Престол, на якому сидить Той Чоловік, що, будучи Богом, схотів, по 
незбагненної любові Своєї до людства, бути і людиною.

Чому ми не відгукуємося на цю незбагненну лю-
бов Господа?

Тому, що люди полюбили йти гріховним шля-
хом і за своєї гордості і самолюбству бажають ста-
ти богами через спокусу диявола. А диявол і сильні 
світу цього знають, як насаджувати в розум людей 
для них потрібні ідеї, штампи, схеми мислення 
навіть за допомогою засобів масової інформації, 
а потім з засвоєними ідеями і штампами люди 
будуть робити самі все, що їм потрібно.

Згадаймо, що було у фашистській 
Німеччині або в революції 1917р., при-
чиною якої стало насадження в людсь-
ких умах помилкових ідей матеріалізму, 
марксизму та атеїзму. Ці ідеї, сприйняті і 
засвоєні масами, привели до страшної ката-
строфи на нашій планеті – знищення десятків 
мільйонів людей, повне розорення країни, вирод-
ження і вимирання народу, духовне і моральне 
розкладання людських душ, – така ціна помилко-
вих ідей і мислення. Боротьба ворога-диявола не 
припиняється  і в наш час розум він намагається 
сіяти помилкові, отруйні і згубні думки, сіяти за-
бобони і міфи, щоб збивати нас зі шляху порятунку і відчужувати 
від Христа. Диявол знає, що людський розум часто буває схильний до 

омани, брехні і неправди, тому він ніколи не припиняє бо-
ротьби проти нас в думках. Один тільки вихід: навчитися не 
сприймати ті згубні, помилкові і шкідливі думки, завжди бути 

уважними і живити розум небесною істиною, яка знаходить-
ся в Свято-  му Письмі, в Переданні Православної Церкви, в 

житіях і творіннях святих отців. Господь каже: «Не 
бійся, мале стадо! бо Отець ваш благоволів дати 
вам Царство» (Лк.12,32). 

Відгукнемося на любов Божу своєю 
любов’ю до ближнього! І за безмеж-

не добро і милість 

Божу до нас возлюбимо Його щиро всім серцем на-
шим, виконуючи Його святу волю, і немовкно буде-
мо прославляти Господа усім своїм життям. Так, ми 
грішні, але будемо благати Матір Божу і святих, до 
яких ми звертаємося молитовно, щоб з кожним 
днем ми оновлювалися і ставали чистішими.

Возлюблені у Господі отці, брати і сестри! 
Господь поряд з нами, недалеко від кожного 
з нас, і нам потрібно самим шукати Його 
і наближатися до Нього. Що нам робити 
для цього? 

Давайте подивимося, хто і за що 
був наближений до Христа при Його 
народженні. Ближче всіх до Нього 
була Його Матір. Вона заслужила на це 
найбільшою чистотою і непорочністю тіла і 
душі, глибоким смиренням і благоговійною 

покірністю і відданістю волі Божій.
Далі за свою праведність, за дотри-
мання закону, за справедливість 

та чесність, 
з’єднану з 

великодушністю 
(по відношенню 
до Божої Матері) 
удостоївся бути ближ-

чим до Христа Іосиф, 
якого вважали Його батьком.

Пастирі Віфлеємські були прості і по 
серцю своєму і по душі, а в простих 
серцях мешкає Сам Бог. Царство Боже 
відкривається немовлятам (Мф.11,25) 

не по літах і за віком, а по душі. 
Наближаються для поклоніння Христу і 

волхви, мудреці і знатні люди, що принесли 
Йому дари. Вченість і багатство і високе поло-

ження самі по собі не тільки не віддаляють людей 
від Христа, але ще можуть наблизити до Нього, 
якщо тільки з’єднуються, як у волхвів, з пошуком 
вищої божественної мудрості, зі смиренним схи-
лянням перед Царем Небесним і служінням Йому 
від усіх сил, обдарувань і достатку.

Відтак, народженого Христа оточують незаймана чисто-
та і непорочність Матері Його, праведність Іосифа, довірлива простота 

Віфлеємських пастирів і просвічена мудрість і велич волхвів.
І якщо у когось з нас, дорогі брати і сестри є такі святі чесноти і 

благородні властивості, той з відвагою да приступає до Христа Народженого: 
«Господь близько» (Флп.4,5).

А що ж нам, грішним, у яких немає чеснот? Нехай наша віра замість справ 
нам буде, як не знайдеться справ, що виправдають нас. Але віри нашої нехай 
вистачить відповісти і виправдати нас і зробити причасниками слави Божої та 
сподобить і нас разом з пастирями і волхвами неосудно вклонитися у вертепі 
Христу Життєдавцю.

У цю святу Різдвяну ніч закликаю благословення Народженого Богонемовля на 
вас і труди ваші до творення всякої справедливості, миру і блага для всього людства.

Митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський
Різдво Христове 2015-2016 р.
м. Чернігів
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В с. Бірки 18 грудня Високопреосвященніший 
Амвросій звершив чин великого освячення хра-
му Покрови Пресвятої Богородиці та першу Бо-
жественну літургію у співслужінні прот. Анатолія 
Товстогона, благочинного Козелецького округу 

прот. Михаїла Терещенка, настоятеля храму прот. 
Михаїла Пеция і духовенства благочиння.

По завершенні богослужіння владика Амвросій 
звернувся до парафіян з архіпастирським словом, 
після чого нагородив благодійників храму. Ди-
зайн іконостасу розробив і написнав ікони для 
нього прот. Анатолій Товстогон, настоятель храму 
Різдва Христова м. Чернігова. 

Храм в селі почали будувати 25 вересня 2014 
року. Його було вирішено присвятити Покро-
ву Пресвятої Богородиці, як і дореволюційний 
дерев’яний, що згорів ще під час війни. Багато 
років віруючі ходили до храмів в сусідні села і 
тільки у 2003 році у Бірках було відкрито мо-
литовний дім. 

Наш народ особливо шанує свято Покро-
ви Пресвятої Богородиці. За багатовікову 

історію Чернігівської єпархії багато храмів 
побудовано на честь цього свята. Нині буде 
діяти 37-й храм в ім’я Покрови Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви 
Марії.

В с. Лутава 24 грудня Високопреосвященніший 
Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-
Сіверський, звершив чин великого освячення храму в 
ім’я Казанської ікони Божої Матері та першу Божественну 
літургію в новоосвяченому храмі у співслужінні  благо-
чинного округу протоієрея Георгія Ізая, настоятеля храму 

протоієрея Ігоря Кибальника і духовенства благочиння.
Зовсім недавно, весною 2015 р. було звершено чин 

освячення закладного каменя,– і через півроку в селі 
з’явився чудовий храм. Його вирішили присвятити 
Казанській іконі Божої Матері, оскільки багато сельчан 
зараз перебувають в зоні АТО і потребують молитовно-

го заступу і допомоги Всесильної християн Заступниці.
За понесені труди Високопреосвященніший 

Амвросій нагородив 15 благодійників, а благочинний 
Остерського округу прот. Георгій Ізай вручив громаді 
храмову ікону, – дар покійного архімандрита Віктора 
(Штепи †2015).

В с. Скоринець  26 грудня Високопреосвя-
щенніший митрополит Чернігівський і Новгород-
Сіверський Амвросій звершив чин великого освя-
чения храму в ім’я Казанської іконы Божої Матері 
та першу Божественну літургію в новоосвяченному 

храмі у  співслужінні настоятеля ієрея Богдана Кача-
на и духовенства благочиння.

У своєму архіпастирському слові Його Високопре-
освященство наголосив, що земне життя дано нам для 
того, щоб ми прийшли до життя вічного, життя з Богом. 

Владика закликав усіх нікого не осуджувати,  вдоско-
налюватися у добрих справах та виконувати заповідь 
любові до Бога і ближнього. Високопреосвященніший 
Амвросій поздоровив усіх прихожан храму і преподав 
архіпастирське благословення.

В с. Опеньки 22 грудня Високопреосвященніший 
Амвросій, митрополит Чернігівський і Новгород-
Сіверський, звершив чин великого освячення храму 

на честь Архістратига Михаїла та першу Божественну 
літургію в новоосвяченому храмі у співслужінні благочин-
ного округу протоієрея Михаїла Терещенка, настоятеля 
храму ієрея Максима Кирилова і духовенства благочиння.

Присвятити храм Архістратигу Божому Михаїлу 
– було спільним рішенням владики Амвросія, прот. 
Михаїла Терещенка, отця настоятеля та громади храму. 

Новоосвячений храм розміщено в будинку, 
який пожертвувало благочестиве сімейство. Люди 
розуміють важливість того, щоб у селі нарешті діяв 
храм канонічної Української Православної Церкви. 
Усією громадою допомагали проводити внутрішні 
та зовнішні роботи, облаштовувати та прикрашати 
інтер’єр. Парафіянами з Козельця були подаровані 
храмові ікони.

На освяченні були також присутні чимало віруючих 
з с. Новики, с. Білейки та з Козельця. Богослужбові 

піснеспіви виконала молодіжна хорова група храму 
Різдва Богородиці під керуванням диякона Георгія 
Яковлева (м. Козелець).



19 грудня Високопреосвященніший 
Амвросій звершив чин освячення закладного 
каменя у фундамент храму святителя Миколая 
Чудотворця с. Рівнопілля Чернігівського благо-
чиння у співслужінні настоятеля споруджува-
ного храму прот. Романа Халімонова і духовен-
ства благочиння.

На освяченні молилися: голова місцевої гро-
мади Ю.Слюнько, ктитор храму Н.Пономаренко, 
парафіяни с. Рівнопілля, с. Хмільниця, с. Рябці.

Богослужбові піснеспіви виконала хорова гру-
па студенти ІІ курсу ЧДУ під керівництвом реген-
та Ірина Фесік.

Служіння 
митрополита

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

3, 4, 5, 13, 18, 20, 27, 31 грудня – Свято-Троїцький ка-
федральный собор м. Чернігова.

6 грудня – храм Різдва Пресвятої Богородиці 
с. Хибалівка Куликівського благочиння. 
Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну 
літургію у співслужінні настоятеля храму прот. Володими-
ра Чубука і духовенства благочиння.

7 грудня – собор Різдва Пресвятої Богородиці м. Козе-
лець. Високопреосвященніший Амвросій звершив Боже-
ственну літургію у співслужінні благочинного округу прот. 
Михаїла Терещенка, духовенства собору і благочиння. Після 
Євангелія Його Високопреосвященство звернувся до пастви 
з архіпастирським словом, в якому наголосив, що в теперішні 
часи нам усім як ніколи необхідна посилена молитва і 
терпіння, покаяння та причастя Святих Христових Таїн, щоб 
заступництвом великомучениці Єкатерини наслідувати вічні 
блага Царства Небесного. Після завершення богослужіння 
було звершено славлення вкмч. Єкатерини перед іконою з 
часткою її мощей.

12 грудня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. Ми-
трополит Амвросій звершив всеношне бдіння у співслужінні 
духовенства храму.

17 грудня – храм вкмч. Варвари с. Загребелля Сосницько-
го благочиння. Високопреосвященніший Амвросій звершив 
Божественну літургію у співслужінні благочинного округу 
прот. Іоанна Кузьовича, настоятеля прот. Віталія Шульги і ду-
ховенства благочиння.

19 грудня – Свято-Миколаївський храм м. Чернігова. В день 
престольного свята митрополит Амвросій очолив Божественну 
літургію у співслужінні настоятеля прот. Петра Квашніна, духовен-
ства храму і єпархії

Згідно указу Високопреосвященнішого Амвросія,
митрополита Чернігівського і Новгород-Сіверського:
• Ієрей Валерій Гармаш заборонений у служінні згідно 

Апостольских правил.
• Протоієрей Богдан Коваль назначений настоятелем храму в ім’я 

вел. кн. Oлександра Невського с. Блудше Козелецького благочиння.
• Парафію храму в ім’я Мохнатинської ікони Божої Матері 

с.Мохнатин обслуговує протоієрей Миколай Майборода, на-
стоятель храму Різдва Богородиці с. Довжик Чернігівського 
благочиння.

9 грудня, у день 25-річчя архієрейської хіротонії 
Предстоятеля Української Православної Церкви, 

Блаженнішого Митрополита Київського і всієї 
України Онуфрія, в Успенському соборі Святої 
Успенської Києво-Печерської Лаври відбулася Бо-
жественна літургія. 

Богослужіння очолив Блаженніший Митропо-
лит Онуфрій. Високопреосвященніший Амвросій 
співслужив Його Блаженству у сонмі архієреїв, 
а також насельників та гостей Києво-Печерської 
обителі в священному сані.

По завершенні богослужіння митрополит 
Одеський і Ізмаїльський Агафангел від імені Свя-
щенного Синоду, духовенства і багатомільйонної 
пастви Української Православної Церкви привітав 
Блаженнішого Митрополита Онуфрія із 25-річчям 
архіпастирського служіння. 

12 грудня Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій привітав новобранців 8-го навчального центру 
Державної спеціальної служби транспорту України з при-
йняттям присяги. Цього року на вірність своєму народові 
присягнули 600 юнаків з різних регіонів України.

На заході були присутні: голова адміністрації Держ-
спецтрансслужби генерал-лейтенант Микола Маль-
ков, керівництво області та міста, ветерани військової 
частини, а також рідні та близькі молодих воїнів.

Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
звершив молебень перед початком доброї справи, під 
час якого було піднесено молитву про мир в Україні, 
та окропив святою водою новобранців. 

Його Високопреосвященство побажав молодо-
му поповненню чесно виконувати свої обов’язки на 
воїнському шляху, в цей нелегкий час бути вірними 
захисниками народу України та закликав на всіх 
присутніх Боже благословення.

В Чернігівському духовному училищі склада-
ють іспити не тільки студенти. З благословення 
Високопреосвященнішого митрополита Амвросія, рек-
тора ЧДУ, щорічно з метою підвищення кваліфікації 
священики усіх благочиній складають комплексний 
іспит. Питання цьогорічного іспиту стосувалися області 
теоретичних і практичних знань, необхідних для пра-
вильного і осмисленого здійснення богослужіння і 
пастирської діяльності. 

Екзамени проходили протягом тижня. Кожного дня перед 
іспитом проводилась консультація. Перевірялось читання та 
розуміння богослужбових текстів; священики демонстрували 
свої знання з літургіки, церковного права; відповідали на пи-
тання за Новим Заповітом, катехізису, богослов’ю догматично-
му, моральному, порівняльному; коротко, у вигляді основних 
тез, передавали зміст проповіді на запропоновану тему. Крім 
того, в окрему групу були винесені питання на знання основ-
них положень статуту УПЦ, канонічного статусу УПЦ та ін.

Як зазначив голова екзаменаційної комісії ми-
трополит Амвросій, під час проведення іспитів було 
створено атмосферу не формальної перевірки знань, 
а спільної праці заради найважливішої мети – без-
доганного служіння на благо Церкви Христової. 
Єпархіальний іспит не викликав особливих труднощів 
у священиків при підготовці і складанні, а став лише 
додатковим приводом запозичити позитивний досвід 
колег, перевірити і поглибити свої знання.



По традиции, в новогоднюю ночь во многих 
храмах Черниговской епархии совершаются бого-
служения. 

Вечером 31 декабря Высокопреосвященнейший 
Амвросий по окончании вечернего богослужения 
совершил молебное пение на новолетие в Свято-
Троицком кафедральном соборе, а в полночь нача-
лась первая Божественная литургия 2016 года.

Его Высокопреосвященству сослужили: секре-

тарь епархии прот. Игорь Пидан, архим. Серафим 
(Лисовой), прот. Иоанн Ярема, прот. Павел Булаш, 
прот. Владимир Кулик, прот. Михаил Потапенко,  
прот. Зиновий Никулин, прот. Роман Соловей, ие-
рей Рустик Горобец и духовенство собора.

За богослужением в храме молились студенты 
Черниговского духовного училища.

По прочтению Святого Евангелия была вознесе-
на коленнопреклонная молитва о мире в Украине. За 
богослужением была совершена хиротония диакона 
Свято-Воскресенского храма г. Остра Виталия Не-
федкина во иерея.

Многие прихожане храма, горожане и гости горо-
да  пришли в этот день в собор  для того, чтобы по-
благодарить Господа за Его милость к нам в году ухо-
дящем и испросить благословения на год грядущий.

В  архипастырском слове, с которым Его Высоко-
преосвященство обратился к молящимся, владыка 
призвал всех хранить церковное единство,  поже-
лал неоскудевающей помощи Божией  и преподал 
архипастырское благословение на Новый год.

Засновник видання «ТРОЇЦЬКИЙ ВІСНИК» – Чернігівське єпархіальне управління Української Православної Церкви.
Голова редакційної ради – митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій.

Тираж газети – 3000 примірників. Реєстраційний номер – 061. Серія ЧГ від 16.08.1994 року. Газета видається з 1992 року. 
Обсяг – один друкований аркуш. Адреса редакції: 14014, м. Чернігів, вул. Л. Толстого, 92-є. Тел.: 77-45-79. E-mail: troitskij.vestnik@ukr.net

У нас боятся этого слова – домострой. Пото-
му что в советское время оно воспринималось 
как что-то заведомо реакционное. Особенно до-
мостроя боятся женщины: им кажется, что если 
они будут во власти домостроя, это будет ничем 
не ограниченная власть пьяного мужа, от кото-
рого никуда не спрячешься. В действительности 
женщинам очень выгодно руководствоваться до-
мостроем. Я расскажу пример из своей священни-
ческой практики.

Однажды ко мне пришла женщина – мать 
большого семейства – и принялась сетовать:

– Муж, как только придет с работы, сразу с пивом 
на диван телевизор смотреть. Раньше хоть к экрану 
подходил и каналы переключал, а сейчас у него теле-
визор с пультом. Так и лежит все вечера. По дому 
ничего не делает, на детей внимания не обращает. 
Да и денег приносит мало. Уж и не знаю, что делать!..

Я сказал этой женщине:
– Вы должны жить с вашим мужем по домострою. 

Если так построите свою семейную жизнь, то через 
некоторое время это вы будете лежать на диване, а он 
бегать вокруг вас. Как этого добиться? Придя домой, 
скажите мужу, что у вас в семье всё устроено не так, 
как должно бы быть, и вы хотите это поправить. Муж – 
глава семьи, и вы теперь его во всем станете слушаться. 
И без его благословения ничего не делайте.

Через неделю она пришла счастливая, посве-
жевшая. Я предполагал, что произошло.

Спрашиваю ее:
– Как идут дела?
Вот что она рассказала:
– Прихожу домой, муж, как всегда, лежит на диване. Я 

подошла к нему и говорю: «Я в церкви была, меня священ-
ник обличил, сказал, что неправильно живем, что нужно 
жить по домострою. Теперь без твоего благословения, без 
твоих приказов я ничего делать не буду». Он сел на диване, 
буркнул: «Наконец-то появился нормальный священник. А 
то каких-то молодых понабрали, ничего о жизни не понима-
ют». Я ему: «Муж мой, благословишь ли в магазин сходить?» 
Он: «Иди!» – и напрягся так: я ведь, когда в магазин раньше 
ходила, всегда денег у него требовала, и мы спорили, до скан-
далов дело доходило. Спрашиваю: «Сколько благословишь 
денег?» Он дал деньги, я в магазине купила то, что можно на 
эту сумму купить. Приготовила обед, зову к столу. Он гля-
нул: а стол-то скудный, поесть и нечего! Стал ругаться: «Ты 
что?! Так кормить детей, семью!» А я ему в ответ: «Сколько 
муж денег дал, на столько и купила». – «Вот глупая!» Схва-
тил сумку – и в магазин. Возвращается озадаченный, заду-
мался. Говорит: «Надо же, как всё подорожало…» Под конец 
недели стал искать вторую работу. Я теперь на диване сижу, 
жду, что он мне скажет, без этого ничего не делаю…

Через две недели в храм прибежал муж, подошел ко мне:
– Вы отец Олег? Вы моей жене про домострой рас-

сказали?
– Да, я, – отвечаю.
– Послушайте, домострой – это правильно, я всё 

понимаю. Но нужно же, чтобы и жена что-то решала! 
А она сидит на диване, ждет моих команд. Я уже себе 
третий приработок нашел. Кручусь-верчусь, как юла!..

Женщины, не бойтесь домостроя! Если вы по домо-
строю будете жить, всё в семье встанет на свои места: вы 
– на своем месте, и муж – на своем. Очень важно, когда 
женщина подавляет в себе диавольские семена эманси-
пации и феминизма. Ревновать за первенство над муж-
чиной, за самостоятельность от мужа – опасное явление.

Домострой – это система устроения жизни по за-
поведям. Так жили наши предки. Для них Православие 
было не суммой знаний, а образом жизни.

Запомните: Православие – это образ жизни. Право-
славный человек знал, как себя вести в семье, вне се-
мьи, перед Богом, перед самим собой.

Протоиерей Олег Стеняев

18 декабря проректор Черниговского духовного 
училища протоиерей Артемий Сластён вместе со сту-
дентами 3-го курса ЧДУ посетили праздничный кон-
церт, подготовленный заключенными мамами для их 
малышей в Доме матери и ребёнка Черниговской ис-
правительной колонии № 44. Воспитанницы ЧДУ ис-
полнили праздничные песнопения.

Исповедую свой огород
Однажды старец копал свой огород, чтобы посадить 

несколько кустов помидоров. К нему пришел посетитель 
и спросил:

– Что ты делаешь?
– Да вот, исповедую свой огород, – ответил старец.
– Неужели огород тоже нуждается в исповеди? – опе-

шил посетитель.
– Конечно, нуждается, – ответил ему старец. – Я убе-

дился, что если оставить огород без исповеди, то выра-
стут на грядках жалкие и сморщенные помидорчики. А 
если поисповедую свой огород, то есть вычищу землю от 
камней, сорняков и колючек, то овощи бывают крепкими 
и здоровыми, как на подбор!


