
ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВ'Z

В Неділю першу Великого посту, день Торжества 
Православ’я, Високопреосвященніший митропо-
лит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій 
звершив Божественну літургію Василія Великого у 

співслужінні духовенства єпархії в Спасо-Преображенсь-
кому соборі м. Чернігова. 

Численні віруючі зібралися в цей день розділити радість 
молитовного спілкування і торжества Церкви Христової.

Після читання Святого Євангелія Його Високопреосвя-
щенство звернувся до присутніх за богослужінням зі сло-
вом проповіді. На Церкву обрушилися гоніння під егідою 
Риму ще з перших днів християнства. Православ’ю пізніше 
протистояли єресі, прийняття яких захопило б християн 
на хибний шлях. І якщо в давні часи убивали християн, 

руйнували храми, то тепер намагаються зруйнувати 
храм душі, посіяти сумніви в серці, щоб душа не мала 
спокою. Наша Православна Церква зберегла протягом 
2000 років все те, що заповів Христос і апостоли, кра-
су богослужіння, шанування ікон. Зараз ми маємо мож-
ливість звершувати своє спасіння, яке вже залежить від 
нас через Таїнства сповіді і з’єднуватися з Христом, який 
каже: «Царство Боже всередині вас є» (Лк. 17, 21). А в віч-
ності, через врата смерті, ми з’єднаємося вже в іншому об-
разі. Будемо світлом для світу і сіллю для землі (Мф. 5, 13).

Під час літургії була піднесена сугуба молитва за мир 
в Україні. Також в день Торжества Православ’я відбувся 
традиційний хресний хід, що об’єднав у спільній молитві 
чисельних віруючих. 



9 березня в КДАіС 
відбулася VII щоріч-
на конференція «Сту-
дентська наука в 
духовній школі», при-
свячена 150-річчю від 
дня блаженної кончи-
ни архієпископа Чер-
нігівського Філарета 
(Гумілевського).

Відкриваючи кон-
ференцію, до учас-

ників звернувся керуючий справами Української Православної Церк-
ви, ректор Київських духовних шкіл митрополит Бориспільський і 
Броварський Антоній. Його Високопреосвященство зазначив, що на 
дану конференцію подано рекордну кількість заявок на участь - 118.

У вітальному слові Блаженніший митрополит Онуйфрій зазначив, 
що вже всьоме Київські духовні школи проводять конференцію, 
під час якої студентська молодь представляє результати 
своїх досліджень, ділиться власними думками та пер-
шими надбаннями в різних галузях науки. Для участі 
в конференції прибули представники світських та 
духовних навчальних закладів як з України, так і 
з інших країн. 

Цього року конференція присвячена 150-й 
річниці з дня упокоєння святителя Філарета 
(Гумілевського), архієпископа Чернігівського і Ні-
жинського. Він був не тільки видатним ієрархом, але 
й талановитим вченим. Владика Філарет залишив 
величезну наукову спадщину. Він був автором п’я-
титомної «Истории Русской Церкви», двотомного курсу 
догматичного богослов’я, ґрунтовних досліджень з патрології та 
агіографії, багатотомних описів Харківської і Чернігівської єпархій. 
Авторитет святителя Філарета як вченого був визнаний численними 
науковими товариствами та університетами, які обрали його своїм 
почесним членом.

Однак, при цьому архієпископ Філарет був відомий і як подвижник 
благочестя. Він був справжнім ченцем, усе життя дбав про очищення 
серця від пристрастей та гріховних навичок, вивчав твори святих Отців 
та намагався втілити в життя високий ідеал святості. Святителю Філа-

рету вдалося органічно 
поєднати архіпастирсь-
ке служіння з аскетич-
ним подвигом та науко-
вою творчістю. Нечасто 
в історії Церкви ми ба-
чимо ієрархів, які змог-
ли цього досягти. Тому 
владика Філарет є для 
нас взірцем і в навчанні, 
і в духовному житті.

На конференції було 
представлено чимало 
доповідей. Учасники конференції підготували дослідження з біблеї-
стики, богослов’я, історії, канонічного права, філософії, літургіки 
тощо. Конференція була наповнена плідними дискусіями та дозволи-
ла закріпити і розвинути традиції взаємодії між світськими та духов-

ними навчальними закладами.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита 

Амвросія в роботі конференції взяли участь вихованці Чер-
нігівського духовного училища псаломщиків-регентів.

Юрій Слєсаревський підготував доповідь на тему: 
«Сторінки з життя Чернігівської єпархії поч. ХХ ст. за 
матеріалами єпархіальної періодичної преси (джере-
лознавчих аналіз)».

Сергій Махонін виступив з повідомленням: 
«Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії 
свт. Філарета (Гумілевського) як джерело відновлення 

втраченої духовної спадщини».
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Сергій Ма-

лишко, зав. пастирсько-богословським відділенням від-
мітив, що доповіді є досить актуальними в реаліях сьогодення і 

можуть стати повноцінним науковим дослідженнями. Доповідь Сер-
гія Махоніна щодо храмів єпархії у дореволюційні часи та їх сучасно-
го стану корисна для відродження зруйнованих церков та повернен-
ня общинам святинь. Питання тематики публікацій у Чернігівських 
єпархіальних ізвестиях, досліджуване Юрієм Слєсаревським, може 
стати у нагоді сучасним редакторам церковних періодичних видань 
з метою більш широкого висвітлення церковного життя на теренах 
України, в цілому, та Чернігівської єпархії, зокрема.

«Студентська наука в духовній школі»
до ювілею святителя Філарета (Гумілевського)

З 2008 р. на телеканалі «Новий Чернігів» виходить православна інформаційна програма 

«ДОРОГА ДО ХРАМУ». 

Автор і ведучий – митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій. 

Програма виходить кожної п’ятниці о 18.30, повтор – в суботу о 6.45 і неділю о 18.05.

В Грузії знайдено ємність, 
вік якої становить 13 століть. 
У запечатаному протягом 
1300 років в храмовому квеврі 
(великому глиняному глечику, 
вкопаному в землю) археологи 
виявили кришталевої чистоти 
святу воду. Вага квеврі - при-
близно 1 тонна.

Знайдена вода була  освячена у VIII ст., або ще раніше. Глиняну посу-
дину, в якій вона зберігалася виявили на на території зруйнованого храму 
в грузинському місті Кварелі (Кахетія). Сам квеврі датований V-VIII ст.

Розкопки проводилися в храмі V ст., на правому березі річки Дуруджі, 
в городище, званому місцевими жителями Долочопі, що відноситься до 
пізньоантичного-ранньосередньовічному періоду історії Грузії.

Свята вода, вік якої налічує багато століть, - перша така знахідка, пише 

«Благовест-інфо» з посиланням на грузинське видання Kvirispalitra.ge.
  За словами керівника Експедиції національного музею грузії Про-

фесори Нодара Бахтадзе, в центральній частині базиліки, в сухому 
грунті, було знайдено повністю захищений від зовнішніх впливів 
глиняний посуд.

Зруйновані після навали арабів в VIII ст. стіни храму природним 
чином законсервували квеврі.

Освячена вода в цій єм-
ності зберегла всі свої власти-
вості, що було підтверджено 
лабораторним аналізом. За 
цією освяченою далекими 
предками водою вже який 
день приходять духовні осо-
би і парафіяни з навколишніх 
церков і монастирів.

Свята   вода   зберігалася   1300   років

Свята вода, вік якої налічує багато століть, - перша така знахідка, пише церков і монастирів.

що вже всьоме Київські духовні школи проводять конференцію, 
під час якої студентська молодь представляє результати 
своїх досліджень, ділиться власними думками та пер-
шими надбаннями в різних галузях науки. Для участі 
в конференції прибули представники світських та 

жинського. Він був не тільки видатним ієрархом, але 
й талановитим вченим. Владика Філарет залишив 
величезну наукову спадщину. Він був автором п’я-
титомної «Истории Русской Церкви», двотомного курсу 

ними навчальними закладами.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита 

Амвросія в роботі конференції взяли участь вихованці Чер-
нігівського духовного училища псаломщиків-регентів.

«Сторінки з життя Чернігівської єпархії поч. ХХ ст. за 

«Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії 
свт. Філарета (Гумілевського) як джерело відновлення 

втраченої духовної спадщини».
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Сергій Ма-

лишко, зав. пастирсько-богословським відділенням від-



Високопреосвященніший Амвросій, митрополит Чер-
нігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по 31 березня 
звершив богослужіння та виголосив проповіді в на-
ступних храмах єпархії:

12, 13, 13, 14, 18, 19, 19, 26 березня – Свято-Троїцький 
кафедральный собор м. Чернігова.

15 березня – Спасо-Преображенський собор м. Черні-
гова. У вівторок першої седмиці Великого посту митро-
полит Амвросій звершив читання другої частини Велико-
го покаянного канону преподобного Андрія Критського у 
співслужінні настоятеля протоієрея Георгія Щербатюка 
та духовенства собору. Після читання канону владика 
звернувся до віруючих зі словом повчання.

16 березня – храм Архангела Михаїла м. Чернігова. 
В середу першої седмиці Великого посту митрополит 
Амвросій звершив читання третьої частини Великого 
покаянного канону преподобного Андрія Критського у 
співслужінні настоятеля протоієрея Іоанна Яреми і духо-
венства єпархії. Після читання канону владика звернувся 
до віруючих зі словом повчання. Покаянний канон Андрія 
Критського описує відомі старозавітні події – рай, гріхо-
падіння Адама і Єви,  Ноя і потоп і пов’язує їх з почуттям 
глибокого покаяння за гріхи.

17 березня – Свято-Воскресенський храм м. Черні-
гова. У четвер першої седмиці Великого посту Високо-
преосвященніший Амвросій звершив читання четвертої 
частини Великого покаянного канону преподобного Ан-
дрія Критського у співслужінні духовенства храму. Після 
закінчення богослужіння владика Амвросій звернувся до 
віруючих зі словом проповіді про значення Великого по-
сту в житті християнина для його порятунку.

22 березня - Свято-Миколаївський храм м. Городня. 
Високопреосвященніший Амвросій очолив Літургію 
Передосвячених Дарів у співслужінні секретаря єпархії 
прот. Ігоря Пидана, благочинного Городнянського округу 
прот. Мирона Ковалівського та духовенства благочиння.

23 березня - Свято-Миколаївський храм смт. Ріпки. 
Митрополит Амвросій очолив Літургію Передосвячених 
Дарів у співслужінні настоятеля храму прот. Іоанна Голо-
ботовського і духовенства благочиння. За богослужінням 
було звершено Таїнство Сповіді для духовенства округу. 
Кожен священик брав участь в читанні кафизм, Часів, зо-
бражальних з метою перевірки знання здійснення посто-
вого богослужіння.

25 березня - Свято-Вознесенський храм м. Корюківка. 
Митрополит Амвросій очолив Літургію Передосвяче-
них Дарів у співслужінні благочинного Корюківського 
округу ієрея Олександра Дем’янненка і духовенства 
благочиння. За богослужінням було звершено Таїнство 
Сповіді для духовенства округу. Після закінчення Літур-
гії владика Амвросій звернувся до віруючих зі словами 
проповіді. Його Високопреосвященство наголосив, що за 
визначенням святих отців, піст - це духовна весна, яка 
сприяє оновленню душі християнина. Владика закликав 
усіх зберігати та нести мир і ближнім і навіть недругам 
своїм. «Тоді ви будете названі синами і доньками Божи-
ми», - підкреслив владика Амвросій. Наприкінці Літургії 
всі парафіяни отримали в благословення Євангеліє.

27 березня - храм Всіх святих Чернігівських. Владика 
Амвросій звершив чинопослідування з читанням Акафі-
сту Божественним Страстям Христовим у співслужінні 
духовенства храму. Його Високопреосвященство пома-
зав усіх молільників єлеєм, благословив на продовження 
Великого посту і побажав, щоб усі були християнами не 
тільки за ім’ям, а й по життю. 

30 березня - собор Різдва Богородиці м. Козелець.Ви-
сокопреосвященніший Амвросій звершив Літургію Пре-
досвячених Дарів у співслужінні благочинного округу 
прот. Михаїла Терещенка та духовенства благочиння. 
За богослужінням було звершено дияконську хиротонію 
вихованця ЧДУ Сергія Лавриненка. В благословення всі 
парафіяни отримали іконки свт. Феодосія Чернігівського.

27 березня, у Неділю 2-гу Великого посту, 
свт. Григорія Палами, архієп. Фессалонітського, 
Собору всіх прпп. Києво-Печерських, Блажен-
ніший Митрополит Київський і всієї України 
Онуфрій звершив Божественну літургію в Тра-
пезному храмі преподобних Антонія і Феодосія 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Високопреосвященніший митрополит Ам-
вросій співслужив Його Блаженству разом з 
ієрархами УПЦ. 

Після читання Святого Євангелія Архіпа-
стир звернувся до вірян, які у великій кіль-
кості зібралися за богослужінням, зі словом 
проповіді. Блаженніший владика розповів про 
вчення святителя Григорії Палами, про Боже-
ственні енергії та Фаворське світло, а також 
про чернечий подвиг у сучасному світі.

Його Блаженство, розкриваючи суть вчен-
ня святителя Григорія про Божественні енер-
гії і Фаворське світло, зазначив, що «це світло, 
яке ще називається благодаттю Божою, робить 
людину щасливою і благословенною на землі і 
спасенною на Небі».

По слову Архіпастиря, «отці Печерські – це 
великий сонм угодників, які прожили своє 
життя у пості і молитві і стали вмістилищем 
того Божественного світла, яке Господь явив 
апостолам на Фаворі».

«Якби вони не були носіями цього світла, 
– сказав Блаженніший владика, – вони б не 
могли прожити в затворі, у тому вузькому, 
закритому просторі десятки років. Людина, 
яка не має у собі благодаті Божої, від страху 
і туги може померти через кілька днів в та-
ких умовах. А для них печера була 
малим вмістилищем Царства 
Небесного на землі».

Предстоятель зазна-
чив, що «святі пре-
подобні отці мо-

ляться за нас грішних і просять, щоб Бог дав 
нам дар покаяння, щоб Господь дарував нам 
ревнощі жити по Його Святим заповідям. Тому, 
що виконання заповідей Божих робить людину 
здатною прийняти цю велику благодать».

Він також підкреслив, що чернецтво – це та 
опора, на якій тримається вся Церква.

«Чернецтво – це така частина людського су-
спільства, яку святитель Димитрій Ростовський 
порівнює з сухим колом. Церква, за словами 
святителя, – це виноградник, а монахи – це сухі 
кілки. Той, хто розуміє щось у сільському госпо-
дарстві, знає – якщо немає цих кілків, то гілки 
падають на землю і не дають плоду, а гниють. Для 
того, щоб виноградник приносив плоди, повин-
ні бути опори, які його тримають», – зазначив 
Митрополит Онуфрій. Він також звернув увагу 
віруючих на те, що чернечий подвиг пов’язаний 
з великими трудами і спокусами.

Під час Літургії була піднесена сугуба мо-
литва за мир в Україні. Наприкінці Літургії 
Предстоятель очолив святковий молебень 
всім преподобним Печерським, після відпу-

сту привітав усіх із престольним свя-
том, побажав духовної кріпості, 

молитви і посильного под-
вигу під час Великого посту 

молитвами преподоб-
них Києво-Пе-

черських.

вого богослужіння.

ступних храмах єпархії:

ких умовах. А для них печера була 
малим вмістилищем Царства 
Небесного на землі».

Предстоятель зазна-
чив, що «святі пре-
подобні отці мо-

том, побажав духовної кріпості, 
молитви і посильного под-

вигу під час Великого посту 
молитвами преподоб-

них Києво-Пе-
черських.

«Вірним нашої Святої Української Право-
славної Церкви благословляється протягом 
всього періоду Великого Посту кожен день 
прочитувати по одній главі зі святого Єван-
гелія і по тридцять три молитви Іісусові», – 
закликав Блаженніший владика у своєму Ве-
ликопісному посланні.

«Це буде нашою особливою молитвою за 
мир на нашій Українській землі. – зокрема 
зазначив Його Блаженство. – Нехай Господь 
благословить нашу землю і усіх нас».

БЛАЖЕННІШИЙ МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ БЛАГОСЛОВИВ ПАСТВУ 
НА МОЛИТОВНИЙ ПОДВИГ ЗАДЛЯ МИРУ В УКРАЇНІ

11 березня –  ієрей В’ячеслав Селюченко, Свя-
то-Успенський Єлецький монастир – 10 років.
15 березня – ієрей Георгій Семенов, настоятель 
Свято-Троїцького храму с. Москалі Чернігівсько-
го благочиння, – 15 років.
17 березня – протоієрей Іоанн Горобець, настоя-
тель храму Різдва Богородиці с. Олишівка Черні-
гівського благочиння, – 25 років.
23 березня – протоієрей Василій Томишин, насто-
ятель Свято-Троїцького храму м. Мена, – 35 років.

24 березня – протоієрей Алексій Халиман, на-
стоятель Свято-Миколаївського храму с. Клочків 
Чернігівського благочиння, – 20 років.
26 березня – ієрей Георгій Коновал, настоятель 
храму Олександра Невського с. Забарівка Ко-
рюківського благочиння, – 15 років.
26 березня – ієрей Ілля Фазан, настоятель Іо-
анно-Зачатієвського храму с.Блистова Новго-
род-Сіверського благочиння, – 15 років.

МНОГАЯ ЛІТА!

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ СВЯЩЕНИЦЬКОЇ ХІРОТОНІЇ!

День пам’яті преподобних Києво-Печерських
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Знаете ли вы, кто такой Стив Джобс? Нет, 
я спросил бы иначе: знаете ли вы, кто изобрел 
мобильный телефон iPhone, и плеер iPod, и 
планшетный компьютер iPad? Если же еще 
подумать немного над точной формулиров-
кой, то, наверное, она звучала бы так: знаете 
ли вы, кто сделал компьютерный мир совре-
менным?

Думается, ответ вы уже поняли и вряд ли 
для вас станет откровением, что сын сирий-
ского иммигранта Джобс был неимоверно, 
баснословно, просто до неприличия богат! 
Ведь именно он с партнером изобрел и вне-
дрил в жизнь тот персональный интерфейс 
с окнами и кнопками, которыми вы столь 
успешно пользуетесь. Да что там! Без него 
вряд ли Microso�  и Apple вышли на лидирую-
щие позиции, которые они твердо занимают в 
компьютерном бизнесе...

И вот этот самый представитель успешно 
реализованной американской мечты заболе-
вает и, незадолго до смерти в 2011 году, гово-
рит то, что я рекомендую прочитать каждому 
с наибольшим вниманием. Ведь это фактиче-
ски завещание со смертного одра:

«Мне удалось достичь вершины в мире 
бизнеса. Многие считают, что моя жизнь — 
это олицетворение успеха.

Но признаюсь, помимо работы у меня не так 
много радостей. И вообще, богатство — это толь-
ко факт жизни, к которому я просто привык.

В настоящий момент я лежу на больничной 

койке и вспоминаю всю мою жизнь. Теперь я 
понимаю, что богатство и признание, которы-
ми я был так горд, потеряли все свое значение 
перед лицом надвигающейся смерти.

Когда в темноте я смотрю на зеленый свет, 
идущий от аппарата жизнеобеспечения, и 
слышу его механический звук, я чувствую 
приближение смерти и дыхание Бога. 

Теперь, когда у меня денег достаточно, са-
мое время подумать о совершенно других во-
просах, не связанных с богатством…

В жизни есть куда более важные вещи. По-
стоянная гонка за наживой превращает чело-
века в марионетку. Это случилось и со мной. 

Богатство, которое я нажил в своей жизни, 
я не смогу забрать с собой. Все, что я унесу, — 

это воспоминания, связанные с любовью. Вот 
настоящее сокровище, которое должно быть 
с вами, давать силы идти дальше. Бог наделил 
нас чувствами, чтобы мы могли говорить о 
своей любви близким.

Любовь способна преодолеть многое. У 
жизни нет пределов. Достигайте высот, кото-
рые вы хотите достичь. Идите туда, куда зовет 
вас сердце. Все это в ваших руках.

Имея деньги, вы можете нанять людей, которые 

будут возить вас, делать что-то по дому или рабо-
те. Но никто не возьмет ваши болезни на себя.

Материальные вещи, которые мы упусти-
ли, еще можно найти, заработать, достать. Но 
есть одна вещь, которую никогда не найдешь, 
если ты ее потерял. Это жизнь.

Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы 
добились. У нас у всех наступит день, когда 
занавес опустится вниз…

Ваше богатство — это любовь к семье, воз-
любленным, близким, друзьям…

Берегите себя. Заботьтесь о других».
Близкие к Джобсу люди говорили, что он 

способен «убедить окружающих в чём угодно, 
используя смесь харизмы, шарма, наглости, 
настойчивости, патетики, уверенности в себе».

Но прозвучавшее выше не связано с по-
пыткой продать или купить: это, скорее, по-
пытка осмысления жизни глубоко нерелиги-
озным человеком, почувствовавшим, как он 
сам выразился, «дыхание Бога». 

В книге «Несвятые святые» архимандрит 
Тихон рассуждает на ту же тему, повествуя 
о смерти великого русского режиссера Бон-
дарчука: человек отошел от суетного и вдруг 
осознал, что ему предстоит путешествие в 
один конец в вечность. 

Предсмертное прозрение миллиарде-
ра Джобса, как никогда, делает ценной эту 
мысль: У гроба кармана нет! 

Любите Бога! Любите друг друга! 
Все остальное — тщетно.

Александр Артамонов 
 Радонеж

ОДИН БИЗНЕСМЕН накопил состояние, 
составляющее миллионы долларов. Он решил, 
что наконец-то возьмет себе год отдыха от ра-
боты и поживет в роскоши, которую может 
себе позволить. Но не успел он принять это 
решение, как к нему спустился Ангел смерти. 

Будучи профессионалом, бизнесмен ре-
шил любым способом уговорить продать ему 
хоть немного времени:

– Дай мне три дня жизни, и можешь взять 
треть моего состояния.

Ангел не соглашался. 

– Ладно, тогда два… нет, три миллиона! 
Дай мне всего один день, чтобы я смог насла-
диться красотой земли и навестить семью, ко-
торую из-за вечной занятости давно не видел.

Но Ангел был непоколебим.
Тогда человек стал умолять дать ему  

хотя бы пару минут, чтобы написать сыну 
прощальную записку. Это желание было 
удовлетворено.

«Дорожи своим временем, – написал он. – 
За все свои миллионы долларов я не смог ку-
пить и одного часа».

Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий благословил читателей нашей газеты присылать в редакцию 
свидетельства о помощи и исцелениях молитвенным заступничеством святителя Феодосия, святителя Филарета, 

преподобного Лаврентия. Адреса для писем и электронных сообщений — внизу страницы.

койке и вспоминаю всю мою жизнь. Теперь я будут возить вас, делать что-то по дому или рабо-


