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25 жовтня, в день вшанування пам’яті 
святителя Філарета Чернігівського, в 
Свято-Троїцькому соборі було звер-
шено Божественну літургію. Очолив її 
Високопреосвященніший митрополит 
Чернігівський і Новгород-Сіверський 
Амвросій. 

Його Високопреосвященству 
співслужили: архієпископ Жито-
мирський і Новоград-Волинський 
Нікодим, архієпископ Городницький 
Олександр, вікарій Києвської єпархії, 
духовенство собору і єпархії.



Сьогодні Українська Православна Церква разом з усім народом 
України шукає шлях до загальнонаціонального примирення. Ми з 
радістю бачимо, що у Донецькій та Луганській областях поступово 
зменшується напруга, триває перемир’я, яке, сподіваємося, переро-
сте в справжній міцний мир. Наша Церква неодноразово наголо-
шувала на необхідності пошуку мирного шляху вирішення цього 
важкого збройного конфлікту. І сьогодні ми щиро вітаємо зусилля 
Української держави, спрямовані на його подолання.

Останнім часом державна влада докладає чимало зусиль і 
до вирішення проблем державно-церковних взаємин. Сьогодні 
релігійні організації вже отримали право ви-
ступати засновниками навчальних закладів, за-
тверджено Положення про службу військового 
духовенства (капеланську службу) у Збройних 
Силах України, розроблено порядок держав-
ного визнання документів про вищу духовну 
освіту, наукові ступені та вчені звання, видані 
вищими духовними навчальними заклада-
ми. Нині у Верховній Раді триває обгово-
рення кількох актуальних для життя Церкви 
законопроектів.

Незважаючи на вказані позитивні зрушення 
у взаємодії Церкви і Держави, в окремих регіонах 
нашої країни фіксуються випадки порушення 
громадянського спокою на релігійному ґрунті. 
Зокрема, останнім часом мали місце чергові спроби захоплення храмів 
Української Православної Церкви, випадки насильства проти вірян, а іноді й 
замахи на їх життя. Вкотре маємо з жалем констатувати, що деякі місцеві ор-
гани влади припускаються порушень чинного державного законодавства, а 
правоохоронні органи не завжди стають на захист законних прав релігійних 
громад, духовенства та вірян Української Православної Церкви.

Усе це не тільки перешкоджає реалізації конституційного права громадян 
України на вільне сповідання своєї віри, але й провокує соціальну напругу 
в нашій державі. У той час, коли на Донбасі триває вкрай складний мир-
ний процес, ми фактично стикаємося з небезпекою дестабілізації суспільної 
ситуації в інших регіонах України.

Сьогодні Синодальний Юридичний відділ ретельно відслідковує усі 
випадки порушення законодавства проти релігійних громад Української 
Православної Церкви та вчасно інформує про це правоохоронні органи з ме-
тою недопущення розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Ми сподіваємось 
на справедливе та неупереджене розслідування усіх подібних конфліктів. 

Незаконність дій, спрямованих проти духовенства та мирян нашої 
Церкви, вже неодноразово доводилася в судовому порядку. Священ-
ний Синод Української Православної Церкви просить усіх правля-
чих архієреїв та духовенство невідкладно повідомляти Синодальний 
Юридичний відділ про усі спроби захоплення храмів та інші випадки 
порушення прав вірних нашої Церкви.

В нинішній непростій ситуації для нашої Церкви є вкрай 
важливою підтримка з боку Світового Православ’я та усієї 
світової спільноти. Тому Відділ зовнішніх церковних зв’язків 
Української Православної Церкви звершує моніторинг порушень 

прав віруючих та інформує про ці випадки 
Помісні Православні Церкви та міжнародні 
правозахисні організації.

Сьогодні наше завдання, як християн, 
полягає в тому, щоб зберегти мир та спокій 
в нашій країні. Не будемо піддаватися на 
провокації та не дозволимо втягнути себе в 
протистояння на релігійному ґрунті. Ми маємо 
рішуче протидіяти усім спробам розхитати 
країну зсередини.

Наша головна зброя у цій духовній боротьбі 
— це справжня християнська любов до ближ-
нього. Господь наш Іісус Христос закликає нас: 
Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто 
проклинає вас, добро творіть тим, хто ненави-

дить вас, і моліться за тих, хто вас кривдить і гонить вас, і будете синами 
Отця вашого Небесного (Мф. 5, 44-45). Будь-яка ворожнеча між людьми 
долається любов’ю. Якщо Господь посилає нам випробування, значить Він 
дбає про нашу досконалість, Він надає нам можливість зростати у любові до 
ближнього. Пильнуйте, щоб хто кому не відплачував злом за зло; але завжди 
дбайте про добро один одному і всім (1 Фес. 5, 15).

Вважаємо своїм пастирським обов’язком сказати декілька слів про нашу 
стурбованість ситуацією, яка складається навколо підготовки Всеправос-
лавного Собору. Ми просимо всіх, хто має відношення до цієї підготовки 
зробити все, щоб зберегти правила, традиції та звичаї Святої Соборної 
Православної Церкви, які є основою нашої Всеправославної єдності.

Благословення Боже нехай перебуває з усіма нами.
Від імені членів Священного Синоду Української Православної Церкви

+ОНУФРІЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

В Чернігівському націо-
нальному педагогічному універ-
ситеті імені Т.Г.Шевченка 
відбулася Всеукраїнська науково-
теоретична конференція «Релігія. 
Філософія. Культура», присвячена 
святителю Іоанну Тобольсько-
му, засновнику Чернігівського 

колегіуму. Зрозуміло, що планувати конференцію краще було б на літо, коли 
Церква вшановувала 300 років преставлення святителя Іоанна. Та влітку 
університет не працює. Через низку різноманітних обставин зупинилися на 
даті 29 жовтня. І тільки напередодні конференції дізналися, що саме в цей день 
в 1914 р. відбулося знайдення мощей святителя. «Такий збіг, мабуть, не є ви-
падковим», – розмірковує зав. кафедри, проф. Столяр М.Б. «Допомогу святи-
теля Іоанна ми відчували і напередодні і, особливо, в цей день. Все складало-
ся просто дивовижно. Потрібних для організації конференції людей не треба 

було шукати, просити – вони самі 
знаходилися і пропонували допо-
могу». 

Викладач Чернігівського ду-
ховного училища доц. Малиш-
ко С. В. підготував доповідь на 
тему: «Духовні школи на теренах 
України др. пол. ХVII–поч. XVIII 
ст.». Монахиня Амвросія (Гуцол) виступила із доповіддю: «Шлях святості як 
основний зміст життя митрополита Іоанна Тобольского». Спектр проблем 
та питань, пов’язаних із життям та творчістю святителя Іоанна, був дуже 
широкий.

Як підсумували учасники конференції з різних вишів та міст України, 
спілкування представників різних наук на ґрунті спадщини святителя 
Іоанна, митрополита Тобольського, було не тільки цікавим з теоретичної 
точки зору, але й по-людяному теплим та світлим.

Ваші Високопреосвященства і Преосвященства!
Дорогі отці, браття і сестри!

«РЕЛІГІЯ.  ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА»



Служіння митрополита
Високопреосвященніший митрополит Чернігівський і 

Новгород-Сіверський Амвросій в період з 1 по 30 жовтня 
звершив богослужіння та виголосив проповіді в наступних 
храмах єпархії:

3, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 24, 25 жовтня – Свято-Троїцький 
кафедральный собор м. Чернігова.

3 жовтня – Свято-Троїцький храм с. Пакуль 
Чернігівського благочиння. Митрополит Амвросій звер-
шив Божественну літургію в співслужінні настоятеля хра-
му прот. Тарасія Свистуна. Архіпастирський візит був при-

урочений до 10-ліття освячення храму. 
За понесені труди на благо 

Української Православної Церкви 
протоієрея Тарасія Свистуна було на-
городжено Почесним знаком святителя 
Філарета Гумілевського.

11 жовтня – Свято-Покровський храм с. Вихвостів 
Городнянського благочиння. Владика Амвросій звершив 
Божественну літургію у співслужінні благочинного окру-
гу прот. Мирона Ковалівського, настоятеля храму ієрея 
Іоанна Галая та духовенства благочиння на честь 20-ліття 
освячення храму.

13 жовтня – Свято-Покровський храм 
с. Михайло-Коцюбинське  Чернігівського  
благочиння. Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив всенош-
не бдіння напередодні престольного 
свята храму у співслужінні настоятеля 

протоієрея Сергія Бабича і духовенства благочиння.
14 жовтня – Свято-Покровський храм с. Синяв-

ка Менського благочиння. В день престольного свята 
митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в 
співслужінні настоятеля прот. Зіновія Нікуліна, духовен-
ства благочиння та єпархії. 

За понесені труди на благо 
Української Православної Церкви ко-
лишнього настоятеля храму митро-
форного протоієрея Іллю Вариводу, 
який прослужив в храмі с. Синявка 
протягом 45 років, було нагороджено 

Почесним знаком преподобного Лаврентія Чернігівського.
18 жовтня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. 

Владика Амвросій звершив Божественну літургію у 
співслужінні духовенства храму.

Указом Президента України Петра Порошен-
ка 14 жовтня, коли святкується Покров Пресвятої 
Богородиці, встановлено новим державним святом 
– Днем захисника України. 

Рішення прийняте з метою вшанування 
мужності та героїзму захисників незалежності 
і територіальної цілісності України, військових 

традицій і звитяг Українського народу, сприян-
ня дальшому зміцненню патріотичного духу у 
суспільстві.

З благословення Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуфрія, у всіх храмах 
та монастирях було звершено молебні за живих та 
панахиди за померлих захисників України.

28 жовтня з нагоди 69-ї річниці визво-
лення України від фашистських загарбників 
представники світської влади, установ, 
підприємств, громадських організацій міста 
та області поклали вінки і квіти до братської 
могили у сквері ім. М.М. Попудренка та на 
Меморіалі Слави. 

Від Чернігівської єпархії з благословення митропо-
лита Амвросія в заходах брав участь прот. Артемій Сла-
стьон, кандидат богослов’я, проректор ЧДУ  

Хвилиною мовчання присутні вшанували 
пам'ять воїнів, що полягли в боях за свободу та 
незалежність нашої Вітчизни.

17 жовтня 2015 р. в 
Чернігівському благочинні 
з’явився ще один храм. 
Вис окопр е о священніший 
митрополит Амвросій звер-
шив чин великого освячення 
церкви в ім’я Мохнатинської 
ікони Божої Матері. За пер-
шою Божественною літургією 
Його Високопреосвященству 
співслужили: настоятель храму протоієрей Мико-
лай Майборода, архімандрит Роман (Расюк) та ду-
ховенство благочиння.

В архіпастирськиму слові митрополит Амвросій 
поздоровив парафіян з великою подією в історії 
села та побажав, щоб через новий храм кожен став 
храмом Духа Святого.

Прославлений чудотворною Мохнатинською 
іконою у 1691 р., селищний Свято-Покровський 

храм ще до революції був дуже 
старий і бідний. А в 60-ті роки, 
як і багато інших, його було 
зруйновано. Пізніше в середині 
церковної огорожі, приблиз-
но на місці знищеного храму, 
побудували приміщення 
колгоспної їдальні. 

З 2010 р. місцевим акти-
вом відновлюється храм в селі. 

В будівлі колишньої їдальні провели ремонтні 
роботи, замінили вікна, установили іконостас. 
Храм було вирішено присвятити чудотворній іконі, яка 
відома благодатними зціленнями більше 300 років.

Після Божественної літургії з  благословен-
ня митрополита Амвросія р. Б. Ігор вручив копію 
древньої Мохнатинської ікони громаді новоосвя-
ченного храму. 

Високопреосвященніший митрополит 
Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій в 
день пам’яті свого небесного покровителя, препо-
добного Амвросія Оптинського, звершив Боже-
ственну літургію в Свято-Троїцькому кафедраль-
ному соборі м. Чернігова.

З нагоди Дня тезоіменитства Його Високопреос-
вященству співслужили: архієпископ Ніжинський 
і Прилуцький Іриней,  архієпископ Яготинський 
Серафім, вікарій Київської єпархії, священики 
Чернігівської єпархії та насельники монастирів.

Духовенство собору та єпархії, студенти 
ЧДУ та духовні чада Високопреосвященнішого 
Амвросія також привітали дорогого владику.



– под таким заголовком опубликовали «Чер-
ниговские епархиальные известия» в 1893 г. статью, 
которая содержит историю образа и дивных благо-
датных  исцелений, происходящих с конца ХVІІ ст. в 
Свято-Покровской церкви этого села. 

Забота Богоматери о роде людском избрала иконы, 
как средство постоянного и близкого общения Ее с 
людьми. Царица Небесная даровала благодать перво-
образа и прославленному явленному Мохнатинскому 
образу.

 Богородичных икон много и с каждой из них связа-
но в памяти людей какое-либо особое проявление мило-
сти и заступничества Пресвятой Девы Марии. «Божия 
Матерь повсюду едина Божия Матерь, но что даровано 
нам, тем должно пользоваться преимущественно пред 
тем, что не нам», - учит нас святитель Московский Фи-
ларет. Что же даровано православным Черниговщины?

В Свято-Покровской церкви в начале прошлого 
века была найдена пожелтевшая рукопись под назва-
ним: «Чуда Пресвятой Богородицы Мохнатинской, 
деючіися от образа ея чудовного».

Всех чудес от Мохнатинской иконы Богоматери, 
записанных в древней летописи,  – 635; они занимают 
период от 1691 г. до 1781 г. 

Вот первое же свидетельство, приведенное в руко-
писи: «1691 г. В день Покрова Пресвятой Богородицы 
получила исцеление от Мохнатинского образа Пре-
святой Богородицы жителька с. Мохнатина Анна Кон-
дратова Носка. Более полугода у ней была вывихнута 
левая нога и она совершенно не могла ею действовать. 
После усердной молитвы пред сим образом Богомате-
ри она получила исцеление и стала ходить и хвалить 
Пресвятую Богородицу».

Большинство записей в рукописи связаны также с 
чудесными исцелениями от болезней богомольцев из 
Украины и Белоруси. 

Точной и верной истории Мохнатинской иконы Бо-
гоматери в архиве церковном не сохранилось. Как сви-
детельствует одно из преданий, издавна хранимое бо-
гомольными жителями Мохнатина, чудотворный образ 
Божией  Матери прежде находился в церкви с. Редьков-
ки. Старожилы помнят, что это была явленная икона. 

Однажды мохнатинский крестьянин возвращался 
подводой домой. Откуда он ехал, как замечают ны-
нешние рассказчики, за давностью лет неизвестно. 
По дороге незнакомая женщина попросила подвез-
ти ее. Крестьнин согласился и сказал, чтобы она села 

позади него, с краю телеги. Они тронулись в дорогу 
и, как обычно, крестьянин подгонял лошадь кнутом. 
Но один раз размахнулся так сильно, что задел кнутом 
сидящую позади него попутчицу. Оглянувшись, он 
спутницу не увидел. На ее месте стояла икона Матери 
Божией, а из виска Ее сочилась кровь.  

Крестьянин доставил чудесно явленный образ в Свя-
то-Покровскую церковь, где икона и была установлена.

Позднее прихожане из с. Редьковки узнали в этом 
образе икону, исчезнувшую из их церкви и потребова-
ли вернуть чудотворный образ. Их просьбу уважили 
и икона Богородицы была возвращена в с. Редьковку.

Как-то после одного праздничного богослужения в 
Мохнатине прихожане со священником отправились 
на водосвятный молебен к кринице, что была на под-
ворье церкви. Когда открыли крышку, то «на цебре»  
все увидели тот самый образ Богородицы, который 
был возвращен в Редьковку. После этого чудесного 
явления жители Редьковки больше не требовали воз-
вращения иконы, постигнув в дивних переносах волю 
Самой Царицы Небесной.  

Празднование в честь Мохнатинской иконы Бого-
матери в прежнее время совершалось  каждое новоме-
сячное воскресение. К этому дню собирался народ из 
ближних и дальних сел и из города Чернигова. После 
литургии совершался крестный ход к кринице вблизи 
храма, где проводили торжественное водоосвящение. 

Но с особенною торжественностью совершалось 
богослужение в честь Мохнатинского образа Богомате-
ри в в десятое воскресение после Светлого Праздника 
Пасхи. Накануне этого дня совершаелось торжествен-
ное всенощное бдение, иногда и собором. Утром пред 
литургией было чтение акафиста и водоосвящение, а 
после литургии – крестный ход с образом  Богоматери 
вокруг храма. Праздник заканчивался вечернею, после 
которой во второй раз торжественно читался акафист 
Богоматери. 
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В 2015 г. Православная Церковь вспоминает две 
юбилейные даты, связанные с именем святителя Ни-
колая исповедника, митрополита Алма-Атинского – 60 
лет преставления и 15 лет обретения мощей. 

Владыка Николай (в крещении Феодосий) прожил 
жизнь долгую. Родился он в 1877 г. в день Светлого 
Праздника Пасхи в семье простого псаломщика и до-
стиг высшего звания духовного лица Православной 
Церкви, — сана митрополита. 

Был пострижен в монашество с именем Николай в 1904 
году в канун праздника святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Рукоположен в иеромонаха 
9 октября 1905 года. Проучившись 4 года под покровом 
преподобного Сергия Радонежского, в 1911 году о. Нико-
лай успешно закончил Московскую духовную академию. 

В октябре 1919 года в Чернигове архимандрит Ни-
колай был хиротонисан во епископа Стародубского, 
викария Черниговской епархии. И дальнейшее нелег-
кое служение епископа Николая проходило под благо-
датным покровительством святителя Феодосия Черни-
говского, которого владыка очень почитал.

В 1923 г. был назначен епископом Каширским, ви-
карием Тульской епархии. Со своей немногочислен-
ной паствой епископ Николай упорно противостоял 
обновленцам, за что и был арестован в 1925 г. Провел 
в заключении более двух лет. После освобождения 
назначен на Орловскую кафедру, где и прослужил до 
следующего ареста, последовавшего в 1932 г. Был за-
ключен на пять лет.

Следующий арест произошел в 1941 году. Пробыв в 
саратовской тюрьме шесть месяцев, владыка Николай 
был направлен в Казахстан как «вольный ссыльный».

5 июля 1945 года постановлением Священного Си-
нода была образована Алма-Атинская и Казахстанская 
епархия, управляющим которой был назначен архие-
пископ Николай (Могилевский).

Когда с кем-нибудь случалось несчастье или кто-
либо заболевал, владыка первым делом советовал как 
можно строже исповедаться, причаститься и только по-
сле этого приступать к исправлению того положения, в 
котором человек оказался, или к лечению болезни: 

– Нечистая исповедь – вот корень всех наших бед. 
А почему? Потому, что Господь хочет, чтобы все спас-
лись, вот и спасает нас через всевозможные напасти. 
Только в напасти мы вспоминаем о Боге, а в благопо-
лучии нашем нам не до Него.

А вы подумайте, что будет, если человек всю жизнь 
станет проводить в неге и довольстве, в окружении 
близких и родных людей? Жизнь, пресыщенная бла-
гами земными, приводит к окаменению сердца, к ох-
лаждению любви к Богу, к ближнему. Человек от изли-
шеств становится жестоким, не понимающим чужого 
горя, чужой беды.

Если Господь посылает крест, Он же и силы дает, 
чтобы его нести, Он же его и облегчает. В таких слу-
чаях не должна проявляться своя воля, нужно всецело 
предаваться воле Божией. Идти наперекор воле Божи-
ей недостойно христианина, и после того, как человек 
терпеливо перенесет посланные ему испытания, Го-
сподь посылает духовную радость.

Он отошел ко Господу ровно через десять лет по 
прибытии в кафедральный город, в канун праздно-
вания Иверской иконе Божией Матери, Которой так 
любил сам возглашать: «Радуйся, Благая Вратарнице, 
двери райские верным отверзающая!».

Исповедник Христовой веры, митрополит Алма-Атин-
ский и Казахстанский Николай был причислен к лику свя-
тых Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года.

Он воплощал только одну сторону бытия: 
благодатную, святую, прекрасную. И находиться 

рядом с ним было светло и прекрасно.

Дни памяти cвященноисповедника Николая (Могилев-
ского), митрополита Алма-Атинского и Казахстанского – 
25 октября, а также в первое воскресенье после 25 января.

В раю было два Ангела. Один всегда отдыхал 
на облаке, а другой летал от земли к Богу.

Отдыхающий Ангел решил спросить другого:
– Что ты летаешь туда- сюда?
– Я ношу Богу послания, которые начинаются: 

«Помоги, Господи…». А почему ты всегда отдыхаешь? 
– Я должен носить Господу послания, которые 

начинаются: «Благодарю Тебя, Господи…».

МОЛИТВЫ   СВЕТИЛЬНИК   ПЛАМЕНЕЮЩИЙ

«Сказание о местночтимой иконе Богоматери Мохнатинской»


