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У травні ці урочисті вітання луна-
ли по-дитячому радісно на пасхальних 
святкових заходах, що відбулися з бла-
гословення Високопреосвященнішого 
митрополита Чернігівського і Новго-
род-Сіверського Амвросія. 

Традиційна виставка дитячих ро-
біт, підготовлених вихованцями не-
дільних шкіл до найголовнішого свята 
всього церковного року, проходила у 
Чернігівськму духовному училищі пса-
ломщиків-регентів 2 травня. Малюнки 
на святкову тематику, ліплення, фігур-
ки ангелів, виготовлені у різній техніці, 
майстерно розписані пасхальні яйця, – 
всього на виставці було представлено 
250 робіт.

2 травня в Чернігівському 
обласному філармонійному 
центрі відбувся пасхаль-
ний концерт, організо-
ваний єпархіальним 
управлінням. Гляда-
чам було запропо-
новано програму зі 
святкових пісне-
співів і театралі-
зовану постанов-
ку «Мудрий Цар». 
У пасхальному 
концерті брали 
участь: архієрей-
ський хор Свято-Тро-
їцького кафедрального со-
бору, хори Спасо-Преображенського 
собору, хор Свято-Воскресенського 
храму, хорові колективи Чернігівської 
школи мистецтв. 

3 травня в Свято-Троїцькому кафе-
дральному соборі відбувся святковий 
пасхальний концерт для вихованців 
недільних шкіл м.  Чернігова, а також 
маленьких парафіян собору. Концерт-
на програма прозвучала у виконанні 
дитячо-юнацького хору Спасо-Пре-
ображенського собору під керівниц-
твом регента Тетяни Клюйко.

Традиційно Благодійний фонд 
«Європа» надає маленьким парафія-
нам, діткам з особливими потребами, а 
також з малозабезпечених сімей вели-
кодні подарунки, які були з вдячністю 
прийняті всіма гостями свята.

12 травня відбувся ІХ фестиваль 
хорів «Воскреслий Христос дарує ра-
дість дітям». Міський фестиваль ди-
тячої хорової творчості проходив у 
храмі Всіх святих Чернігівських. Цьо-
горіч у ньому взяли участь майже 600 
виконавців – учнів Чернігіської школи 
мистецтв, музичної школи №1 ім. Віль-
конського, а також інших навчальних 
закладів естетичного виховання. Учас-
ники фестивалю співали без музично-
го супроводу, а капелла. На території 
храму для дітей організували польову 
кухню, де пригощали чаєм із солодо-
щами. По закінченню співочої події 

колективи нагородили дипломами 
учасника.

15 травня в Спасо-Преображен-
ському соборі відбувся ІІІ дитячо-ю-
нацький фестиваль недільних шкіл, 
присвячений подвигу Жон-мироно-
сиць, а також конкурс «Великодня 
Писанка». Мешканців міста чарували 
пасхальними піснеспівами хорові ко-
лективи чернігівських недільних шкіл. 
На конкурс були представлені 150 най-
різноманітніших писанок, крашанок, 
оздоблених бісером та іншими при-
красами. По завершенню урочистого 
заходу митрополит Амвросій вручив 
усім учасникам грамоти та подарунки. 

Подвигу Жон-мироносиць був 
присвячений і святковий концерт 

в Чернігівській обласному 
філармонійному центрі. 

Концерт, в якому бра-
ли участь хорові та 

театральні колекти-
ви, був організова-
ний єпархіальним 

управлінням.
Перед по-

чатком виступу 
колективів до 
всіх присутніх з 
архіпастирським 

словом звернувся 
митрополит Черні-

гівський і Новгород-Сівер-
ський Амвросій. 

Його Високопреосвященство по-
бажав учасникам та глядачам концер-
ту миру і духовної мудрості: «В цей 
святковий день, дорогі брати і сестри, 
я бажаю кожному, щоб воскреслий дві 
тисячі шістнадцять років тому Господь 
осяяв усіх вас духом любові, миру і 
мудрості, духом терпіння, стійкості і 
співчуття один до одного; щоб ми пре-
дочистились ще тут, на землі, а у вічно-
сті змогли наслідувати Царство Боже. 
Нехай Іісус Воскреслий благословить 
кожного з нас на цей подвиг!». 

Владика Амвросій також привітав 
усіх з жіночим християнським днем. 
Приклад жінок-мироносиць показує, 
як багато тепла, співчуття і любові 
Господь вклав в душу жінки. Завдяки 
цьому вона здатна на великі справи 
любові і самопожертви. 

Найщиріші слова вітань прозву-
чали на адресу матушок, чиє сімейне 
життя – також служіння. Багатодіт-
ні матушки Наталія Величко, Марія 
Зорівчак, Інна Лоза були нагородже-
ні Почесним знаком преподобного 
Лаврентія Чернігівського; Олена Ко-
ломієць, Надія Крюкова, Анна Ярема 
удостоєні Почесного знаку святителя 
Філарета Чернігівського. 

На завершення святкових заходів 
творчим колективам і глядачам були 
вручені пасхальні подарунки.

СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ – «СВЯТО СВЯТ І ТОРЖЕСТВО З ТОРЖЕСТВ». НЕ ОДИН, А ЦІЛИХ СОРОК ДНІВ 
ПРАВОСЛАВНІ В УСЬОМУ СВІТІ ВІДЧУВАЮТЬ І ПОДІЛЯЮТЬ ПАСХАЛЬНЕ ТОРЖЕСТВО І ВІТАЮТЬ ОДИН ОДНОГО: 

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!» – «ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!»
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Ювілей навчального 
центру

4 травня на запрошення керівництва 8-го навчального центру Державної спеціальної служби 
транспорту України митрополит Амвросій взяв участь в урочистих заходах з нагоди 66-ї річниці 
заснування частини.

Його Високопреосвященство тепло поздоровив з ювілеєм керівництво і особовий склад центру, 
присутніх ветеранів, які за роки існування частини виконували завдання державного значення, в 
тому числі в Чорнобильській зоні. Cьогодні фахівці центру виконують військовий обов’язок в зоні 
АТО.

Також напередодні 9 травня було вшановано подвиг ветеранів Другої світової війни. Ветерани 
частини разом з особовим складом навчального центру в пам’ять про подвиг борців з німецько-фа-
шистськими окупантами поклали гірлянду до пам’ятника захисникам Вітчизни. 8 травня в Україні 
відзначається День пам’яті і примирення. Пам’ятну дату встановлено задля вшанування подвигу 
українського народу, його визначного внеску в перемогу над тим світовим злом, яке колись нависло 
над Європою та усім світом. 9 травня відзначається 71 річниця перемоги над фашизмом. 

Владика Амвросій побажав усім миру і Пасхальної радості, призвав на присутніх Боже благосло-
вення і на молитовну пам’ять подарував ікону Божої Матері «Семистрельна».

У Києво-Печерській Лаврі молитовно 
вшанували пам’ять преподобного Феодосія

16 травня, у день пам’яті преподобного Феодосія, 
ігумена Києво-Печерського, у Свято-Успенській Киє-
во-Печерській Лаврі відбулося урочисте богослужіння.

Божественну літургію в Успенському соборі Лаври 
очолив намісник обителі митрополит Вишгородьский 
і Чорнобильський Павел. Високопреосвященніший ми-
трополит Амвросій брав участь в урочистій літургії у 
співслужінні єпископата з України, Росії, Білорусі, Мол-
дови, Литви, духовенства Києво-Печерського монасти-
ря та Святої Гори Афон. 

Саме благословенням з Афона , як за зразком і подо-
бою , заснований на Київських горах Печерський монас-
тир був названий на честь Успіння Богородиці. Ця тра-
диція стала настільки міцною, що і всі особливо значущі 
монастирі в подальшому називалися на честь Успіння 
- Єлецький, Зимненський, Святогрскій, Почаївський та 
багато інших. Все це продовження афонської традиції.

Після читання Євангелія митрополит Павел звер-
нувся до пастви з проповіддю, в якій нагадав усім при-
сутнім про життєвий подвиг одного з перших ігуменів 
Києво-Печерської обителі – преподобного Феодосія. 
«Сьогодні Свята Церква шанує одного з найбільших 
угодників Божих, учні та послідовники якого розійшли-
ся по всьому світу, по всій землі, – сказав Преосвящен-
ний владика. – Протягом тисяч років ми бачимо, як 
великою молитвою угодника Божого і сьогодні не ви-
черпуються чудеса. Ми сильні молитвами всіх святих. 
Їх небесним заступництвом стверджується світ, і ми 
живемо. Молитвами преподобного Феодосія, ігумена 
Печерського, Воскреслий Христос нехай прийме і наше 
славослів’я і сподобить наслідувати Царство Небесне».

Після завершення Літургії, за традицією, відбувся 
хресний хід до Дальніх печер, які носять назву Феодосі-
євих, де був відслужений молебень.

15 травня з нагоди Міжнародного дня сім’ї у всіх храмах Чернігівської єпархії відбулися молебні 
про примноження любові, єдності та порозуміння в сім’ях. 

Духовенство за підтримки влади на місцях провело численні заходи з нагоди свята. До цього дня 
благочинний Корюківського округу протоієрей Олександр Дем’яненко та працівники і волонтери Корю-
ківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організували «Акцію для мам і 
тат, що виховують малят». За словами організаторів, захід мав спонукати мешканців Корюківки ще раз 
замислитися над цінністю сімейних стосунків, які формуються у дитинстві та які вкрай необхідно збері-
гати протягом усього життя. 

У центральному сквері найменшенькі взяли участь у дитячій ігротеці, яку проводили казкові пер-
сонажі. Дітки люблять солодощі, а тому священик 
пригостив учасників акції смачною домашньою 
випічкою та цукерками. Співробітники центру по-
дбали про повітряні кульки та виготовили святкові 
вітальні листівки, які дарували випадковим перехо-
жим – мамам і татам з дітками. 

А потім учасники акції на чолі з протоієреєм 
Олександром відвідали дитяче відділеннями  Ко-
рюківської лікарні та привітали всіх з Днем матері. 
Тут були і побажання скорішого одужання, і щирі 
розмови, і солодощі для малечі від матушки Ірини!

«Діамантову писанку», створену до свята Во-
скресіння Христового співробітниками Націо-
нального Києво-Печерського історико-культурно-
го заповідника, внесуть до Книги рекордів України. 

Висота скульптури, встановленої в рамках 
культурно-освітнього проекту «Пасхальна країна» 
на території Верхньої Лаври, становить 3,5 метра. 
Писанка вкрита 16 тисячами дзеркалець розміром 
4 х 4 см.

Виготовити скульптуру співробітникам допо-
могли волонтери та студенти. «Діамантову писан-
ку» встановили 1 травня, щоб її могли побачити 
гості, які відвідують у свято Пасхи сімейний фес-
тиваль.

Писанку, встановлену на території Києво-Печерської Лаври, 
внесуть до Книги рекордів України



СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА
Високопреосвященніший Амвросій, митрополит 

Чернігівський і Новгород-Сіверський, 
з 1 по 31 травня звершив богослужіння та виголосив 

проповіді в наступних храмах єпархії:

1, 10, 14, 15, 28, 29 травня – Свято-Троїцький кафедральный со-
бор м. Чернігова.

1 травня – Cпасо-Преображенський собор м.  Чернігова. Висо-
копреосвященніший Амвросій звершив Пасхальну вечірню у співслу-
жінні настоятеля прот. Георгія Щербатюка і духовенства собору.

2 травня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова. Митропо-
лит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні секрета-
ря єпархії прот.  Ігоря Пидана і духовенства храму. Після завершення 
літургії владика Амвросій звернувся до численних віруючих з архі-
пастирським словом, в якому сердечно всіх привітав зі світлим, радіс-
ним і великим святом – Христовим Воскресінням.

2 травня – Храм в ім’я Архістратига Михаїла м. Чернігова. Висо-
копреосвященніший Амвросій звершив пасхальну вечірню у співслу-
жінні настоятеля прот.  Іоанна Яреми та духовенства храму. Владика 
Амвросій після богослужіння привітав прихожан зі святом Світлого 
Христового Воскресіння.

3 травня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир 
м. Чернігова. Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у 
співслужінні архімандрита Романа (Расюка) і духовенства монастиря.

Після закінчення літургії Його Високопреосвященство, зважаючи 
на ревні труди архімандрита Романа (Расюка) на благо Церкви, нагоро-
див його Почесним знаком свт. Філарета (Гумілевського).

Владика Амвросій очолив Пасхальний хресний хід навколо храмів 
обителі, по завершенні якого були проголошені традиційні многоліття.

12 травня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир 
м.  Чернігова. В день пам’яті преподобного Нектарія Оптинського 
Високопреосвященніший Амвросій звершив Божественну літургію в 
Петро-Павлівському храмі обителі. Його Високопреосвященству спів-
служили: архімандрит Роман (Расюк) і духовенство монастиря. Після 
закінчення богослужіння митрополит Амвросій привітав з Днем Анге-
ла ігуменю Нектарію, побажав їй довгих і благословенних років життя 
та молитовного предстательства преподобного Нектарія і в благосло-
вення на подальші труди подарував ікону Божої Матері.

18 травня – Свято-Покровський храм с. Омелянів Козелецького 
благочиння. Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у 
співслужінні благочинного округу прот. Михаїла Терещенка і духовен-
ства єпархії. 

В архіпастирському слові владика Амвросій нагадав про необхід-
ність якомога частіше читати Євангеліє для того, щоб пізнати сенс жит-
тя, тоді в душах наших завжди буде мир і радість. 

З нагоди 10-ліття з дня освячення храму громаду було нагороджено 
грамотою митрополита. 

20 травня – Свято-Миколаївський храм м. Городня. Високопреос-
вященніший Амвросій звершив Божественну літургію в співслужінні 
настоятеля храму прот.  Мирона Ковалівського та духовенства благо-
чиння. За богослужінням була звершена дияконська хіротонія іподіа-
кона Сергія Потапова.

Після закінчення Божественної Літургії митрополит Амвросій 
привітав протоієрея Мирона Ковалівського з ювілеєм і побажав йому 
міцного здоров’я, душевного спокою і благодатної допомоги від Спаси-
теля нашого у подальших трудах. З благословення Предстоятеля УПЦ, 
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія за ста-
ранні труди на благо Святої Церкви прот. Мирон Ковалівський нагоро-
джений Орденом святителя Миколая Чудотворця.

21 травня – храм Різдва Богородиці м. Мена. Митрополит Ам-
вросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля прот. 
Михаїла Халуса і духовенства благочиння. За понесені труди на благо 
Святої Церкви і в зв’язку з 55-літтям прот. Михаїл Халус нагороджений 
Орденом святителя Феодосія Чернігівського.

21 травня – Свято-Миколаївський храм м.  Чернігова. В канун 
престольного свята храму Високопреосвященніший Амвросій звершив 
всеношне бдіння з літією. Його Високопреосвященству співслужили: 
настоятель прот. Петро Квашнін і духовенство єпархії

А також роздав парафіянам ікони Воскресіння Христового.
22 травня – Свято-Миколаївський храм м. Новгород-Сіверський. 

В день престольного свята храму митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію у співслужінні настоятеля прот. Іоанна Попрозмана і 
духовенства благочиння.

Після закінчення богослужіння митрополит Амвросій звершив мо-
лебень свт. Миколаю Чудотворцю.

Після закінчення Божественної літургії митрополит Амвросій при-
вітав прихожан зі святом і подарував кожному Євангеліє від Марка.

29 травня – Свято-Воскресенський храм м.  Чернігова. Висо-
копреосвященніший Амвросій звершив Божественну літургію у спів-
служінні секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства храму. 

Після читання Євангелія з проповіддю про історичний та мораль-
ний сенс Євангельської історії про самаряниню митрополит Амвросій 
закликав присутніх бути вдячними Богу, бо він дарує кожному з нас 

через таїнство Святого Причастя джерело води живої.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
12 травня – протоієрей Іоанн Величко, настоятель Свято-Успенського храму с. Данівка 
Козелецького благочиння, – 20 років.
13 травня – диякон Oлександр Дейкало, клірик Спасо-Преображенського собору 
м. Чернігова, – 15 років.
24 травня – протоієрей Володимир Кулік, клірик храму Всіх святих Чернігівських, – 
15 років.

МНОГАЯ ЛІТА!

Туровская епископская кафедра была ос-
нована в 1005 году и является одной из ста-
рейших в восточнославянских землях. Туров 
– родной город святого Кирилла, великого 
богослова, писателя и проповедника. Выхо-
дец из богатой семьи, будущий святитель 
получил хорошее домашнее воспитание, по-
зднее постигал высшие науки и искусства у 
греческих учителей. Уже в зрелые годы отка-
зался от наследства и 
принял постриг в Ту-
ровском Борисоглеб-
ском монастыре, где 
приобрел авторитет 
среди братии, "уча и 
научая" словом и при-
мером своей жизни. 

Стремясь к подви-
гам во имя Христа, 
Кирилл затворяется в столпе (башне), где 
усиливает молитву и "многа Божественна 
Писания изложи" с особым жизнеутверж-
дающим настроем и изяществом формы. 
И через восемь столетий слово святителя 
впечатляет простотой и возвышенной ра-
достью: «Итак, братие, будем веровать во 
Христа Бога нашего; поклонимся Ему распя-
тому, прославим воскресшего, поверим 
явившемуся апостолам, воспоем показавше-

го ребра Свои Фоме, восхвалим пришедше-
го оживить нас, исповедаем просветившего 
нас, возвеличим подавшего нам обилие всех 
благ, познаем Единого от Троицы Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же 
слава со Отцем и Святым Духом и ныне и 
присно». 

Слава о подвигах затворника распростра-
няется по всему краю и многие обращаются 

к нему за духовным 
советом. По хода-
тайству князя Юрия 
Ярославича и горожан 
митрополитом Киев-
ским был посвящен в 
епископы города Ту-
рова (1169 г.). 

Своим житием 
святитель Кирилл по-

казал, как душа, обретая единство со Хри-
стом и Его Церковью, гармонично сочетает 
веру и разум, глубочайшую религиозность и 
разностороннюю образованность.

После завершения литургии возле па-
мятника святому, на берегу Припяти, был 
совершен молебен и возложены цветы. Свя-
тителю Кириллу Туровскому установлены 
также памятники в Минске и Гомеле; его 
имя носит Минская духовная академия.

11 мая Высокопреосвященней-
ший Амвросий принял участие 
в праздничных мероприятиях в 
честь святителя Кирилла Туровско-
го, которые возглавил митрополит 
Минский и Заславский Павел, Па-
триарший Экзарх всея Беларуси. На 
празднования, посвященные вы-
дающемуся белорусскому церковно-
му деятелю ХII в., приехали право-
славные епископы Беларуси и гости 
из Украины. Божественная литур-
гия была совершена в павильоне, 
воздвигнутом  над фундаментом 
древнего кафедрального собора, в 
котором когда-то совершал службы 
знаменитый «славянский Златоуст». 

Торжества в Туровской епархии

КІРЫЛА ТУРАЎСКІ 
(1130-1183)

«Я раздаю слова Божии, 
лучшие золота и дорогих каменьев, 

более сладкие, чем мед и сот…»
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Афон связан с историей всего христианского мира. Почти 
двадцать веков незыблемо хранит он православную веру. В 2016 
году отмечается юбилейная дата: 1000-летие духовно-культур-
ных связей Афона и Киевской Руси. Трудно переоценить влия-
ние Святой Горы на наше духовное наследие за это время.  

Все, кто хотя бы несколько дней молился на Афоне, полу-
чают особый духовный опыт. Однако Святая Гора каждому 
паломнику открывается по-иному, особой гранью и – в свою 
меру. Поэтому так интересны впечатления всех, кто посетил 
этот светильник православной веры. Но особо важны для нас 
свидетельства участников внутренней жизни Афона. 

Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий неод-
нократно бывал на Афоне и делится своим опытом паломниче-
ских визитов в благодатный удел Пресвятой Богородицы. 

– Владыко, что представляет собой Афон сегодня? 
 – На афонской земле имеется 20 монастырей, шестнадцать 

скитов и несколько сотен калив. И в них непрестанно возно-

сится молитва ко Пресвятой Троице, Божией Матери и святым. 
Это и есть самое главное – молитвенный подвиг и труды афон-
ских подвижников. 

– Что бoльше всего Вас поразило во время первого посещения? 
– Испытываешь внутренний мир и ни с чем не сравнимую 

духовную радость. Словами можно описать какие-то отдель-
ные впечатления, но передать дух Афона невозможно, это мож-
но только почувствовать самому. Ну вот, к примеру, на Афоне 
электричество в храме во время служб не используют, это на-
поминает богослужения первых христиан. Особенно в ночное 
время, ведь на Афоне темнеет очень быстро. В храме – только 
свечи и лампады. Но как они зажигаются! Сначала горят всего 
несколько лампад, потом постепенно зажигают остальные, по-
том добавляются свечи хороса. Это действо теряется, если свет 
включить мгновенно. И потом, когда включено электричество, 
лампады уже ничего не освещают. 

– Чем еще отличаются службы на Афоне? 
–  Службы в монастырях продолжительные, могут длиться 

больше 12 часов. Но удивительно то, что усталости не чувству-
ешь! Несмотря на особое, по сравнению с нашим, «афонское» 
расписание. Полночь тут отсчитывают от захода солнца, раз-
ница во времени (с Киевом) меняется: летом это примерно три 
часа, зимой — больше пяти. И «Слава Тебе, показавшему нам 
свет», – произносится действительно с первыми лучами солн-
ца. 

Монастыри Афона живут по Юлианскому календарю, как и 
наша, Сербская, Иерусалимская, Грузинская и частично Поль-
ская Церкви. А ведь это более 4/5 от общего числа православ-
ных Вселенской Церкви. 

И еще такой интересный момент. Почетным гостям в знак 
уважения на службе предлагают читать шестопсалмие, 103-й 
псалом, акафисты. Это считается особой честью. 

На Афоне собрано множество святынь, поэтому здесь как 
будто прикасаешься к самой истории Церкви. Ведь каждый мо-
настырь – это святое место со своими традициями.

Удивительна исторя сербского Хиландаря, который уда-
лось посетить  на Светлой седмице. Все афонские монастыри 
пираты разоряли по 2—3 раза, но эту обитель — ни разу. Так 
Богородица явила монастырю особенную защиту.

Удалось помолиться и приложиться к иконе «Троеручица». 
Она находится на игуменском месте в соборе Введения во храм 
Пресвятой Богородицы и монахи принимают благословение на 

церковные службы от этой чудотворной иконы.  
Поклонились и другим святыням этого монастыря. Меня 

особо поразила глава святого пророка Исаии, который жил в 
восьмом веке до нашей эры. Также здесь есть мощи преподоб-
ного Симеона Столпника, преподобного Григория Богослова, 
части Животворящего Креста Господня, тернового венца, кро-
ви, трости и пелен Христовых и многие другие святыни. Видел 
виноградную лозу, растущую из гроба святого Симеона Миро-
точивого. Плоды и веточки ее на протяжении уже восьми ве-
ков помогают неплодным супругам. Монахи молятся о здравии 
каждого нового чада святого Симеона! 

– Владыко, а о чем Вы молились на службах в Пантелеи-
моновом монастыре?

– Милостью Божией довелось совершить вечерню и литур-
гию Пасхальным чином (это было также на Светлой седмице) 
в главном храме обители – во имя святого великомученика 
Пантелеимона, и еще одну литургию в Покровском храме. Мы 
сугубо молились за страну, о прекращении кровопролития и 
установлении мира в Украине, за паству, просили Божьего бла-
гословения земле Черниговской.

– А какие святыни хранятся в Пантелеимоновом монастыре?
– Братия монастыря бережно хранит свое главное сокрови-

ще - главу святого Пантелеимона. Также здесь имеются мощи 

святого Иоанна Крестителя, святых апостолов Петра, Андрея, 
Матфея, Варфоломея, Фомы, Варнавы, а также святого апосто-
ла и евангелиста Луки, святого первомученика Стефана, святи-
теля Амвросия Медиоланского, святителя Григория Паламы и 
удивительного старца нашего времени, преподобного Силуана 
Афонского.

Мы молились у чудотворной иконы Божией Матери 
«Иерусалимская». Здесь также находится икона св. Иоанна 
Предтечи, древняя икона св. великомученика и целителя 
Пантелеимона и икона священномученика Харлампия. И 
самый большой на Афоне колокол – в Пантелеимоновом мо-
настыре!

С 1979 года настоятелем является схиархимандрит Иере-
мия (Алехин). В октябре 2015 года ему исполнилось 100 лет. До 
чего же тесен мир! Как оказалось, еще в Одессе отец Иеремия 
знал многократно гонимого за веру исповедника и узника ста-
линских лагерей схиархимандрита Пимена (о. Малахию Тыш-

кевича, †1984), который до ареста в 1937 г. служил в Чернигове 
и был сподвижником преподобного Лаврентия.

– И  женский кухонный вопрос: чем по-святогорски уго-
щали в трапезной?  

– Пять дней в неделю монахи трапезничают дважды в сут-
ки, а по средам и пятницам – в постные дни – по одному разу. 
Но мне запомнились не какие-то особые блюда, хотя вся еда 
была вкусной, а завершение обеда. 

Трапеза на Афоне – продолжение богослужения. Поэтому 
во время еды один монах читает Синаксарий (жития святых). 
После трапезы в знак благодарности за труд ему дают ломти 
хлеба, или укрухи, как их здесь называют. Затем над ними чи-
тается особая молитва – просят Господа, «чтобы умножились 
укрухи в этом монастыре и во всем мире». Надо и нам молить-
ся так же, чтобы всегда у нас был и хлеб, и «до хлеба», чтоб был 
достаток и в нашем доме, и во всем мире.

– Что говорят старцы об Украине, как  вернуть мир на 
нашу землю? 

– В наше непростое время афониты просят Господа помочь 
Украине. Каждый насельник обители, монах или послушник, к 
своему келейному правилу добавляет еще одну сотницу о мире, 
за всех страждущих в Отечестве нашем, об умирении междоу-
собной брани. 

О мире молятся за каждой Божественной литургией – и в 
Чернигове, и на Афоне. Но мы не должны надеяться только на 
чьи-то молитвы. Прежде всего всем нам надо принести Богу 
покаяние! Духовная первопричина всех бедствий – в нас, в 
нашем формальном отношении к Церкви, забвении о Боге, в 
поклонении наживе и развлечениям. Господь вынужден при-
менять к нам такие горькие лекарства.

 Если же будет покаяние, если стараться жить по Еванге-
лию, молиться искренне и помогать всем, – и ближним, и даль-
ним, – тогда вернется мир на нашу землю.

Афон – это действительно дорога к небу, афонский воздух 
напоен тысячелетней молитвой, ощущаешь святость и благо-
дать. Пребывание на Афоне оставляет глубокий след в сердце. 
Молитва на Афоне – это невероятный опыт, который не про-
ходит бесследно ни для митрополита, ни для семинариста, ни 
для мирянина. 

Увидишь с моря скит на отвесной скале, – останавливаешь-
ся и просто любуешься. Все в саду Царицы Небесной: и приро-
да, и атмосфера богослужений, святыни и храмы, – напоминает 
о том, к чему мы призваны. К спасению души и жизни вечной.

АГИОН ОРОС – САД ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

Гора Афон, Гора святая,
Не знаю я твоих красот,
И твоего земного рая,
И под тобой шумящих вод.

Я не видал твоей вершины,
Как шпиль твой впился в облака,
Какие на тебе картины,
Каков твой вид издалека.

Я не видал, Гора святая,
Твоих стремнин, отвесных скал,
И как прекрасна даль морская,
Когда луч солнца догорал.

Я рисовать тебя не смею,
Об этих чудных красотах
Сложить я песню не умею:
Она замрёт в моих устах.

Одно, одно лишь знаю верно
Я о тебе, Гора чудес,
Что ты таинственна, безмерна
И недалёко от небес.

Свт. Филарет Черниговский


