
В 
день свята Хрещення Господнього Високопреосвященніший 
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій 
очолив звершення Божественної літургії в Спасо-Преобра-
женському соборі, найдавнішому храмі лівобережної Украї-

ни. Разом із Його Високопреосвященством під час літургії моли-
лося духовенство Чернігова а також багато віруючих. 

Високопреосвященніший владика звернувся до присутніх з 
привітанням зі святом Богоявлення. Ми є спадкоємцями великого 
чуда Боговтілення, зішестя Святого Духа, з’єднання Божественно-
го і людського не лише в особистості Господа Ісуса Христа, а й у 
всій історії християнської, де Бог перебуває разом з людьми. І от-
римуючи велику святиню – агіасму, як освячена вода називається 
на знак благодатної сили Божої, котру отримує під час особливої 
молитви, важливо пам’ятати, якими заслугами Господа нашого Іі-
суса Христа вона нам дарована. Освятилась вода не просто.  

Господь Іісус Христос дарував нам цю святиню взяттям гріхів 
усього людства на Себе. І ми повинні намагатися відвернутися від 
гріха і спрямувати зусилля розуму і наші почуття на те, щоб отри-
мати життя вічне.

По завершенні літургії владика Амвросій очолив Хресний хід 
до Десни. З особливою урочистістю священнослужителі та чи-
сельні віруючі вирушили до берегу річки. Відразу після чину ос-
вячення вод Десни молільники стали свідками унікального явища 
– зимової райдуги над місцем освячення. Незвичайне видовище у 
формі круга можна було бачити і фотографувати протягом чверті 
години. 

Багато чернігівців пригадали появу осінньої райдуги під 
час прославлення святителя Філарета Гумілевського, 150-річ-
ний ювілей якого вшановує Українська Православна Церква 
цього року.



Собор єпископів УПЦ, що відбувся 29 січ-
ня на території Святої Успенської Києво-Пе-
черської Лаври під головуванням Блаженні-
шого Митрополита Київського і всієї України 
Онуфрія звернувся до кліру, чернецтва та ми-
рян Української Православної Церкви.

У своєму Зверненні єпископат УПЦ одно-
стайно засудив спроби внесення політичної 
та націоналістичної ідеології будь-яких спря-
мувань в церковне середовище. Преосвященні 
владики нагадали, що Церква не повинна мис-
лити в категоріях політики чи геополітики, 
адже це є несумісним зі вченням Святого Письма і природою Церкви.

Архіпастирі відзначили помісний характер Української Православ-
ної Церкви, яка об’єднує людей різних політичних, культурних, суспіль-
них та інших проявів світського життя. Водночас було наголошено, що 
це єднання Свята Церква може здійснювати лише тоді, коли є вищою за 
інтереси світу і будує своє земне служіння на Камені, Яким є Христос.

Разом із душпастирським служінням в тексті Звернення була під-
креслена важлива роль соціальної місії. «Пам’ятаючи, що віра без діл 
є мертвою (Як. 2:26), слід творити діла милосердя всім ближнім, хто 
в цьому має потребу, незалежно від їх віросповідання чи політичних 
поглядів», – нагадав Собор єпископів УПЦ.

Одною з головних тем Звернення стало висвітлення проблеми 
агресії та насильства з боку прихильників так званого Київського па-
тріархату. Преосвященні владики закликали усіх вірних чад Українсь-

кої Православної Церкви до молитов за збере-
ження сердець віруючих УПЦ, які потерпають 
від гонінь, від агресії. Єпископат на чолі з Пред-
стоятелем нагадав пастві про Євангельську 
заповідь любові до ворогів: «Будемо пам’ята-
ти заклик святого апостола Петра: Не платіть 
злом за зло або лихослів’ям за лихослів’я; а, 
навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на 
це покликані, щоб успадкувати благословен-
ня». Стосовно проблеми подолання розколу 
Преосвященні архієреї одностайно засвідчили 
прагнення відновлення єдності Українського 

Православ’я, але лише на засадах канонічного права Святої Церкви.
Архіпастирі на чолі з Предстоятелем також звернули увагу пастви 

і на визначну подію, що має відбутися влітку цього року – Всепра-
вославний Собор, в якому серед представників усіх Помісних Пра-
вославних Церков світу візьмуть участь і делеговані архієреї нашої 
Церкви на чолі з Первоієрархом. «Віримо, що Господь благодаттю 
Святого Духа наставить Свою Церкву на мудрі рішення, які допом-
ожуть Церкві нести своє спасительне служіння в умовах сучасного 
світу», – зазначено у тексті Зверненні.

Насамкінець, Собор єпископів закликав боголюбиву паству Україн-
ської Православної Церкви звершувати свій християнський подвиг в 
молитві і благочесті, «залишаючись світлом для світу й сіллю землі, 
укріплюючи єдність духу в союзі миру».

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ 
СВЯЩЕНИЦЬКОЇ ХІРОТОНІЇ!

11 січня – протоієрей Роман Годун, на-
стоятель Спасо-Преображенського хра-
му с.Бакланова Муравійка Куликівсь-
кого благочиння – 15 років.
15 cічня – протоієрей Александр Доло-
ман, клірик храму в ім’я святителя Фе-
одосія Чернігівського –35 років.

МНОГАЯ ЛІТА!

Святиня Новгород-Сіверського 
Спасо-Преображенського монастиря

В 
день святкуван-
ня Леньківсь-
кій іконі Божої 
Матері “Спаси-

телька потопаючих”, 
2 січня, Високопре-
освященніший ми-
трополит Амвросій 
з архіпастирським 
візитом відвідав м. 
Новгород-Сіверськ.

У Свято-Успенсько-
му храмі Його Високопреосвященство звершив 
Божественну літургію в співслужінні секретаря 
єпархії прот. Ігоря Пидана, настоятеля храму 
прот. Сергія Ліщука та духовенства благочин-
ня. Після Божественної літургії було зверше-
но молебний спів перед іконою Божої Матері 
“Леньківська”. Владика Амвросій звернувся до 
духовенства та парафіян зі словом повчання. 
Ікона, яку називають Спасителька потопаючих, 

була чудово знайдена в 
1791 році в небезпеч-
ній водоверті Десни. 
Леньківська ікона ко-
ристується великим 
шануванням тих людей, 
яким доводиться часто 
віддавати себе у владу 
водної стихії. Владика 
Амвросій порівняв не-
безпеки нашого життя 
зі стрімкою рікою. «Ба-
гато людей гине в бурх-

ливому потоці нашого сучасного життя, тому ми 
молимо Богородицю, щоб Вона Своїм покровом 
зберігала нас, особливо дітей наших».– зазначив 
митрополит Амвросій.

Владика закликав усіх частіше звертатися 
до Матері Божої за молитовною допомогою, 
побажав миру, терпіння і любові та преподав 
архіпастирське благословення.

Зима - чарівна пора, коли хочеться вірити в дива й 
казки не тільки дітям, а й дорослим

Корюківський районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді разом з громадою Свято-Возне-
сенської церкви та настоятелем ієреєм Олександром 
Дем’яненко запровадили благодійну акцію «Мило-
сердя» для сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах та потребують допомоги. Це переважно 
родини, де виховуються діти з обмеженими фізичними 
можливостями, які не відвідують навчальні заклади.

Малюки, до яких нещодавно завітали гості з продукто-
вими наборами, були дуже задоволені, отримавши солод-
кі гостинці та благословення Боже. А для організаторів 
акції найкращою подякою  були щирі посмішки малечі. 
Це перша спільна акція, а в майбутньому будуть і інші.



Високопреосвященніший Амвросій, митропо-
лит Чернігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по 
31 cічня звершив богослужіння та виголосив про-
повіді в наступних храмах єпархії:

1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13,14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 30, 
31 січня – Свято-Троїцький кафедральный собор 
м. Чернігова.

2 січня – Свято-Успенський собор міста Новго-
род-Сіверський.

6 січня – Спасо-Преображенський собор м. Чер-
нігова. Його Високопреосвященство звершив вечір-
ню з літургією свт. Василія Великого у співслужінні 
духовенства собору. Настоятель храму прот. Георгій 
Щербатюк оголосив Різдвяне послання митрополита 
Чернігівського і Новгород-Сіверського Амвросія.

6 січня – Свято-Воскресенський храм м. Чер-
нігова. Високопреосвященніший Амвросій звершив 
велике повечір’я з літією та утреню в співслужінні 
духовенства храму.

В архіпастирському слові владика Амвросій 
розповів про велике значення для кожного з нас події, 
яка була обітована ще древніми пророками - народ-
ження Спасителя світу. Місія Господа нашого Іісуса 
Христа полягає в тому, щоб спасти всіх нас: тих, які 
жили, живуть і житимуть після нас. 

Його Високопреосвященство звернув увагу на те, як 
треба розуміти спасіння. По слову владики, ми проходи-
мо три ступені. Перший ступінь - це раб, другий - най-
манець, а третій - син. І потрібна робота усього життя, 
щоб ми навчилися відноситись до Бога з любов’ю, як 
Його діти. Владика Амвросій побажав Божої допомоги 
на шляху спасіння і благословив усіх.

7 січня – храм Всіх святих Чернігівських м. Чер-
нігова.

В переддень Собору Пресвятої Богородиці ми-
трополит Амвросій звершив всеношне бдіння у 
співслужінні настоятеля прот. Петра Казновецького і 
духовенства храму.

В архіпастирському слові Його Високопреосвя-
щенство сказав: «Божа Матір вчить нас смиренню, 
лагідності, терпінню. Сьогодні ми прославляємо Її і 
просимо, щоб Вона була нашою Заступницею, Покро-
вителькою і Наставницею; щоб ми наслідували Її чес-
ноти, були лагідними та смиренними і прославляли Її 
не тільки словами, а й усім життям».

8 січня – храм Різдва Христова м. Чернігова. У 
день свята Собору Пресвятої Богородиці Його Висо-
копреосвященство звершив Божественну літургію у 
співслужінні настоятеля прот. Анатолія Товстогона і 
духовенства храму та єпархії. 

9 січня – храм Архістратига Михаїла м. Черніго-
ва. Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
звершив Божественну літургію в співслужінні насто-
ятеля прот. Іоанна Яреми і духовенства храму.

10 січня – Свято-Успенський Єлецький жіно-
чий монастир м. Чернігова. Високопреосвящен-
ніший Амвросій звершив Божественну літургію у 
співслужінні духовенства обителі.

В архіпастирському слові, зокрема, прозвучав заклик 
владики Амвросія молитися за тих, хто при владі. Ча-
сто виникає питання: як молитися за керівників, якщо 
вони неблагочестиві? За всіх треба молитися: «Коли я 
був молодим священиком, я двічі був у архімандрита 
Серафима (Тяпочкіна) і питав, як за таких молитися. А 
він голосно, впевнено так відповів: ‘‘Молися! Моли-
ся’’. І  я  вам кажу: Моліться! І будете спасенні!».

Згідно указу Високопреосвященнішого 
митрополита Чернігівського і Новгород-
Сіверського Амвросія:

Ієрей Анатолій Головач призначений другим 
священиком Свято-Успенського храму с. Гусавка 
Менського благочиння без права звершувати 
богослужіння і треби в інших парафіях 
Чернігівської єпархії. 

11 січня Українська Православна Церква вшановує 
пам’ять преподобного Лаврентія (Проскури), схіархі-
мандрита Чернігівського († 1950), причисленого до 
лику місцевшанованих святих на Архієрейському со-
борі 1993 р.

В цей день Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій очолив звершення Божественної літургії у 
Свято-Троїцькому кафедральному соборі, де покояться 
мощі преподобного Лаврентія Чернігівського.

Його Високопреосвященству співслужили: 
архієпископ Ніжинський і Прилуцький Іриней, 
архієпископ Городницький Олександр, єпископ 
Фастівський Даміан, духовенство єпархії та гості у 
священному сані.

Перед початком богослужіння Його Високопре-
освященство і співслужащі архієреї вклонилися мощам 
святителя Феодосія Чернігівського, святителя Філарета 
Чернігівського і преподобного Лаврентія.

Напередодні ввечері було звершено всеношне бдін-
ня. Численні паломники в ці дні відвідали також буди-
ночок преподобного (вул. Гліба Успенського, 38).

Преподобний був прославлений ще у 1993 р. як міс-
цевшанований святий, а з 2016 р. Освященний Архієрей-
ський cобор визначив благословити загальноцерковне 
вшанування преподобного Лаврентія Чернігівського. 
Церква затвердила багаторічне всенародне шанування 
святого, праведність якого Господь ще за життя відмітив 
благодатними дарами зцілень тілесних і душевних недуг, 
відвідувань з Горнього світу, смирення і любові.

24 січня, в Неділю 
34-у після П’ятидесят-
ниці, прп. Феодосія 
Великого, Високопре-
освященніший митропо-
лит Амвросій звершив 
Божественну літургію 
у співслужінні архієпи-
скопа Ровеньківського і 
Свердловського Панте-
леїмона, глави Синодаль-
ного відділу УПЦ у спра-
вах сім’ї. Після літургії 
було звершено славлення 
Божої Матері перед Її іко-
ною Троїце-Іллінською.

Напередодні в рамках благодійної акції «Старість в 
радість» відбувся різдвяний візит Високопреосвященні-
шого Пантелеімона та колективу Синодального відділу 
у справах сім’ї до Козелецького геріатричного пансіона-
ту, який знаходиться поблизу Данівського Свято-Геор-
гіївського жіночого монастиря. Старанням небайдужих 
з усіх куточків нашої держави та навіть наших закордон-
них земляків були зібрані та доставлені необхідні речі 
для підопічних пансіонату: одяг, продукти харчування, 
предмети особистої гігієни та вітальні листівки з тепли-
ми побажаннями. 

Після Різдвяного поздоровлення Високопреосвя-
щеннішого архієпископа Пантелеїмона усі разом стали 
до спільної молитви. Піднесено пролунали святкові піс-
неспіви та колядки, подаровані студентами та вихован-
цями Київських духовних шкіл.

13 січня у 8-й навчальний центр Держспецтранс-
служби України для поклоніння було привезено список 
ікони святого великомученика Георгія Побідоносця з 
монастиря Ксенофонт Святої Гори Афон. Цю святиню 
Хресним ходом вже було доставлено у зону АТО, де ти-
сячі воїнів мали змогу прикластися і просити молитов-
ного заступу святого Георгія.

Високопреосвященніший митрополит Амвросій у 
сослужінні секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана перед 
іконою звершив молебень з молитвою про мир в Україні 
і окропив усіх святою водою. 

Також у цей день було презентовано видання «Молитва 
про мир у зоні АТО», що мітить житіє святого Георгія, мо-
литви до нього та історію списку (копії) афонської ікони. У 
презентації книги взяв участь Голова адміністрації Держ-
спецтрансслужби генерал-лейтенант Микола Мальков. 



Ужанков Александр Николаевич – доктор 
филологических наук, кандидат культуроло-
гии. Теоретик и историк русской литературы 
и культуры Древней Руси. Родился в 1955 г. в 
городе Щорсе, Черниговской обл.

 Жизненный опыт носит аксиологический ха-
рактер и состоит в осмыслении ценностных ори-
ентиров и духовном рассуждении о них. В своей 
жизни нужно находить некие ключевые момен-
ты, необходимые для понимания, почему жизнь 
устроилась так, а не по-другому, и что, если нуж-
но, исправить.

В 7 лет я серьезно заболел, как раз летом, перед 1-м классом. Болезнь 
протекала тяжело, почти два месяца температура была под 40. Конеч-
но, о школе не могло быть и речи. А я очень хотел! Ведь все друзья мои 
уже учились в школе. Родители очень переживали, врачи не знали, что 
со мной делать. Тогда моя бабушка-молитвенница и говорит моей маме: 
«Вези его к святому Феодосию Черниговскому!». Мощи святителя Феодо-
сия покоились в женском Свято-Троицком Черниговском монастыре, где 
монахиней была ее двоюродная сестра. К ней мы и поехали.

В Чернигове первым делом меня положили в детскую клинику – под 
присмотр врачей. Чтобы взять меня оттуда всего на одну ночь, маме при-
шлось писать расписку. Врачи нас отпускали с нескрываемым опасением, 
потому что температура у меня не уменьшалась. Поскольку из-за высо-
кой температуры я не мог спать, то все очень хорошо запомнил.

В субботу вечером мы приехали в монастырь, чтобы наутро, перед 
воскресной службой, приложиться к святым мощам, пребывавшим в ал-
таре храма. Бабушка моя, уступив мне свою кровать, всю ночь молилась, 
и мама была рядом. А рано утром бабушка повела меня в храм. Я подо-
шел – не без страха – к мощам святого и приложился к его открытым 
рукам. Тотчас я почувствовал теплоту, исходившую от них. Когда я об 
этом рассказал взрослым, они с недоверием отнеслись к моим словам: 
какое еще тепло? Мы вернулись в больницу, где я проспал сутки. Когда 
же проснулся, мне измерили температуру, и она оказалась нормальной!

Позже я узнал, что святитель Феодосий Черниговский – покровитель 
учащих и учащихся, а у меня, надо отметить, тогда было большое жела-
ние пойти в школу, но врачи меня не пускали.

По-видимому, детская молитва была столь сильна, что я получил за-
ступничество и помощь святителя Феодосия в исцелении. Видя переме-
ну в моем здоровье, главврач спросил мою маму: «Вы были у святителя 
Феодосия?». Она призналась. «Ну, тогда понятно, это уже не первый 
случай», – сказал он.

На протяжении долгого времени я собирался съездить в Чернигов, но 
все как-то не получалось. И вот спустя 40 лет, в августе, мне позвони-

ли знакомые, сказав, что они едут на машине в 
Чернигов, и предложили поехать вместе с ними. 
Я взял с собой иконку святителя Феодосия, ко-
торую мне подарила одна прихожанка нашего 
храма после моего рассказа об исцелении, и мы 
поехали.

По моей просьбе в Троицком соборе у мощей 
святителя Феодосия Черниговского отслужили 
благодарственный молебен с акафистом свято-
му. Священник открыл раку и дал мне возмож-
ность вновь приложиться к мощам. С дерзно-
вением и духовным трепетом я подошел к раке 
святого, и все всплыло в памяти: как когда-то я в 

первый раз подходил к этим святым мощам. Было такое ощущение, будто 
бы я вновь встретился с дорогим и близким мне человеком спустя 40 лет, 
даже, подозреваю, день в день. И я вновь ощутил его любовь и милость 
к себе. Напоследок я попросил священника приложить к мощам иконку 
святителя, привезенную из Москвы.

В состоянии радости и духовного подъема я направился из монастыря 
к ждавшей меня машине. По дороге домой в какой-то момент мы ощу-
тили в машине особый аромат. Я сразу сообразил, в чем дело, и, достав 
иконку, обнаружил, что это она благоухает. Все прониклись чудом, прои-
зошедшим на наших глазах.

В этой истории поражает еще одно обстоятельство: буквально на сле-
дующий день после моего отроческого исцеления женскую обитель за-
крыли по указу Н.С. Хрущева (это был 1962 год – время гонения на Цер-
ковь), а монахинь выселили. Несомненно, в том, что Господь явил через 
Своего угодника Феодосия Черниговского чудо исцеления отрока в по-
следний день существования монастыря, и в том, что, по милости Божи-
ей, этим отроком оказался я, видится особый Божественный Промысл.

Затем у меня были школа и Львовский университет. Мне посчастливи-
лось получить хорошее светское образование благодаря разным людям. 
Известно, что Господь творит Свою волю через людей, вот почему многое 
в нашей жизни как бы «определяется» людьми: они могут подсказать, что 
делать в жизни дальше.

Источник: Православие.ru

Чудесные случаи помощи Божией укрепляют, воодушевляют, часто 
преображают всю дальнейшую жизнь, а главное — изменяют наш вну-
тренний мир. Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий благо-
словил читателей нашей газеты присылать в редакцию свидетельства о 
помощи и исцелениях молитвенным заступничеством святителя Феодо-
сия, святителя Филарета, преподобного Лаврентия. Адреса для писем и 
электронных сообщений — внизу страницы.

Часто преподобного Паисия Свя-
тогорца спрашивали: что такое 
справедливость? как поступать 
справедливо?
Отец Паисий объяснял:
– Есть справедливость человече-
ская, и есть Божественная.
– А как их различать?
На этот вопрос старец отвечал та-

ким примером:
– Представь, что некто пришел в гости к другу, и у них был десяток 
слив. Один съел восемь, другому досталось две. Это справедливо?
– Нет! – дружно отвечали все.
Отец Паисий продолжал:
– Тогда так. У двух друзей было 10 слив. Они поделили их поровну, по 
пять каждому, и съели. Это справедливо?
– Да! – воскликнули все.

– Вот это – человеческая справедливость, – сказал отец Паисий. – А 
есть еще справедливость Божественная! 
Один из друзей знал, что его друг любит сливы, и говорит:
– Пожалуйста, съешь их все, а то я их не очень люблю!
Отдай другому то, что он хочет, а не половину; отдай ему хорошее, 
а себе оставь плохое. Это и есть Божественная справедливость, – за-
ключил свой рассказ старец.

***
Восьмидесятилетний старец сажал абрикосовые деревья. Его спроси-
ли:
– Неужели Вы надеетесь дождать-
ся и поесть плодов с этих деревь-
ев?
На что мудрый старец отвечал:
– Нет, просто я всю свою жизнь 
ел абрикосы, которые для меня 
посадили другие…
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