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Ваші Високопреосвященства і 
Преосвященства! 

Дорогі отці, браття і сестри!
Цього року Українська Право-

славна Церква з почуттям особли-
вого духовного піднесення відзна-
чає 25-ту річницю Харківського 
Архієрейського Собору, який від-
бувся 27-28 травня 1992 р. Це була 
вирішальна подія в новітній історії 
Православ’я в Україні, і ми смирен-
но дякуємо Богові за Його великі 
милості і щедроти, які Він являв і 
являє Своїй Святій Церкві впро-
довж її історичного буття на нашій 
землі.

Ще з апостольських часів усі 
спірні питання в Церкві завжди 
вирішувалися на Соборах в дусі 
заповіданої Богом любові. Со-
борність – це основа церковного 
устрою, видимий прояв союзу вір-
них в Іісусі Христі, їхньої єдності 
у Святому Дусі. Як свідчить Святе 
Письмо, у багатьох тих, хто увірував, було одне серце і 
одна душа (див.: Діян. 4:32). Соборність – це єдність у 
розмаїтті, яка дозволяє кожному члену Церкви залиша-
тися самим собою, але не дає нікому замикатися на собі. 
В Церкві не може бути ані авторитарних диктаторів, ані 
анархії та хаосу, які суперечать її Божественній природі. 
Соборна форма церковного управління є Богоустанов-
леним шляхом, який дозволяє народу Божому долати усі 
перешкоди, що трапляються йому в подорожі до Небес-
ної Вітчизни.

Харківський Архієрейський Собор 1992 р. – це по-
тужний прояв соборності нашої Церкви. Він став від-
повіддю на ті виклики, які постали перед Православ’ям 
в незалежній Українській державі. На межі 1991-1992 
рр. в Українській Православній Церкві склалася кон-
фліктна ситуація, зумовлена намаганням тодішнього 
Предстоятеля митрополита Філарета (Денисенка) одно-
осібно визначати подальший шлях церковного розвитку 
та безапеляційно нав’язувати свою волю іншим. Навесні 
1992 р., коли митрополит Філарет відверто став на шлях 
церковного розколу та порушив канонічні основи цер-
ковного буття, український єпископат рішуче виступив 
проти цієї небезпеки, проявивши у важку переломну го-
дину справжню пастирську турботу про майбутнє Свя-
тої Церкви.

27 травня 1992 р. на Архієрейський Собор до Харкова 
прибули 17 з 20 правлячих єпископів Української Право-
славної Церкви. Двоє єпископів із тих, хто не зміг прибу-
ти на Собор з поважних причин, повідомили про свою 
повну підтримку соборних рішень. Обговоривши склад-
ну ситуацію, яка склалася всередині Церкви, члени Со-
бору, не ідучи на компроміси з совістю перед викликами 
цього світу, вирішили змістити митрополита Філарета 
з посади Предстоятеля та заборонити його у священ-
нослужінні. Тоді ж новим Предстоятелем Української 
Православної Церкви був обраний митрополит Володи-
мир (Сабодан). Зміцнені благодаттю Святого Духа, отці 
Харківського Архієрейського Собору втілили в життя 
священні слова Спасителя: «Пастир добрий життя своє 
покладає за овець» (Ін. 10:11). Преосвященні архіпастирі 
безбоязно підтвердили єдність народу Божого зі Світо-
вим Православ’ям, захистили принцип соборності Церк-
ви та заклали непорушний фундамент для звершення 
нею своєї спасительної місії на теренах України.

Законність діянь Харківського Архієрейського Со-

бору було засвідчено на всеправославному рівні. Пред-
стоятелі усіх Помісних Православних Церков визнали 
Блаженнішого Володимира законно обраним Митро-
политом Київським і всієї України. Протягом двадцяти 
двох років Блаженніший Митрополит Володимир стояв 
на чолі нашої Святої Церкви. Ці роки стали справжнім 
розквітом Православ’я в Україні. За час його Предстоя-
тельського служіння кількість парафій Української Пра-
вославної Церкви збільшилася з 5,5 тисяч до майже 12 
тисяч, кількість монастирів зросла з 32 до 228, кількість 
духовних шкіл — з 4 до 17. Було створено низку Сино-
дальних установ, які курують різні сфери церковного 
життя. Фактично з нуля було налагоджено місіонерську 
та соціальну роботу Церкви, засновано сотні друкованих 
періодичних видань, телевізійних, радіо та інтернет-про-
ектів.

Блаженніший Митрополит Володимир став одним 
з духовних лідерів українського народу. Його любов до 
Батьківщини викликала щиру повагу як простого наро-
ду, так і високопосадовців. Визнанням заслуг Митропо-
лита Київського Володимира перед українським народом 
стало присвоєння йому у 2011 р. звання Героя України.

Сьогодні Українська Православна Церква є найчи-
сельнішою конфесією України. Вона об’єднує людей 
різних національностей, різних політичних вподобань, 
різної культури, дійсно засвідчуючи, що у Царстві Бо-
жому «нема ні елліна, ні іудея, ні обрізання, ні необрі-
зання, варвара, скіфа, раба, вільного, але все і у всьому 
Христос» (Кол. 3:11). Наша Церква представлена в усіх 
областях України. І навіть в тих регіонах, які тимчасо-
во непідконтрольні уряду України, вона продовжує 
звершувати своє спасительне служіння. На жаль, деякі 
політики намагаються втручатися у справи Церкви. Так, 
нещодавно православну громадськість сколихнула мож-
ливість прийняття українським парламентом низки ан-
тицерковних законопроектів, серед яких і проект Закону 
№ 4511 – про особливий статус релігійних організацій, 
керівні центри яких знаходяться в державі, яка визна-
на Верховною Радою України державою-агресором. 18 
травня поточного року десятки тисяч вірян Української 
Православної Церкви по всій Україні молитовно проси-
ли законотворців прислухатись до голосу Церкви і не 
допустити в країні релігійної ворожнечі, дискримінації, 
порушення свободи совісті та віросповідання. Ми вко-
тре наголошуємо, що керівний центр Української Пра-

вославної Церкви, яка, відповідно 
до свого Статуту, є самостійною і 
незалежною у своєму управлінні та 
устрої, знаходиться в Києві. Саме 
в Києві приймаються всі рішення, 
пов’язані з діяльністю Української 
Православної Церкви. Не треба 
називати нас «Московською Церк-
вою» лише тому, що ми бережемо 
тисячолітню духовну традицію, яка 
бере початок від Володимирового 
Хрещення Київської Русі у благо-
словенних водах Дніпра і об’єднує 
мільйони вірян, які мешкають сьо-
годні і в Москві, і в Мінську, і в Ки-
шиневі, і в багатьох інших містах і 
державах по всьому світу.

Ми знову і знову підкреслює-
мо, що необхідним є дотримання 
конституційного принципу відо-
кремлення Церкви від держави. Їх 
взаємодія у різних сферах суспіль-
ного життя в жодному разі не має 

перетворюватися на підкорення державою церковних ін-
ституцій собі. Слід нарешті покласти край спробам ство-
рити в Україні державну Церкву. Усі церкви та релігійні 
спільноти мають бути рівними перед державою та вільно 
звершувати своє служіння.

На жаль, мусимо вкотре з болем констатувати існу-
вання в Україні проблеми церковного розколу, який ро-
зриває єдність містичного Тіла Христового. Подолати 
церковний розкол можна лише шляхом відвертого та 
щирого діалогу. Однак, сьогодні, в ситуації неприхованої 
агресії з боку «Київського патріархату», діалог став не-
можливим. Першим кроком до нього має стати відмова 
від силових дій та агресивної риторики. Усе незаконно 
захоплене церковне майно має бути повернуте його за-
конним власникам. Лише після конкретних дій, якими 
підтверджуються миролюбні наміри і декларації, може 
йти мова про початок справжнього діалогу.

Господь наш Іісус Христос закликає Своїх істинних 
послідовників до миру і любові: «По тому знатимуть усі, 
що ви Мої учні, якщо будете мати любов між собою» (Ін. 
13:35). Які б випробовування не випадали на долю нашої 
Церкви, ми завжди маємо берегти церковний і грома-
дянський мир та мир у своїй душі. Ми маємо підносити 
щирі молитви за наших кривдників, аби Господь відкрив 
шлях до примирення та порозуміння.

Сердечно вітаючи єпископат, священнослужителів, 
ченців і всіх вірних чад Української Православної Церк-
ви зі знаменним ювілеєм, молитовно бажаємо мужньо 
стояти у чистоті сповідання православної віри та у пра-
вому ділі збереження канонічності нашої Церкви, не-
втомно служити Богу i спасінню людських душ, духовно-
му процвітанню нашої Української Держави та нашого 
народу.

Благодать Господа нашого Іісуса Христа, і любов Бога 
Отця і єднання Святого Духа нехай перебуває з усіма 
нами (див.: 2 Кор. 13:13).

Від імені Священного Синоду Української Право-
славної Церкви

+ОНУФРІЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ

27 травня 2017 р.
м. Харків

до єпископату, духовенства, чернецтва та мирян
з нагоди 25-ої річниці Харківського Архієрейського Собору

Української Православної Церкви

ПОСЛАННЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДУ



28 травня 2017 року, у Неділю Святих Отців I Вселенсь-
кого Собору, Блаженніший Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенсь-
кому соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври з 
нагоди 25-річчя Харківського Архієрейського Собору.

Високопреосвященніший митрополит Чернігівський 
і Новгород-Сіверський Амвросій в числі інших ієрархів 
співслужив Предстоятелю за літургією.

Його Блаженству співслужили: Першоієрарх Русь-
кої Православної Церкви за кордоном митрополит Схід-
но-Американський і Нью-Йоркський Іларіон, учасники 
Харківського Собору 1992 року - митрополит Одеський і 
Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і 
Кримський Лазар, митрополит Хустський і Виноградівсь-
кий Марк, митрополит Донецький і Маріупольський 
Іларіон, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський 
Іриней, митрополит Тернопільський і Кременецький Сер-

гій, а також майже сімдесят інших архієреїв Української 
Православної Церкви, гості в св ященном сані та духовен-
ство обителі.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика 
розповів про I Вселенський Собор, обставини та причини 
його скликання, про Святих Отців, які захищали чистоту 
віри у той час. Архіпастир також згадав події 1992 року: Со-
бор, обрання Блаженнішого Володимира (Сабодана) та його 
визначну роль у відродженні церковного життя. “Харківсь-
кий Собор – знаменна, історична подія для нашої Церкви, 
– наголосив Предстоятель. – Ми дякуємо Богу за те, що Він з 
нами, і допоміг нам перемогти спокуси, які були тоді”.

Під час літургії була піднесена сугуба молитва про мир 
в Україні. Також особливо помолились за спочилих учас-
ників Харківського Собору та Блаженнішого Митрополита 
Володимира (Сабодана). Наприкінці богослужіння було 
звершено подячний молебень

Харківський Архієрейський Собор відбувся 
27-28 травня 1992 року на території Свято-По-
кровського монастиря Харкова під головуван-
ням митрополита Харківського і Богодухівсь-
кого Никодима (Руснака).

На ньому за клятвопорушення і розкольни-
цьку діяльність був позбавлений влади митро-
полит Філарет (Денисенко), а предстоятелем 
Української Церкви обраний митрополит Воло-
димир (Сабодан).

У 1990 р. тоді ще митрополит ФІЛАРЕТ (ДЕ-
НИСЕНКО) на прес-конференції в зв’язку з на-
данням УПЦ статусу незалежностіі стверджував:

Самостійність в управлінні означає, що всі 
питання стосовно церковного життя на Україні 
будуть вирішуватися Священним Синодом УПЦ, 
собором її єпископів і собором Української Церкви.

Але у нас - канонічні і молитовні зв’язки з Мос-
ковським Патріархатом, а через нього - з усією 
Вселенською Православною Церквою, тобто ми 
складаємо ту єдину Православну Церкву, яка існу-
вала з апостольських часів. Наша Церква є закон-
ною, канонічною, єдиною, святою, соборною і апо-
стольською. І ми йдемо благодатним, канонічним 
шляхом, яким повинна йти кожна Православна 
Церква.

Це канонічна сторона самостійності і неза-
лежності УПЦ, крім того, є й інша - господарська і 
фінансова діяльність, справи милосердя і духовної 
освіти. І в цьому ми тепер також незалежні від 
Московського Патріархату ».

Якби сьогодні хтось нагадав його слова «па-
тріарху» Філарету!

Блаженніший Митрополит ОНУФРІЙ:
У Харкові був важкий час. Коли єпископи 

зібралися на Собор, то це було схоже на перші 
століття існування Церкви на землі, коли хри-
стиян не любили, переслідували, намагалися їх 
якимось чином відвернути від Христа. Ми їхали в 
Харків, і не знали, доїдемо – не доїдемо, що може 
трапитися по дорозі... 

Розкол – це плід гордині. Так, іудеї, коли при-
йшов Спаситель на землю, не прийняли Його 
тому, що Він не підтримав їх у прагненні бути 
земними царями. Так і Філарет прагнув до мир-
ської влади через духовну. Але Спаситель сказав, 
що Його царство не від цього світу. І вони з тих 
пір почали готувати протилежну Христу струк-
туру і свого месію - антихриста. І Філарет точно 
йде за такою ж схемою. Канонічна Православна 
Церква його не визнала, і він збирає пройдисві-
тів, самосвятів з усього світу і робить паралельно 
таку «церкву», яка б визнала його. Але кінець його 
буде таким, як кінець антихриста: буде вкинуто у 
вогняне озеро ...

Митрополит Тернопільський і Кременець-
кий СЕРГІЙ:

Завданням учасників Собору, як і вірних 
УПЦ сьогодні, було зберегти церковну єдність. 
Канонічність Собору і його рішень визнали всі 
Помісні Православні Церкви світу (на відміну від 
державної влади, яка не маючи реального впливу 

на Церкву, показала своє недоброзичливе став-
лення). З РПЦ у нас духовне, Боже, благодатне єд-
нання, яке зруйнувати неможливо. І через нього 
ми входимо в літургійну єдність з усіма Помісни-
ми Церквами. Літургійне – це найсильніше єднан-
ня, яке є на Землі.  І наше завдання — встояти в 
цій Церкві і триматися її смиренно, з побожним 
страхом, трепетом, покаянням і молитвою.

НІКОДИМ, митрополит Харківський і Бого-
духівський († 2011):

Коли Синод вирішив, щоб я скликав Собор, я 
подзвонив Філарету і почув від нього: «Ви думає-
те, єпископи будуть вас слухати? Майте на увазі, 
якщо ви приїдете до Києва, вас поб’ють камінням». 
Я вирішив скликати Собор в Харкові, розіслав 
всім єпископам запрошення і сподівався тільки на 
волю підтвердив свою згоду з рішеннями собору.

Протягом усієї роботи Собору через кожні 
дві години мене викликали на телефонну розмо-
ву з канцелярією Президента Л. Кравчука. Він 
ставився до мене з великою повагою, і тому мені 
постійно передавали: «Никодим Степанович, Ле-
онід Макарович сподівається на добру дружбу і 
просить не чіпати Філарета». Коли приступили до 
голосування, помічник Президента по телефону 
від імені Леоніда Макаровича попередив: «Якщо 
Філарет буде знято, то уряд вашу Церква підтри-
мувати не буде». Так що влада в Україні прекрасно 
знали про Харківський Собор і навмисно намага-
лися його дискредитувати.

Сьогодні, думаючи про Філарета, я схиляюся 
до думки, що він ще в зародку був призначений 
для обману, лестощів і владолюбства.

Філаретівський розкол, як рак, поширюється 
і на Вселенську Церкву. Він підтримує розколи 
в інших країнах. Я думаю: не те щоб він змінив 
християнству, він ніколи і не був християнином. 
Його, мабуть, заслали, як комсомольця, в Церк-
ву. Якби він дійсно був віруючим, він не порушив 
би обітниці чернецтва, не привласнив би всі гро-
ші Церкви, не переступив клятви, не збирав би 
навколо себе атеїстів і уніатів і, нарешті, не став би 
знаряддям духу злоби піднебесних. Адже він без 
страждань покинув Святу Апостольську Церкву!

АНТОНІЙ, митрополит Чернігівський і Ні-
жинський († 2003):

... я пам’ятаю його реакцію тоді на Соборі в 
Москві, коли оголосили результати голосування 
за кандидатів на пост Патріарха всієї Русі. Філарет 
з трьох кандидатів набрав найменшу кількість го-
лосів. Він зблід, став білим, як стіна. Бажання ста-
ти патріархом в Україні, єдиновладним господа-
рем в Церкві в Україні змусило його говорити про 
автокефалію. Подумайте, чи став би він говорити 
про автокефалію в Україні, якби його обрали Па-
тріархом всієї Русі? Звичайно, ні. Але пристрасть 
владолюбства заволоділа його серцем настільки, 
що він почав душити всіх, хто був з ним не згоден.

Пригадую, дзвонить він мені ввечері: «Влади-
ко, терміново виїжджайте до Києва, у нас Синод». 
Я відповідаю, що з волі всіх архієреїв нашої Церк-
ви мені потрібно бути на Соборі в Харкові. І він 
поклав трубку.

Що приніс нам цей собор? Він врятував нашу 
Церкву. Врятував від страшного розколу. Інакше 
Філарет потягнув би всіх за собою в те пекло. Див-
лячись на його діяння, ми можемо сказати світові, 
що під рясою лжепатріарха Денисенко - злий дух. 
Так як благодать знята з нього, і виникла порож-
неча, яку зайняв дух злоби. Тому собор в Харкові 
- це велике щастя, так як він зберіг Церкву від роз-
колу, очистився від скверни.

Митрополит Одеський і Ізмаїльський АГА-
ФАНГЕЛ:

Митрополиту Никодиму відверто заявляли з 
кабінету Кравчука, коли вони зрозуміли, що Со-
бор зірвати не вдасться: обрати тоді владику Ни-
кодима, але ні в якому разі не Митрополита Во-
лодимира (Сабодана). І зовсім не тому, що він був 
на іншій кафедрі Православної Церкви, а тому що 
Філарет знав, що авторитет цієї людини в право-
славному світі - і не тільки в Росії, а й в Європі, 
Америці - настільки великий і що це настільки 
шанований в народі пастир і духівник, що з по-
верненням в Україну Митрополита Володимира 
його, Філарета, авторитет буде просто знищений, 
що з Митрополитом Володимиром в Церква по-
вернеться справжня духовність в управлінні, в 
Синоді. Саме цього боялися і намагалися пере-
шкодити. Ви знаєте, що після Собору унсовці Фі-
ларета вночі захопили Лавру і лише загін міліції 
особливого призначення зміг цю банду роззбро-
їти і звільнити приміщення, куди повинен був 
приїхати митрополит Володимир.

Митрополит Чернігівський і Новгород-Сі-
верський Амвросій: 

Згідно 1-го правила святителя Василія Велико-
го, яке визначає тих, хто відпадає від Церкви, «Ки-
ївський Патріархат» – це самочинне збіговисько: 

«зібрання непокірних пресвітерів або єписко-
пів та ненавченого народу», тобто людей, котрі 
не підкоряються церковним правилам. Тому як 
такого «Київського Патріархату» у Вселенському 
Православ’ї не існує. У Константинопольському 
Патріархаті їх навіть не називають «Київським 
патріархатом», а називають розкольниками, щоб 
не було враження, що їх визнають: «Вони можуть 
себе називати як хочуть, але їх не визнає жодна 
Церква». Єрусалимський Патріархат молитовно 
підтримує український народ і Церкву на чолі з 
Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм і засу-
джує розкольницькі дії анафематствуваного «па-
тріарха Філарета». Учасники Міжправославної 
конференції в Словенії (2015р.) у своїй заяві наз-
вали їх «Розкольницьке угруповання «Київський 
патріархат»». Біда в тому, що у роки безбожної 
влади наші люди жили в інформаційному вакуу-
мі щодо віри своїх предків. І цим вміло користу-
ється Філарет. За ширмою слів про патріотизм він 
намагається сховати своє відлучення від Церкви. 
А його «Київський Патріархат» – самочинне зі-
брання, яке не має благодаті, що передається від 
апостолів і веде до спасіння. Утім, для цих людей 
ключовим словом є «владолюбство». Благодать, 
спасіння, Царство Небесне – коли ви чули від них 
такі слова? 

ДО 25-ЛІТТЯ ХАРКІВСЬКОГО АРХІЄРЕЙСЬКОГО СОБОРУ



Високопреосвященніший Амвросій,  
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський,  

з 1 по 31 травня звершив богослужіння і  
виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:  

6, 7, 13, 14, 20, 21, 24 – Свято-Троїцький собор м. Чернігова.

11 травня - ігумен Лаврентій (Саченко), настоятель храму Різдва 
Богородиці с. Бутівка Сосницького благочиння - 15 років.
12 травня - ієромонах Феодосій (Гончаров), настоятель Свято-Тро-

їцького храму с. Грабівка Куликівського благочиння - 15 років.
13 травня - протоієрей Ярослав Сачаво, настоятель Свято-Духів-

ського храму с. Кувечичі Чернігівського благочиння - 10 років.
22 травня - протоієрей Георгій Киричук, настоятель Свято-Возне-

сенського храму с. Савін Остерського благочиння - 25 років.
26 травня - протоієрей Миколай Улич - в.о. настоятеля Свято-Во-

скресенського храму м. Чернігова - 15 років.

З ЮВІЛЕЄМ   ХІРОТОНІЇ!

3 травня, в день пам'яті прп. 
Смарагди Ніжинської, Високопре-
освященніший митрополит Амвро-
сій очолив Божественну літургію в 
Свято-Введенському жіночому мо-
настирі м. Ніжин. Його Високопреос-
вященству співслужили: архієпископ 
Ніжинський і Прилуцький Іриней, 
єпископ Гомельський і Жлобинський 
Стефан, єпископ Бородянський Вар-
сонофій, духовенство обителі та гос-
ті у священному сані.

Після Євангельського читання 
митрополит Амвросій звернувся до 
віруючих зі словом проповіді. Нага-
давши про силу віри жінок-мироно-
сиць, приклад яких втілюється у жит-
тя до наших днів, підтвердженням 
чого є життя прп. Смарагди, владика 
зазначив: «Ми повинні твердо стоя-
ти у вірі, нести мир людям, які потре-
бують нашої допомоги. Наслідуючи 
жінок-мироносиць і прп. Смарагду, 
які втілювали в життя християнські 
чесноти, будемо молитися Господу 
і святим, щоб вони зміцнили нас на 
шляху стійкості у вірі і дали нам сил 
йти за Христом ». Наприкінці бого-
служіння відбувся хресний хід і мо-
лебень біля мощей прп. Смарагди, 
ігумені Ніжинської.

5 травня в храмі Всіх святих 
землі Чернігівської відбувся ювілей-
ний, X-й міський фестиваль дитячої 
хорової творчості «Воскреслий Хри-
стос дарує радість дітям». Фестиваль 
проводиться за підтримки управлін-
ня культури та туризму Чернігівської 
міської ради, Чернігівського єпар-
хіального управління та громади 
храму. Цього року в фестивалі взя-
ли участь 15 учнівських колективів, 
хор викладачів Чернігівської міської 
школи мистецтв «Софія» та Черні-
гівський народний академічний хор 
Чернігівського обласного філармоні-
йного центру фестивалів та концерт-
них програм. 

9 травня, в день святкування 
Перемоги над нацизмом, Висо-
копреосвященніший митрополит 
Амвросій біля могили Невідомого 
солдата (Меморіал слави) звершив 
літію за спочилими воїнами та усіма 
загиблими у роки війни. Після завер-
шення літії відбулася церемонія по-
кладання квітів, на якій були присут-
ні голова Чернігівської обласної ради 
Ігор Вдовенко, голова Чернігівської 
ОДА Валерій Куліч, мер Чернігова 
Владислав Атрошенко, ветерани, 
міське духовенство та жителі міста.

З благословення митрополита 
Амвросія у Чернігівському міському 
геріатричному пансіонаті відбувся 
святковий концерт для ветеранів, 
дітей війни, співробітників і підо-
пічних пансіонату. Концертну про-
граму відкрив голова місіонерського 
єпархіального відділу прот. Георгій 
Лобанов. Свято було організовано 
зусиллями православних волонтерів 
– вихованців ЧДУ, учнів недільних 
шкіл, учнів і викладачів міської шко-
ли мистецтв, студентів музичного 
училища. Також волонтери вручили 
подарунки тим, хто не зміг прийти 
на концерт і перебували у палатах 
закладу.

12 травня Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій взяв 
участь у святкуванні 15-ї річниці 
прославлення прп. Амфілохія По-
чаївського. Божественну літургію 
в Спасо-Преображенському соборі 
Свято-Успенської Почаївської Лаври 
очолив митрополит Хустський і Ви-
ноградівський Марк.

Митрополиту Марку співслу-
жили: митрополит Тернопільський 
і Кременецький Сергій, митрополит 
Вінницький і Барський Симеон, ми-
трополит Почаївський Володимир, 
архієпископ Бучанський Пантелеімон, 
архієпископ Володимир-Волинський 
і Ковельський Володимир, єпископ 
Шуйський Серафим, братія обителі 
і численні гості Лаври у священному 
сані. Після богослужіння відбувся 
традиційний хресний хід з мощами 
прп. Амфілохія Почаївського. Напе-
редодні ввечері владика Амвросій 
взяв участь у всеношному бдінні.

18 травня відбувся хресний хід 
і молитовне стояння, які очолив Ви-
сокопреосвященніший митрополит 
Амвросій у співслужінні духовен-
ства міста та єпархії. У день розгляду 
законопроектів 4128 і 4511 віруючі зі-
бралися для молитов про напоумлен-
ня депутатів Верховної Ради України. 
Учасники хресного ходу пройшли 
від Спасо-Преображенського собору 
до будівлі Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації.

Віруючі Чернігівщини тільки за 
один день зібрали 15 000 підписів під 
зверненням до народних депутатів, 
щоб вони не голосували за антицер-
ковні закони.

20 травня з благословення Висо-
копреосвященнішого митрополита 
Амвросія голова єпархіального від-
ділу по взаємодії зі ЗСУ прот. Іоанн 

Ярема взяв участь в урочистостях, 
присвячених складанню військової 
присяги у 8-му Чернігівському на-
вчальному центрі ДССТУ.

Молоді юнаки-військовослуж-
бовці Державної спеціальної служби 
транспорту склали військову прися-
гу на вірність українському народу. 
Військова частина у цей день до своїх 
лав прийняла 209 молодих військо-
вослужбовців. Словами настанови 
їх зустрічав начальник головного 
штабу – перший заступник Голови 
Адміністрації ДССТ генерал-майор 
Сергій Затолокін та інші поважні 
гості. Прот. Іоанн Ярема звершив 
молебень та окропив усіх присутніх 
святою водою.

25 травня, в день свята Возне-
сіння Господнього, у Свято-Тро-
їцькому кафедральному соборі 
відбувся випускний акт вихованців 
Чернігівського духовного училища 
псаломщиків-регентів. Урочистості 
відкрили подячним молебнем, який 
звершив ректор ЧДУ Високопре-
освященніший митрополит Ам-
вросій у співслужінні проректора 
з навчальної роботи прот. Артемія 
Сластьона, проректора з виховної 
роботи дияк. Олександра Дейкала 
і викладачів училища у священ-
ному сані. Після молебню владика 
ректор привітав викладачів і вихо-
ванців духовного закладу, а також 
батьків і гостей. Цього року ЧДУ 
закінчили 18 фахівців: 11 – пастир-
сько-богословське відділення і 7 – 
регентське.
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Проводиться набір на 
відділення:

– пастирсько-богослов-
ське;

– регентське (бажана на-
явність музичної освіти).

Приймаються особи з 
повною та неповною серед-
ньою освітою.

Строк навчання – 3 роки. 
Прийом документів – з 1 
червня по 21 серпня.

Вступні іспити – 23 серп-
ня. Початок навчання – 1 ве-
ресня.

Тел.:+38 (0462)64-50-50; 
E-mail: chdu@i.ua; 
Веб-сайт:www.chdu.cerkov.ru

6 травня, в день 15-річного ювілею та престольного свята, 
Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію в Свято-Георгіївському храмі с. Ушня Менсько-
го благочиння. Архіпастирю співслужили: намісник Домниць-
кого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці архім. Варфоломій 
(Ромашко), секретар єпархії прот. Ігор Пидан, настоятель храму 
прот. Іоанн Малетич і духовенство благочиння. На завершення 
богослужіння владика відзначив працю благодійників і очолив 
хресний хід.

17 травня Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
звершив чин освячення престолу в Свято-Миколаївському храмі 
с. Локнисте Менського благочиння. За Божественною літургією 
митрополиту співслужили: намісник Домницького монасти-
ря Різдва Пресвятої Богородиці архім.  Варфоломій (Ромашко), 
благочинний округу прот.  Василій Дендак, секретар єпархії 
прот. Ігор Пидан, настоятель храму прот. Стефан Гавій і духовен-
ство благочиння. Наприкінці богослужіння архіпастир привітав 
прихожан з 25-літтям храму, освяченням престолу і висловив по-
дяку всім, хто потрудився над відновленням Божого храму.

20 травня, в день пам’яті Любецької ікони Божої Матері, 
Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Боже-
ственну літургію в Спасо-Преображенському храмі смт. Любеч 
Ріпкинського благочиння. Архіпастирю співслужили: настоя-
тель прот.  Іоанн Фурданіч, секретар єпархії прот.  Ігор Пидан і 
духовенство благочиння. На завершення богослужіння перед 
чудотворною іконою було звершено молебень.

21 травня, напередодні престольного свята, Високопре-
освященніший митрополит Амвросій звершив всеношне бдін-
ня у Свято-Миколаївському храмі м.  Чернігова. Архіпастирю 
співслужили: настоятель прот. Петро Квашнін, настоятель храму 
Всіх святих Чернігівських прот. Петро Казновецький, настоятель 
храму Архістратига Михаїла прот. Іоанн Ярема, секретар єпархії 
прот. Ігор Пидан, духовенство храму та міста. Наприкінці бого-
служіння владика привітав прихожан зі святом і благословив 
усіх.

22 травня, в день престольного свята, Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в 
Свято-Миколаївському храмі м.  Новгород-Сіверський. Архіпа-
стирю співслужили: намісник Новгород-Сіверського Спа-
со-Преображенського монастиря архім.  Никодим (Пустовгар), 
благочинний округу прот. Василій Бурчин, секретар єпархії прот. 
Ігор Пидан, настоятель храму прот. Іоанн Попрозман і духовен-
ство благочиння. Наприкінці богослужіння владика Амвросій 
очолив молебень і привітав прихожан зі святом.

24 травня Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
звершив Божественну літургію в Свято-Воскресенському храмі 
м. Чернігова у співслужінні в.о. настоятеля прот. Миколая Ули-
ча, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства храму. За 
старанні труди на славу Православної Церкви та з нагоди 15-літ-
тя священицького служіння прот. Миколай Улич нагороджений 
Почесним знаком прп. Лаврентія Чернігівського.

25 травня, в день престольного свята, Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в 
Свято-Вознесенському храмі м.  Корюківка. Його Високопреос-
вященству співслужили: благочинний округу, настоятель храму 
прот. Олександр Дем’яненко та секретар єпархії прот.  Ігор Пи-
дан. Наприкінці богослужіння архіпастир очолив хресний хід і 
привітав прихожан зі святом.

30-31 травня Високопреосвященніший митрополит Амв-
росій взяв участь в урочистостях, присвячених 180-літтю від дня 
народження та 100-літтю від дня кончини св. прав. Іоанна Кор-
мянського (Гомельська єпархія).

З нагоди урочистостей Божественну літургію в Свято-По-
кровському храмі Свято-Іоанно-Кормянського жіночого мо-
настиря очолив митрополит Мінський і Заславський Паве, Па-
тріарший Екзарх всієї Білорусі.

Митрополиту Павлу співслужили: митрополит Чернігівсь-
кий і Новгород-Сіверський Амвросій, митрополит Брянський 
і Севський Олександр, архієпископ Уральський і Актюбинский 
Антоній, архієпископ Білостоцький і Гданський Яків, архієпи-
скоп Брестський і Кобринський Іоанн, архієпископ Ніжинський 
і Прилуцький Іриней, єпископ Могилевський і Мстиславський 
Софроній, єпископ Гомельський і Жлобинський Стефан, єпи-
скоп Туровський і Мозирський Леонід, єпископ Борисовський 
і Мар’їногорський Веніамін, єпископ Южненський Діодор, єпи-
скоп Слуцький і Солігорський Антоній, єпікоп Золотоношський 
Іоанн, єпископ Клінцовський і Трубчевський Володимир.

Після закінчення літургії митрополит Амвросій, з благосло-
вення Екзарха і в присутності сонму архієреїв, духовенства та 
численної пастви звершив освячення поклінного хреста на місці 
колишнього храму в ім’я свт. Миколая Чудотворця в селі Город-
ня, в якому служив св. прав. Іоанн Кормянський.
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АФОРИЗМЫ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА)

Какая церковь спасительная
Как-то раз в одном монастыре пришли к преподобному послушники и говорят:
– Отче, спрашивают нас часто люди вот о чем: «Столько церквей вокруг на земле 

нашей грешной, но какая же из них спасительная?»
Преподобный говорит:
– Ступайте и принесите дров к келье моей, да побольше.
Через некоторое время каждый из послушников принес столько поленьев, сколько 

унести смог. Стало смеркаться. Постучались к старцу послушники в келью, вышел он и 
увидел большую поленницу.

– Разложите костер, – молвил старец.
Наступила ночь, но тьма не обволокла стоящих, ибо возгорело пламя великое. 

Сели послушники подле, ждут в молчании – 
что наставник будет дальше делать?

А преподобный и говорит одному из них:
– Возьми поленце из костра и отбрось его 

в сторону.
Исполнил послушник веленое, взял 

горящее полено и отбросил его в сторону. 
Упало оно наземь и постепенно угасло, лежит 
и не светит более.

А костер горит, освещает людей… Прошло 
немного времени. Опять преподобный 
говорит послушникам:

– Выньте поленце из костра и отбросьте 
его в сторону.

Снова исполнили они просьбу – взял один 
из послушников горящее полено из костра и 
отбросил его в сторону, как и прежде. Упало 
оно наземь и также угасло. Костер меньше 
стал, но все горит и светит.

Так повторялось несколько раз. А тем 
временем приближался рассвет.

И вот, опираясь на посох, поднялся старец и, указав послушникам на потухшие 
разбросанные вокруг поленья, молвил:

– Перед вами те церкви, что откололись от истинной Христовой Церкви. Про них-
то вы и спрашивали. Как огонь оставил эти поленья, так и благодать Божья покинула 
эти церкви.

После повернулся он к костру и добавил:
– А это Святая Соборная Апостольская Церковь. Мал стал костер, да все горит и 

светит.
Тут взошло солнце, осветило все вокруг, преподобный добавил:
– Вот так же до скончания века сего будет стоять и Святая Соборная Апостольская 

Церковь, храня в полноте и неизменности учение и таинства, доколе Христос не придет 
во славе Своей судить живых и мертвых.

СПАСЕНИЕ:
…спасение заключается в возвращении общения с Бо-

гом.
Несчастлив тот, кто удовлетворен собственною чело-

веческою правдою: ему не нужен Христос, возвестивший о 
Себе: «не приидох призвати праведники, но грешники на по-
каяние» (Мф.9:13).

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ, УПОВАНИЕ И НАДЕЖДА, 
ПРОСТОТА И ЛУКАВСТВО:

Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все, совер-
шающееся на небе и в поднебесной, совершается по суду пре-
мудрого и всемогущего Бога, непостижимого в премудрости 
и всемогуществе Своем, непостижимого в управлении Своем.

Все мимо идет – и хорошее, и худое, – а ни человеки, ни 
бесы не могут сделать того, чего Бог не попустит.

Отчего возмущается дух наш против судеб и попуще-
ний Божиих? Оттого, что мы не почтили Бога как Бога…

От живой веры в Бога рождается полная покорность 
Богу, а от покорности Богу – мир помыслов и спокойствие 
сердца.

От зрения промысла Божия образуются в душе глубокая 
кротость и неизменная любовь к ближнему, которых никакие 
ветры взволновать, возмутить не могут.

ЖИЗНЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ:
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Еванге-

лия; старайся исполнять его заповеди, читай его делами. Это 
– книга жизни, и надо читать ее жизнью.

Престолом и покоем, так сказать, для Святого Духа слу-
жат смирение, любовь, кротость и, последовательно, все свя-
тые заповеди Христовы.

…евангельские блаженства суть духовные состояния, 
открывающиеся в христианине от исполнения евангельских 
заповедей; блаженства открываются одно вслед за другим, 
рождаясь одно от другого…

…человеческое повреждение состоит в смешении добра 
со злом: исцеление состоит в постепенном удалении зла, когда 
начинает в нас действовать более добро.

ДУХОВНАЯ БРАНЬ:
Скорбь по той причине и называется искушением, что 

она открывает сокровенное состояние сердца.
ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ, ГОРДЫНЯ И СМИРЕНИЕ:
В покаянии — вся тайна спасения.
Несродно чувство покаяния тому, кто вполне доволен 

собою, а кругом себя видит только соблазн и недостатки всех 
родов.

Смиренный предает себя всецело воле Божией… Сми-
рение надеется на Бога – не на себя и не на человеков: и по-

тому оно в поведении своем просто, прямо, твердо, величе-
ственно.

Ложное смирение любит сцены: ими оно обманывает и 
обманывается.

Величайшая прелесть – признавать себя свободным от 
прелести.

Фарисей, оставляя исполнение заповедей Божиих, со-
ставляющих сущность Закона, стремится к утонченному ис-
полнению наружных мелочей…

Сознавать себя грешным необходимо для спасения, а 
засуживать себя и метаться во все стороны от греховности 
очень вредно. «Все неумеренное – от бесов», – сказал препо-
добный Пимен Великий.

Безрассудно искать невозможного.
Не должно с души своей, с своего сердца требовать 

больше, нежели сколько они могут дать.
Будьте снисходительны к душе Вашей в ея немощах; из-

лишняя строгость отвлекает от покаяния, приводит в уныние 
и отчаяние.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ, ЗАБОТЫ О СПАСЕНИИ 
ДРУГИХ, ОСУЖДЕНИЕ, ОБИДЫ, ПРОЩЕНИЕ:

Ум твой, наставленный Евангелием, тогда смирится пред 
каждым ближним, когда увидит в каждом ближнем Христа.

Любви к ближнему предшествует и сопутствует сми-
рение пред ним. Ненависти к ближнему предшествует осу-
ждение его, уничижение, злословие, презрение к нему, иначе 
– гордость.

Делай, что можешь полезного и что позволяет закон, 
твоим любимым; но всегда поручай их Богу, и слепая, плот-
ская, безотчетливая любовь твоя обратится мало-помалу в 
духовную, разумную, святую.

На ближних сильнее действует молитва о них, нежели 
слово к ним: потому что молитва вводит в действие Самаго 
всесильнаго Бога, и Бог творит с созданием Своим все, что 
Ему благоугодно.

МОЛИТВА:
Путь к Богу - молитва.
Душа молитвы - внимание.
Сущность исполнения молитвенного правила заключа-

ется в том, чтоб исполнялось оно со вниманием. От внимания 
дух наш приходит в смирение; от смирения рождается пока-
яние. Чтоб можно было совершать правило неспешно, надо 
правилу быть умеренным.

ПОСТ:
Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или 

еще более, неумеренный пост.
… больные и престарелые должны остерегаться от из-

лишнего телесного подвига…
ЕРЕСЬ:
Ересь – ложное учение о христианстве… Ересь – грех 

ума. Сущность этого греха – богохульство.
…все древния ереси, под различными изменяющимися 

личинами, стремились к одной цели: оне отвергали Божество 
Слова и искажали догмат воплощения. Новейшия наиболее 
стремятся отвергнуть действия Святаго Духа…

ОТНОШЕНИЕ К ИНОВЕРЦАМ:
Лишенные славы христианства не лишены другой сла-

вы, полученной при создании: они – образ Божий.
ЗНАНИЯ:
Лучше сознаться в неведении, нежели выказать ведение 

душевредное.
ЧУДЕСА:
Желание видеть знамения служит признаком неве-

рия, и знамения даны были неверию, чтобы обратить его 
к вере.

(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ)


