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«Царство Боже силою здобувається,
і хто докладає зусилля, 

здобуває його»
(Мф. 11:12)

Возлюблені у Христі брати i сестри!
Вітаю вас з прийдешньою Великою 

Чотиридесятницею!
Ми вступаємо у Великий пiст – 

найважливiший та найдавнiший з ycix 
багатоденних постiв. Великий пiст – 
це спасительний перiод пiдготовки до 
найвеличнiшої подiї – зустрiчi Воскреслого 
Господа нашого Iicyca Христа. Великиий піст 
– це особливий час служiння Богy ближнiм. 
Це час для покаяння i для активної боротьби 
зi своїми грiхами та пристрастями. Господь 
наш Iicyc Христос вказав нам на значення 
посту, сказавши, що зла сила виганяється 
тiльки молитвою i постом (див. Мф. 17:21). 
Тому Biн Сам постився в пустелi, здолавши 
вci спокуси, якi пропонував Йому диявол.

Перш нiж увiйти у Великий пiст, Свята 
Цepквa встановила особливий День, коли 
кожен з нас вiд щирого cepця, у дусi любовi 
повинен попросити пробачення у своїх рiд-
них та близьких, а також в ycix, хто нас ото-
чує. Нам треба навчитись прощати. Це не-
легка праця, яка потребує багато сил. Святi 
Отцi вчать, що злобу людей треба перемага-
ти не ворожнечею, не гнiвом чи ненавистю, 
не помстою або вiдповiддю образою за образу, а 
християнськими кротостю та терпiнням.

Святитель Iнокентiй Херсонський, розмiрко-
вуючи над значенням Великого посту, зазначає, 
що у цей перiод кожному необхiдно зробити 
усе можливе для звiльнення наших душ та сер-
дець вiд грiховної отрути. За цей час, за словами 
святителя, усi ми повиннi старанно заглибитися 
у своє життя та coвіcть i якомога скорiше зiйти 
з неправильного шляху, який веде у пекельну 
прірву. Сенс Великого посту полягає не тiльки в 

утриманнi вiд їжi, а саме в удосконаленнi нашої 
любовi до Бога i ближнiх, оскiльки саме на любовi 
фундуються yci християнськi чесноти.

Iгнорування роботи над собою та над cвоїм 
внутрiшнiм cвітoм, без cyмнівy, призводятъ до 
втрати душевного миру та спокою, що має вплив 
i на вcix оточуючих. Ми з болем у серцi вже три-
валий час спостерiгаємо, як не вщухають бойовi 
дiї на Сходi України. Усе це яскраво свiдчить про 
вiдсутнiсть любовi та порозумiння мiж нами. Ми 
не перестаємо щодня просити у Всемилостиво-
го Творця змилуватись над нами та низпослати 

мир нашiй багатостраждальнiй Бать-
кiвщинi. Ми також просимо i вcix, вiд 
кого це залежить, стати на стежину 
добра та зробити усе можливе для на-
стання миру в Укpaїнi. Прощена не-
дiля – саме той день, коли це можна i 
потрiбно зробити.

Просимо Бога, щоб цей Великий 
пiст став тим перiодом, коли ми через 
пiст та молитву очистимось вiд усiля-
кої грiховної скверни, пробачимо один 
одного, принесемо Богу щиросердне 

покаяння i наповнимо нашi душi та серця 
миром i любов’ю до Бога та ближнього. 
Тiльки так ми зможемо повернути мир і 
Боже благословення нам i нашiй Україні.

Возлюбленi у Христi! Господь дарував 
нам пiст, тому що постом пробуджується 
i очищається людський дух та відновлює 
свою владу над тiлом. Молитвою, по-
стом, поклонами та відвідуванням хра-
му ми зуміємо досягти поставленої мети 
викорiнення згубних проявiв душi i стя-
жання християнських чеснот.

На завершення, вже за традицiєю, бла-
гословляємо вiрним нашої Української 
Православної Церкви протягом всьо-
го перiоду Великого посту кожен день 
прочитувати по однiй главi зi Святого 
Євангелiя. Цe буде нашим посильним 

подвигом та жертвою перед Богом для настан-
ня довгоочiкуваного миру на нашiй Українськiй 
землi. Нехай Господь благословить нашу землю i 
ycix нас!

«Благодать Господа нашого Іісуса Христа, і 
любов Бога Отця і єднання Святого Духа з усіма 
вами. Амінь» (2 Кор. 13:13).

+ ОНУФРІЙ,
Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Української Православної Церкви
26 лютого 2017 рокy
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ВисокопреосвященнішийАмвросій, 
митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський, 

з 1 по 28 лютого звершив богослужіння та 
виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:

1, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 26, 27 – Свято-Троїцький кафе-
дральний собор м. Чернігова.

4 лютого Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
звершив всеношне бдіння у Свято-Воскресенському храмі м. 
Чернігова. Його Високопреосвященству співслужили: в.о. на-
стоятеля прот. Миколай Улич і духовенство храму.

В архіпастирському слові владика Амвросій вказав на 
важливість підготовчих тижнів Великого посту, нагадав при-
хожанам притчу про митаря і фарисея, звернувши увагу на те, 
за що людина виправдовується Богом, а за що засуджується.

5 лютого, день пам’яті новомучеників і сповідників, що 
постраждали за віру Христову, Високопреосвященніший ми-
трополит Амвросій звершив Божественну літургію в храмі 
Всіх святих Чернігівських у співслужінні настоятеля прот. Пе-
тра Казновецького, кліриків храму і єпархії. 

У проповіді Його Високопреосвященство зазначив: «Фа-
рисейство страшне для нас тим, що людина не бачить своїх 
гріхів, а бачить недоліки у своєму ближньому. Ми ж повинні 
бачити гріхи в собі, а для цього необхідна постійна праця – ті-
лесна і духовна».

На прикладі життя митрополита Київського Володимира 
(Богоявленського) (†1918) владика Амвросій вказав, що ново-
мученики уповали тільки на Бога і прощали своїх убивць: «За 
таку віру і смирення Господь дарував усім постраждалим під час 
гонінь Царство Небесне. Це шлях християнина, це наш шлях – 
смирення, терпіння, любові і доброти ». Митрополит Амвросій 
побажав усім присутнім молитвами новомучеників зміцнитися 
у вірі, зрозуміти шлях істини, порятунку і вічного життя.

На літургії була вознесена сугуба молитва про мир в Укра-
їні. На заупокійної єктенії були піднесені молитви про по-
страждалих під час безбожного гоніння за віру Христову.

19 лютого, в Неділю про Страшний суд, Високопреосвя-
щенніший митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський 
Амвросій звершив Божественну літургію в Свято-Успенсько-
му Єлецькому монастирі м.Чернігова.

Його Високопреосвященству співслужили: архім. Роман 
(Расюк), духовенство обителі і міста, гості єпархії у священно-
му сані. У проповіді після читання Євангелія владика Амвро-
сій сказав: «Коли ми вступаємо у Великий піст, Свята Церква 
нагадує нам, що за кожен крок нашого життя, за кожну дум-
ку, за кожну справу доведеться дати відповідь перед Суддею 
на Страшному Суді». Пояснивши парафіянам недільне Єван-
гельське читання, владика зазначив: «Нам необхідно, поки ми 
живемо, покаятися у своїх гріхах, злобі, гордині, в своїй жор-
стокості і надбати доброту, любов, милосердя і співчуття до 
ближнього, яким би він не був».

За богослужінням була вознесена сугуба молитва про мир 
в Україні та припинення міжусобної брані.

Після відпусту митрополит Амвросій очолив молебень пе-
ред Єлецькою іконою Пресвятої Богородиці.

28 лютого, у другий день Великого посту,  Високопреос-
вященніший митрополит Амвросій звершив читання другої 
частини Великого покаянного канону прп. Андрія Критсько-
го у Спасо-Преображенському соборі м. Чернігова. Його Ви-
сокопреосвященству співслужили: настоятель прот. Георгій 
Щербатюк і духовенство собору.

Владиці співслужили: благочинний Ріпкинського округу, 
настоятель храму прот. Іоанн Голоботовський і прот. Володи-
мир Голоботовський. Його Високопреосвященство звернувся 
до віруючих із проповіддю, в якій пояснив недільне Євангель-
ське читання, звернувши увагу на важливість покаяння.

Під час богослужіння була вознесена сугуба молитва про 
мир в Україні та заупокійна єктенія про загиблих захисників 
Донецького аеропорту.

Після відпусту митрополит Амвросій очолив подячний 
молебень з нагоди 70-літнього ювілею настоятеля. За старанні 
труди во славу Української Православної Церкви прот. Іоанн 
Голоботовський нагороджений Почесним знаком свт. Філаре-
та (Гумілевського).

З ЮВІЛЕЄМ 
1 лютого – ієрей Віталій Тихомиров, настоятель Свято-По-

кровського храму с. Дягова Менського благочиння – 10 років.
12 лютого – протоієрей Петро Нищота, настоятель Свя-

то-Петропавлівського храму смт. Добрянка Ріпкінського бла-
гочиння – 25 років. 

16 лютого – протоієрей Сергій Єжкун, клірик храму cвяти-
теля Феодосія Чернігівського  – 20 років.

ХІРОТОНІЇ!

та (Гумілевського).

Згідно з розпорядженням Високопреосвященнішого митро-
полита Чернігівського і Новгород-Сіверського Амвросія  (№21 
від17 лютого 2017 р.) організатори поїздок по святих місцях по-
винні заздалегідь узгоджувати плани з керівником єпархіаль-
ного паломницького відділу Стреж Надією Михайлівною.  

Телефон: 063 185 52 02; 097 602 52 40; 067 183 57 79.

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ В С.МАКСИМ ОСТЕРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
11 лютого Високопреосвя-

щенніший митрополит Амвросій 
звершив чин малого освячення 
приділу на честь Георгія Побі-
доносця у Свято-Покровському 
храмі с. Максим Остерського бла-
гочиння.

За Божественною літургією 
Його Високопреосвященству спів-
служили: настоятель храму прот. 
Василій Локоть, духовенство бла-
гочиння та єпархії. Богослужбові 
піснеспіви виконала хорова група 
вихованців і викладачів Чернігів-
ського духовного училища під ке-
рівництвом регента Ірини Фесік.

У архіпастирському слові вла-
дика Амвросій привітав парафіян 
з освяченням  та зазначив: «Кожен 
храм збудований, щоб в ньому 
людина черпала силу в Таїнствах, 
у молитві і мала змогу переноси-
ти тяготу спокус. Тих, хто стоїть у 
вірі, живе за заповідями Божими, Господь береже і спрямо-
вує до спасіння. І як би ворог роду людського не намагався 
зруйнувати храми, Церква є і буде до кінця віку, тому що 
Господь, як Творець світу, сильніше за всіх». Митрополит 
Амвросій висловив також подяку всім, хто потрудився над 

відновленням Божого храму.
Нинішня будівля Свято-По-

кровськї церкви була зведена на 
початку ХХ ст. замість згорілої. У 
безбожні часи там був склад, де 
зберігали спочатку зерно, потім 
мінеральні добрива. Під час боїв 
Другої світової війни снаряд влу-
чив у стіну і ударна хвиля пошко-
дила іконостас правого приділу, 
на стінах залишилися сліди від 
шрапнелі. 

Як і багато інших, храм був за-
чинений у 60-ті роки і відкритий 
на початку 90-х. Ремонтні роботи 
велися при кожному настоятелі, 
а з липня 2015 р. парафію очолив 
отець Василій, роботи пришвид-
шилися і нарешті, майже через 
століття, тут  знову звершується 
літургія. 

За труди во славу Української 
Православної Церкви настоя-

тель храму прот. Василій Локоть нагороджений Почес-
ним знаком прп. Лаврентія Чернігівського.

На молитовну пам’ять про свій візит владика Амвросій 
подарував усім присутнім за богослужінням Євангелія від 
Марка.

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО
17 лютого Високопреосвященніший митрополит Черні-

гівський і Новгород-Сіверський Амвросій очолив звершен-
ня Божественої літургії в Свято-Троїцькому кафедральному 
соборі м. Чернігова.

Його Високопреосвященству співслужили: архієпископ 
Ніжинський і Прилуцький Іриней, голова Учбового комітету 
при Священному Синоді УПЦ єпископ Ірпінський Климент, 
духовенство собору та єпархії і гості у священному сані.

Під час богослужіння була піднесена сугуба молитва про 
мир в Україні.

Після читання Євангелія владика Амвросій звернувся до 
пастви з проповіддю, в якій розповів про допомогу по молит-
вах великого святителя і під час Другої світової війни, і після 
Чорнобильської трагедії, і в наші дні. 

Архіпастир наголосив, що святитель Феодосій недовго був 
на Чернігівській кафедрі, але він багато робив і для єпархії, і 
для людей. «За три століття після його кончини багато хто от-
римав допомогу молитвами цього пастиря доброго, – зазначив 
Його Високопреосвященство. – Тому нам необхідно просити 
святителя Феодосія, щоб Господь його молитовним заступ-
ництвом дав нам міцну віру, щоб ми були просвічені світлом 
Господа нашого Іісуса Христа, тому що Господнє вчення і є 
світло. Ми повинні читати Євангеліє якомога частіше і бути 
взірцем для невіруючих, світлом світові і сіллю землі». 

Після відпусту архієреї та духовенство відслужили моле-
бень святителю Феодосію Чернігівському.

Військовослужбовці – люди, які 
покликані зберігати мир та спокій гро-
мадян України, захищати цілісність 
нашої держави. Cаме тому духовне 
опікування армійців і служіння вій-
ськового духовенства глибоко поєдна-
не із духовним відродженням усього 
суспільства.

24 лютого Високопреосвящен-
ніший митрополит Амвросій взяв 
участь у підведенні підсумків зборів 
командирів ДССТ України. Перед по-
чатком офіційного зібрання Його Високопреосвященство 
освятив переносний іконостас для молитовного поклонін-
ня та звершення богослужінь в місцях дислокації за потре-
бою. Іконостас був створений трудами військовиків, глави 
єпархіального відділу по взаємодії зі Збройними силами 
протоієрея Іоанна Яреми та капелана 8-го навчального 
центру ДССТУ ієрея Іоанна Кита. П'ять іконописних об-
разів – Іісуса Христа, Божої Матері, свт. Миколая Чудотво-
рця, вмч. Георгія Побідоносця і Архангела Михаїла, – були 
обрані з благословення владики Амвросія. 

В архіпастирському слові Його Високопреосвящен-
ство побажав офіцерам мирної служби у наш нелегкий 
час, успішного засвоєння навчального матеріалу для плід-
ного керівництва; наголосив на важливості завжди стояти 

на стороні правди і бути зразком для підлеглих. На моли-
товну пам’ять усім присутнім були подаровані Євангелія 
від Марка.

Напередодні в рамках проведення зборів відбулася 
зустріч молодшого командного складу з духовенством, 
яке несе послух капеланського служіння у військових ча-
стинах та окремих підрозділах, військових шпиталях, на-
вчальних закладах та опікується сім’ями військовослуж-
бовців ДССТ України.

В останній день зборів офіцери вклонилися святиням 
Чернігова. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі 
військовослужбовців ознайомив з життям свт. Феодосія, 
свт. Філарета і прп. Лаврентія Чернігівських і благословив 
на подальші добрі труди митрополит Чернігівський і Нов-
город-Сіверський Амвросій.

ДУХОВНА ОПІКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ



«МЕЖДУ НАМИ» 
В ЧЕРНИГОВЕ

Социальный проект «Между нами…» 
был создан для взаимопомощи в общении. 
Журналистка Виктория Могильная и пси-
холог Наталия Кручинина, преподаватель 
ЧДУ, проводят встречи в Киеве и в Черни-
гове, на которых обсуждаются вопросы се-
мейной жизни.

2 февраля на встрече МОЛОДЕЖКИ 
храма Всех святых Черниговских искали 
ответ на вопрос: как найти жизненный баланс в разногласиях между родителями и детьми, 
между мужьями и женами? Говорили о важности забытой традиции совместных воскресных 
обедов и теплых бесед за семейным столом. Обсуждали жизненные ситуации и учились сочув-
ствовать, слушая рассказ об уже ушедших родителях.

В преддверии Великого поста особо важно было обсуждение темы прощения. Главная за-
поведь поста – не делать зла, совершенствоваться духовно. Не утруждай свое тело постом, если 
ты не умеешь прощать и если ты до сих пор не расстался со злом. 

Что ощущает человек, которого оскорбили? Как правило, боль и обиду. Гора обид пере-
растает в ненависть, которая влияет на человека во всех сферах: нарушается сон, возникают 
проблемы со здоровьем, изменяется настроение и поведение человека. 

Как считают психологи, прощение – это не эмоция или вопрос настроения, прощение – это 
осознанный выбор. 

Настоящее прощение невозможно без веры. Надо всегда помнить, что Господь попускает 
нам испытания, чтобы мы в семье боролись со своей гордыней. Часто можно услышать: «У 
меня нет сил простить». И это правда. Бывают ситуации, когда человек понимает, что нужно 
простить, но не находит в себе сил для этого. А почерпнуть эту силу можно только от Бога! Мы 
должны приложить все свои усилия и помнить, что результат – от Господа. И без прощения 
обид нашим ближним мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного. 

СЕМІНАР –ПРАКТИКУМ 
З ПИСАНКАРСТВА

12 лютого з ініціативи та благословення 
Високопреосвященнішого митрополита Ам-
вросія в Чернігівському духовному училищі 
відбувся семінар-практикум з писанкарства.

Метою семінару є популяризація та роз-
виток традицій українського писанкарства в 
Чернігівській єпархії.

За технікою виконання яйце, розписане 
мініатюрним орнаментом, – це писанка, крашанки пофарбовані у різні кольори природни-
ми барвниками, на крапанки віском наносять візерунки крапочками, популярними також 
є дряпанки, на яких зображення видряпують металевим стержнем, та мальованки – яйця, 
розписані пензлем. 

В останні роки особливу увагу приділяють травленим писанкам. Як зробити таку пи-
санку, викладачам та учням недільних шкіл розповіла директор Чернігівської дитячої ху-
дожньої школи Марія Рибіна-Ткач. На майстер-класі під її керівництвом вчилися на по-
фарбованому в певний колір яйці кислотою витравлювати орнамент. Віском покривається 
поверхня таким чином, щоб зберігти її колір і стан для створення візерунку. 

У випадку традиційного малювання на яйце поступово накладаються шари фарби, в 
той час як при витравлюванні відбувається зворотній процес зняття кислотою шарів по-
верхні від зовнішніх до внутрішніх. Окрім зміни кольору, витравлюванням також можна 
досягнути ефекту різьбленої поверхні - те, що було покрите воском в першу чергу, буде 
виступати порівняно з рештою поверхні. 

До святкування Пасхи, найвеличнішого свята року, ще достатньо часу, щоб удосконали-
ти майстерність і вразити неповторністю писанкових візерунків. Будемо чекати оригінальні 
роботи маленьких писанкарів на традиційній Великодній виставці та поповнення єпархі-
альної музейної кімнати чудовими експонатами у давній українській техніці.

ГОРОДНЯ: ЧИТАННЯ НЕУСИПНОГО 
ПСАЛТИРЯ У СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ
Під час Великого посту добрим звича-

єм є читання неусипного Псалтиря. Вже 
більше двадцяти років у Свято-Миколаїв-
ському храмі Городні існує ця благочестива 
традиція. Змінюючи один одного, двадцять 
шість парафіян цілодобово звершують чи-
тання псалмів Псалтиря. Читання кафізм 
перемежовують молитвами за здоров’я та за 
упокій наших рідних і близьких.  Наш тра-
гічний час додав моління за життя тих, хто 
воює, одуження поранених та за упокоєння 
душ загиблих воїнів у зоні АТО. Також осо-
блива молитва під час читання підносить-
ся за настання в Україні довгоочікуваного 
миру. 

Настоятель храму, благочинний Городнянського округу прот. Мирон Ковалівський вста-
новлює черговість читання Псалтиря серед парафіян. Для кожного з них виділено певний час 
доби. У нічний час  одна людина звершує читання протягом трьох годин, з 12-ї годин до 3-ї, 
інша з 3-ї до 6-ї. А вдень читання триває по дві години у Свято-Миколаївському храмі або 
вдома.

За словами прав. Iоанна Кронштадтського, «Псалми просвiчують, насичують, втiшають i 
змiцнюють душi вiрних; проганяють невидимих ворогiв, зцiлюють пристрастi душевнi, навча-
ють любити Бога й виконувати Його заповiдi, молитися за всiх i постiйно пiдноситися до Бога; 
i насолода вiд них, користь їх для душi благочестивої безмежна».

С. ДЕСНА:
МОЛИТВА ЗА МИР 

У ЗОНІ АТО
З 20 по 24 лютого з благословення Ви-

сокопреосвященнішого митрополита Ам-
вросія тривав черговий пастирський візит 
протоієрея Ярослава Малетича до зони 
збройного протистояння на Сході України.

Настоятель храму Архангела Гавриїла не вперше відвідує командированих з с. Десна во-
їнів. Разом з військовослужбовцями батюшка Ярослав звершив молебень з водосвяттям. У 
спільній молитві військові просили миру українській землі та припинення кровопролиття. 
Протоієрей Ярослав також побажав солдатам якнайшвидшого повернення додому, окропив 
бійців святою водою, а також всі приміщення, де вони несуть службу. Для духовних потреб 
військовослужбовців на передовій облаштована спеціальна церковна палатка, де звершуються 
молебні, причащають воїнів, проводять з ними бесіди. 

Усім відомо, що у окопах атеїстів немає. Отець Ярослав опікує земляків з початку зброй-
ного конфлікту. За словами батюшки, в перші місяці на передовій потребували допомоги у 
забезпеченні обмундируванням, привозили берці та інші речі. Зараз більш потрібна духовна 
опіка.

Тому пастирські візити отець Ярослав намагається приурочити до великих церковних 
свят. 

Цього разу візит було підготовлено до Масляниці. Парафіяни у Десні під керівництвом 
матушки приготували дві тисячі домашніх млинців, зібрали мед, варення, двісті кілограмів 
яблук. Отець Ярослав висловлює особливу подяку сім’ї Олександра та Тетяни Зинченко, ак-
тивним парафіянам, які весь цей час допомагають організовувати поїздки у зону АТО.

КОЗЕЛЕЦЬ: ВОЗНЕСЕНСЬКА ЦЕРКВА 
ПЕРЕДАНА РОЗКОЛЬНИКАМ

Депутати Чернігівської обласної ради передали 
Вознесенську Церкву в довгострокове безоплатне ко-
ристування громаді так званої «УПЦ КП». Храм є ар-
хітектурною пам'яткою XIX століття і є унікальним 
зразком традиційного храму для Лівобережної Укра-
їни. Раніше тут розташовувався Музей українського 
ткацтва.

За словами благочинного округу протоієрея Ми-
хаїла Терещенко, Козелецька релігійна громада УПЦ 
23 роки домагалася дозволу проводити богослужіння 
у Вознесенській церкві, але щоразу отримувала відмо-
ву. Влада посилалася на те, що їм нікуди перемістити 
музейні експонати. Щороку на свято Вознесіння після 
літургії громада звершувала Хресний хід до Вознесен-
ської церкви, але влітку 2016 р. заїжджі радикали та 
розкольники намагалися зірвати ходу, під ноги літнім 
людям кидали петарди.

За передачу храму філаретівцям на сесії проголосу-
вали 42 депутата. 

Семеро присутніх депутатів у голосуванні участі на 
брали.

Як жартують місцеві бабусі, тепер розкольникам 
доведеться і парафіян до себе на службу завозити – на 
недільних літургіях у храмі зазвичай присутні 5-7 чо-
ловік.

СНОВСЬК: БЛАГОДІЙНІСТЬ У СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКІЙ ПАРАФІЇ
З нагоди свята Масляниці відбулося вшанування жителів Сновська, ветеранів Другої сві-

тової війни. Благочинний округу настоятель Свято-Миколаївського храму прот. Павел Фазан, 
голова районної Ради ветеранів Людмила Кравець разом з членами ради особисто завітали у 
домівки земляків, які вже вже давно досягли 90-літнього віку. 

 Від імені усіх жителів Сновського району вони висловили ветеранам війни, учасникам 
бойових дій, подяку за здобуту Перемогу. В наші дні, коли слова з минулого «бойові дії» стали 
теперішнім часом, ми зовсім по-іншому оцінюємо подвиги тих, кого у післявоєнні роки так 
звично дякували за наше мирне життя. Захисників Батьківщини, чию юність опалила страш-
на війна – Велика Вітчизняна. 

Усі ветерани заслуговують на особливу пошану і увагу, оскільки з кожним роком вони 
йдуть від нас. У Сновську їх залишилось шестеро. Це інваліди війни, учасники бойових дій: 

блокадниця Олександра Трохимівна Шатило, Ганна Федорівна Колмакова, яка 8 березня святкує день народження – 97 років, Марія 
Григорівна Цап, Ілля Григорович Дугель, почесний донор України, Іван Дмитрович 
Слизький, Іван Акімович Чернуха.

Щирі слова, сповнені вдячності, звучали на адресу ветеранів за їхні фронтові і тру-
дові подвиги, за мужність, за відбудовану країну і за те, що забезпечили нам мирне 
життя. Разом зі святковими привітаннями і побажаннями здоров’я та оптимізму усім 
були вручені продуктові набори і, звичайно, млинці до Масляної від парафіян Свя-
то-Миколаївського храму. 

Для наших ветеранів важлива не стільки матеріальна підтримка, скільки сам про-
яв поваги, тож під час спілкування шестирічна Катруся, помічниця батюшки Павла, 
віршиками і піснями створювала святковий весняний настрій для сивочолих бабусь 
та дідусів. ***

Голова Сновського відділення Товариства Червоного Хреста Віктор Кравець також вдячний парафії за участь у благодійній акції 
зі збору допомоги для жителів Авдіївки. Було пожертвувано і відправлено півтора центнера продуктів харчування (цукор, мука. 
крупи, мед та варення), зібрали два мішки теплого одягу, 1000 свічок. Все це було доставлено у Авдіївку через Облдержадміністрацію.  

Зібрані парафіянами продукти харчування, що не підлягали транспортуванню (127 літрів консервації у скляній тарі) були достав-
лені у Чернігівське духовне училище.

обид нашим ближним мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного. альної музейної кімнати чудовими експонатами у давній українській техніці.

ПСАЛТИРЯ У СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ
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Мы часто слышим и читаем, что Великий пост – это 
отказ от животной пищи, время ограничения себя во 
всем. А что важно исполнять, чтобы не превратить время 
поста в недели диеты, а провести его с пользой для души 
и достойно встретить главный православный праздник – 
Пасху?  

На вопросы о посте отвечает митрополит Черниговский и 
Новгород-Северский Амвросий.

– Владыко, мы слышим Ваши наставления и в церкви на 
проповеди, и на телевидении, в передаче «Дорога к храму», но 
все равно частные вопросы остаются. На Ваш взгляд, что 
самое главное нужно помнить и исполнять, готовсь к велико-
му празднику Пасхи?

– Да, время поста, как никакое другое, располагает душу 
к покаянию, к тому, чтобы мы очистились и стали близкими 
и родными Богу. Вступая в поприще Великого поста, мы все 
имеем доброе желание очиститься от своих грехов, беззако-
ний, от неправды, злобы, зависти, от ненависти и осуждения; 
пройти это поприще и достойно встретить светлое Христо-
во Воскресение. Но многие из нас уже не раз полагали такое 
намерение, а потом начинали малодушествовать и так теряли 
драгоценные дни.

– Что же делать, чтобы этого избежать?
– Сейчас надо особо сосредоточиться на мысли о том, что 

в этой жизни за каждый шаг, за каждое свое слово и за каждое 
дело нам придётся дать ответ на Страшном суде. Хотим мы 
этого или не хотим, а всем придется идти на суд и дать отчет о 
прожитой жизни. Поэтому во время Великого поста будем за-
ботиться о том, чтобы посредством молитвы, покаяния, огра-
ничений в еде приобрести милосердие, любовь сострадатель-
ную и жертвенную. И чтобы потом, обретя эти добродетели, 
наследовать жизнь вечную. 

Апостольское чтение гласит: «Ночь прошла, а день при-
близился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 
света» (Рим. 13,  12). Так мы должны встречать светлые дни 
поста. Это период весны, в которой каждый должен раскрыть 
свою душу, как раскрывается цветок при солнечном свете и 
тепле. Так же и мы приходим в любовь Христову. Христос, 
как солнце, освещяет и согревает нас, чтобы мы раскрылись 
в любви к Богу и к человеку. 

Есть интересное сравнение: вступая в Великий пост, мы 
будто садимся на корабль и отправляемся в дальнее плавание. 
А что люди берут с собой в дальнюю дорогу? Только самое не-
обходимое. 

Церковь учит, что нам необходим пост телесный и пост 
духовный. Телесный пост состоит в ограничении в пище и 
питие. Поститься – это значит не только не есть продукты 
животного происхождения, но и постную пищу – позже и 
меньше обычного, чтобы только поддерживать жизнедея-
тельность организма. Тогда постящийся чувствует легкость, 
обостряется его зрение и слух, уравновешиваются чувства, 
просветляются мысли и сам организм очищается от различ-

ных шлаков. Уходит лишний вес, организм становится здоро-
вее. 

Пост необходим не только для того, чтобы немножко осла-
бить тело. Пост соблюдается, чтобы стать нравственно чище, 
духовно просветленнее. Одна лишь перемена пищи ничего 
не даст. Пост телесный очень важен, но Богу приятен только 
тогда, когда с ним соединяется пост духовный. Он состоит в 
том, что душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. 
Постящийся удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и вся-
кой иной нечистоты, воздерживается от гнева, ярости, злобы 
и мстительности. 

– Как научиться внимательному отношению к своему ду-
ховному состоянию?

– В первую очередь необходимо удерживать свой язык от 
празднословия, сквернословия, клеветы, осуждения, лести, 
лжи, злоречия. Надо постоянно наблюдать за собой, избегать 
страстей, негативных мыслей, слов, дел, не ведущих к нашему 
спасению. Кто любит много говорить, а во время поста решит 
говорить меньше, тот будет поститься душою. Кто осторожен 
в словах и делает добро, тот постится душою. 

Истинный пост есть воздержание от всякого зла: «Укло-
нись от зла и сотвори благо» (Пс. 33:15). Отбрось воровство, 
хищение и искорени из своего сердца желание всего чужого.

И необходимо помнить: пост духовный мы должны со-
блюдать постоянно. Удерживай себя от всякого злого слова, 
дела и помышления, научайся всякой добродетели и будешь 
всегда пред Богом поститься.

В дальнем плавании Великого поста вместе с нами разные 
люди, как в Ноевом ковчеге были различные звери, – и хищ-
ники, и травоядные. Но они все без исключения мирно плыли 
в ковчеге. Вспомните, как долго Ноев ковчег плавал по во-
лнам, – но все были мирны. И мы в нашем плавании также 
должны быть смиренными, чтобы не было никаких ссор и 
обид. Мы должны плыть к светлому Христову Воскресению, 
чтобы встретить Воскресшего Христа в мирном настроении, 
в чистоте сердца, в чистоте души и тела, чтобы радость Пасхи 
наполнила наши сердца. 

– Владыко, современному человеку это дается нелегко..
– Для того, чтобы сохранять мир, Церковь наставляет как 

необходимо поступать.
Во-первых, вступая в пост, нужно простить друг другу 

грехи. Простить всем: и тем, с кем мы не можем встретиться, 
и тем, которые нас обидели, может быть даже и незаслуженно, 
потому что мы сами оскорбляем Господа неисполнением Его 
заповедей.

Христос в Евангелии поясняет: «Ибо если вы будете про-
щать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Не-
бесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15). 
Ведь в молитве «Отче наш» мы молимся: «остави нам долги 

наша, якоже и мы оставляем должником нашим». 
И еще важное условие: чтобы правильно поститься, не-

обходимо примириться с теми, кто имеет на тебя обиду. Ска-
зано, что если ты принес дар твой к алтарю и вспомнил, что 
ближний имеет что-то против тебя, какую-либо обиду, то ос-
тавь дар твой пред алтарем и пойди, примирись с ближним 
твоим, и только потом приноси дар твой к алтарю и тогда этот 
дар твой угоден будет Богу. 

Тот, кто не может простить ближнего своего за какие-ли-
бо проступки, не в состоянии принять прощение от Бога. 
Многие скажут: «А как я смогу примириться? Ведь он или 
она не простит меня». Необходимо от всего сердца пожелать, 
чтобы простил человек, а Господь остальное уже Сам сделает.

Во-вторых, нужно поститься и молиться втайне, не заде-
вая никого. Пост необходимо совершать со смирением серд-
ца. Говорить о себе как о великом постнике свойственно толь-
ко фарисеям. Господь в Святом Евангелии наставляет нас, как 
необходимо поститься, чтобы наш пост был угоден Богу, – он 
должен совершаться так, чтобы никто не знал. Но как часто 
мы хвалимся друг перед другом: «Вот какой я воздержанный! 
Даже масла не вкушаю!». Господь говорит, если тайна вашего 
поста открыта, вы уже получили награду от человека, но не 
от Бога. Поститесь втайне, чтобы никто не знал, сколько вы 
вкушаете пищи, когда вы принимаете питие и сколько. И если 
Божией милостью вам удалось пройти пост как следует,  не 
возноситесь. Господь учит нас говорить: «..мы рабы ничего не 
стоящие; потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 
17:10).

– А можно соблюдать пост только в первую и последнюю 
неделю, если еда – это не главное? 

– Подумайте сами – еще в Ветхом Завете закон повеле-
вал посвящать Богу десятую часть всего, что приобретаем. 

Апостолы, размыслив об этом в Новом Завете, постановили, 
чтобы совершать Святую Четыредесятницу, посвящая Го-
споду десятую часть от года жизни нашей. Если взять сорок 
дней поста, отнять страстную седмицу, отнять субботы и во-
скресения, получится тридцать шесть дней. Половина поста 
Великой Субботы – тридцать шесть дней с половиной. А год 
составляет триста шестьдесят пять дней. Вот так мы уделяем 
Господу десятую часть от года нашей жизни, а не две недели.

Сразу освободиться от всех грехов невозможно. Чтобы 
принести покаяние, перемениться и очиститься, нужно мно-
го потрудиться.  

В духовной жизни есть свои ступени. И святые показали 
нам, что пройти их путем, подняться по ступенькам и быть в 
вечности с Богом – возможно. Великий пост нам дан именно 
для духовного совершенствования. Чтобы мы, выдержав до-
стойно этот пост, стали добрее, стали еще хоть на один шаг 
ближе к Богу, роднее друг другу. Пусть Господь нам помогает 
в этом великом подвиге. 

26 февраля 2017 г. Чернигов.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ВРЕМЯ ИСЦЕЛЕНИЯ

Жил на свете плотник, мастер он 
был неплохой, только любил все дела 
– на завтра откладывать. Как только 
к нему обращались с просьбой, он 
отвечал: «Хорошо, завтра сделаю!».

 В молодости говорили плотни-
ку: «Женись, мол, да женись», а он отвечал: «Хорошо, завтра женюсь!» Так и молодость 
прошла. 

А дел всегда много: то одно, то другое, так и отвечал всегда: «Хорошо, завтра, завтра 
сделаю!» Что успевал сделать, что не успевал, особо не огорчался, так жизнь и шла себе 
потихоньку. 

Однажды попросили его люди заказ исполнить. Наш плотник по привычке ответил: 
«Хорошо, завтра сделаю!». А ему люди говорят: «Да когда же завтра? Тебе-то сколько уже 
лет? А вдруг помрешь и не сделаешь?». – «И то верно! – поразился плотник. – Действи-
тельно, сколько мне сейчас лет?» Посчитал-посчитал, и на стул присел, плохо стало: «Вот 
это да! – сказал он себе. – А мне и правда уже шестьдесят лет стукнуло! Когда же это вся 
жизнь прошла?» 

Сказал старый монах: «В духовной жизни – НЕТ ЗАВТРА, спасай душу – СЕЙЧАС».

                  

              МОЛИТВА
 
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердую волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью -
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

***
Не говори, что к небесам
Твоя молитва недоходна:
Верь, как душистый фимиам,
Она Создателю угодна.

Когда ты молишься, не трать
Излишних слов; но всей душою
Старайся с верой сознавать,
Что слышит Он, что Он с тобою.

Что для Него слова? О чем,
Счастливый сердцем иль скорбящий,
Ты не помыслил бы,- о том
Ужель не ведает Всезрящий?

Любовь к Творцу в душе твоей
Горела б только неизменно,
Как пред иконою священной
Лампады теплится елей. 
    К.Р.

                  

              МОЛИТВА


