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року Верхов-

на Рада Ук-

раїни Поста-

новою № 8284 підтрима-

ла звернення Президента

України П.О.Порошенка

до Вселенського Патріар-

ха Варфоломія щодо "на-

дання Томосу про автоке-

фалію Православній

Церкві в Україні".

У зв'язку з цим, з благосло-
вення Блаженнішого Митропо-
лита Київського і всієї України
Онуфрія, Відділ зовнішніх
церковних зв'язків УПЦ звер-
тає увагу на наступне.

Відповідно до статті 35
Конституції України, Церква є
відокремленою від держави,
а тому питання церковного
життя Церква вирішує са-
мостійно. Українська Право-
славна Церква, яка має ка-
нонічний зв'язок зі Вселенсь-
ким Православ'ям, не зверта-
лася до Патріарха Варфо-
ломія з проханням надати ав-
токефалію Православній
Церкві в Україні та не уповно-
важувала на це ні Президен-
та, ані депутатів Верховної
Ради України. У зв'язку з цим
згадані ініціативи є переви-
щенням влади, а також втру-
чанням у церковні справи.

Подібні дії Української дер-
жави у церковній сфері могли
б бути виправданими лише у
випадку, якби Церква в Ук-
раїні мала законодавчо
закріплений державний ста-
тус, як це було в історії бага-
тьох держав і досі
зберігається в окремих дер-
жавах світу. Однак, оскільки
сьогодні Церква в Україні не
має державного статусу та
відокремлена від держави, то
й державна влада не має

підстав втручатися у церковні
справи.

Питання надання церков-
ної автокефалії належить до
компетенції канонічного пра-
ва, а не до компетенції дер-
жавних законів. Автокефалія
надається Церкві, а не дер-
жаві, а тому й ініціювати чи
просити про цей статус має
Церква, а не держава.

Разом з тим, викликає
стурбованість те, що надання
автокефалії Православній
Церкві в Україні розгля-
дається як питання не лише
релігії, але й геополітики. Пе-
реконані, що сфера
релігійного життя не повинна
ставати предметом політич-
них маніпуляцій. Не слід
змішувати церковні й
політичні, а тим більше гео-
політичні питання. У зв'язку з
цим вважаємо неприйнят-
ним, щоб автокефалія роз-
глядалася під геополітичним
кутом зору. Для Церкви пи-
тання автокефалії є не
політичним, а ек-
лезіологічним, тобто таким,
що стосується життя й при-
роди Церкви як Тіла Христо-
вого (пор. Єф. 1:22-23).

Українська Православна
Церква завжди виступала і
виступає за відновлення цер-
ковної єдності і за єдину
Церкву. Однак запропонова-
ний і озвучений владою
спосіб досягнення цієї
єдності не відповідає ка-
нонічному праву Церкви та
суперечить законодавству
України. Адже влада просить
надати Томос про автоке-
фалію єдиній церковній
структурі, якої ще не існує.
Саме тому вважаємо, що слід
спочатку подолати розкол,
відновити церковну єдність і
лише після того ставити пи-

тання про зміну канонічного
статусу єдиної Православної
Церкви в Україні. Оскільки
без канонічної Церкви не-
можливо мати єдину Церкву
в Україні, то є підстави дума-
ти, що насправді під приво-
дом створення єдиної Церкви
сьогодні приховуються чер-
гові намагання узаконити
церковний розкол.

Священноначалля Україн-
ської Православної Церкви
має постійні контакти зі свя-
щенноначаллям Вселенсь-
кого Патріархату. Виходячи з
досвіду такого спілкування, у
нас немає підстав припуска-
ти, що Вселенський Патріар-
хат може вчинити дії, які б за-
шкодили єдності Церкви як
на локальному, так і на світо-
вому рівні. Навіть з точки зо-
ру самого Константино-
польського Патріархату,
який позиціонується коорди-
натором спільних дій всіх
Помісних Православних
Церков та висловлює узгод-
жену точку зору щодо різних
тем церковного життя, пи-
тання можливої української
автокефалії не може бути
вирішене в односторонньо-
му порядку, оскільки воно не
узгоджене зі всіма Право-
славними Церквами.

Патріарх Константино-
польський Варфоломій неод-
норазово і публічно називав
Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України
Онуфрія єдиним канонічним
главою Українського Право-
слав'я. Сьогодні ж сторонні
для Церкви люди намагають-
ся переконати нас в тому, що
той же Патріарх Варфоломій
може надати автокефалію,
навіть не запитавши про це
канонічного главу Ук-
раїнського Православ'я.

Окрім того, сам Констан-
тинопольський Патріархат, як
і всі інші Помісні Православні
Церви, не вважає "УПЦ КП" і
"УАПЦ" повноцінними Церк-
вами, про що свідчить неви-
знання дійсності священства
цих двох структур. Підтверд-
женням цього є той факт, що
ієрархи Константинопольсь-
кого Патріархату перевисвя-
чують тих кліриків "УПЦ КП" і
"УАПЦ", які переходять до них
з розколу. Так, декілька де-
сятків таких випадків переру-
копокладень мали місце в
країнах Європи, зокрема в
Іспанії і Португалії. Все це дає
нам впевненість в тому, що
К о н с т а н т и н о п о л ь с ь к и й
патріархат буде й надалі до-
тримуватися й ревно відсто-
ювати канонічний порядок
Церкви та загальноцерковну
єдність.

Українська Православна
Церква є тією Церквою, яка
існує і діє на наших землях з
часу хрещення Київської Русі
в 988 році. "УПЦ КП" і "УАПЦ"
є лише частинами Ук-
раїнської Православної Церк-
ви, що порівняно недавно
відійшли від єдності з Церк-
вою. Відповідно, відновлення
єдності Православної Церкви
в Україні ми вбачаємо в по-
верненні тих частин, які
відпали, і тоді буде "одне ста-
до і один пастир" (Ін. 10:16).

З благословення Бла-
женнішого Митрополита
Київського і всієї України
Онуфрія закликаємо вірую-
чих Української Православної
Церкви зберігати єдність
Церкви, бути спокійними, не
піддаватися на інформаційні
провокації, перебувати в мо-
литвах й не забувати, що до-
ля Церкви цілком і повністю
знаходиться в руках Божих.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Клірики Сумської єпархії 
отримали великодні нагороди

31 березня 2018 року, в Суботу вос-
кресіння Лазара, архієпископ Сумський і Ох-
тирський Євлогій очолив Божественну
літургію святителя Іоанна Златоуста (напере-
додні - всенічне бдіння) у Спасо-Преобра-
женському кафедральному соборі м. Суми.
Під час богослужіння клірики Сумської
єпархії отримали церковно-богослужбові на-
городи, яких вони удостоєні до Пасхи Хрис-
тової та з нагоди 10-ліття перебування на
Сумській кафедрі архієпископа Євлогія (Гут-
ченка). Сумський Архіпастир промовив
вітальне слово та вручив нагороду кожному з
удостоєних священнослужителів.

У Вербну неділю проведено 
благодійний ярмарок

1 квітня 2018 року на вулиці Соборній біля
Спасо-Преображенського кафедрального
собору проведено благодійний ярмарок, у
якому взяли участь парафіяльні недільні шко-
ли та культурно-мистецькі дитячі заклади
Сум. Для відвідувачів були представлені різні
вироби, виготовлені дітьми на заняттях
гуртків, а також пісна домашня випічка та
консервація. Сестринство милосердя
Сумської єпархії на чолі з О.В.Ліцман узяло
на себе всі організаційні питання, представ-
ники телеканалу "UA: Суми" забезпечили
інформаційний супровід.

Після завершення святкових богослужінь
ярмарок відвідав архієпископ Сумський і Ох-
тирський Євлогій. Владика тепло поспілку-
вався із учасниками ярмарку, а також із сум-
чанами, які прийшли на нього.

Протягом дня, поки тривав ярмарок, було
зібрано пожертв на допомогу онкохворим
дітям Сумщини 37146 грн. 53 коп.

Ярмарок проведено в рамках Восьмої
благодійної акції допомоги онкохворим дітям
Сумщини "До Світлого Дня - світлі вчинки",
що традиційно триває у період Великого по-
сту у всіх храмах Сумської єпархії УПЦ. Бла-
годійні пожертви будуть спрямовані на прид-
бання дороговартісних лікарських препа-
ратів, які будуть передані до відділення онко-
гематології Сумської обласної дитячої
клінічної лікарні для маленьких пацієнтів, що
проходять лікування з приводу онкологічних
захворювань.

Школьники в с. Марковка приняли участие
в благотворительной акции 

"До Світлого Дня - світлі вчинки"

Проникаясь чужой болью, а также являя
пример милосердия, Марковская СОШ I-III
ступеней Белопольского района приняла
участие в Восьмой благотворительной акции
"До Світлого Дня - світлі вчинки". Педагоги-
ческим коллективом во главе с директором
Бойко Любовью Ивановной, учащимися и
родителями было собрано 2 тысячи гривен.
Собранные средства будут переданы прото-
иереем Владимиром Петренко, настоятелем
Спасо-Преображенского храма с. Марковка,
в Сумскую епархию для последующей пере-
дачи онкобольным детям Сумщины.

Заява Відділу зовнішніх церковних зв'язків
Української Православної Церкви

з приводу звернення Президента України 
до Вселенського Патріарха Варфоломія
щодо "надання Томосу про автокефалію 

Православній Церкві в Україні"

1 квітня 2018 року, в
Неділю 6 Великого посту,
Вербну, архієпископ Сумсь-
кий і Охтирський Євлогій
очолив Божественну літургію
Вербної неділі (напередодні
увечері - всенічне бдіння) у
Спасо-Преображенському
кафедральному соборі м. Су-
ми. Владика освятив гілочки
верби, що тримали в руках
парафіяни собору на спогад
про пальмове листя, яким
жителі Ієрусалиму зустрічали

Іісуса Христа під час Його
входу до цього міста, а також
прочитав канон свята. У своїй
проповіді Преосвященний
Архіпастир розкрив сутність
та богослужбове значення
днів Страсної неділі, яка по-
чинається, та закликав при-
готуватись до зустрічі
Світлого Христового Вос-
кресіння, беручи участь в
церковних богослужіннях цих
важливих на змістовно наси-
чених днів.

Сумський Архіпастир очолив богослужіння Неділі Ваій


