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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

Архієпископ Євлогій був присутнім 
на творчому звіті студентів та викладачів

Сумського вищого училища мистецтв 
і культури ім. Д.С.Бортнянського

24 квітня 2018 року на запрошення дирек-
тора Сумського вищого училища мистецтв і
культури ім. Д.С.Бортнянського Н.М.Гринь
Високопреосвященніший архієпископ Сум-
ський і Охтирський Євлогій був присутнім на
творчому звіті студентів та викладачів учили-
ща, що відбувся у приміщенні обласного ака-
демічного театру драми та музичної комедії
ім. М.Щепкіна.

В Охтирці помолились за спочилих 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2018 року, в 32-у річницю з дня
аварії на Чорнобильській АЕС, з благосло-
вення Високопреосвященнішого Євлогія,
архієпископа Сумського і Охтирського та за
проханням міської влади в Покровському ка-
федральному соборі м. Охтирка була звер-
шена заупокійна служба за загиблими
внаслідок аварії ЧАЕС.

Засідання педагогічної ради 
Сумської духовної семінарії

26 квітня 2018 року відбулося засідання
педагогічної ради Сумської духовної
семінарії. З благословення ректора семінарії
архієпископа Сумського і Охтирського
Євлогія засідання очолив проректор з на-
вчально-виховної роботи архімандрит Ан-
тоній (Бондаренко). Порядок денний роботи
ради складався з підведення підсумків
успішності вихованців денного відділення і
сектора заочного навчання за другий се-
местр 2017-2018 навчального року, обгово-
рення і затвердження розкладу перевідних і
випускних іспитів, характеристик на випуск-
ників семінарії, а також поточні справи
життєдіяльності богословської школи.

Ваші

Високопреосвященства

і Преосвященства!

Дорогі отці, ченці 

і черниці, брати і сестри!

Протягом останніх тижнів в
нашій країні активно обгово-
рюється можливість односто-
роннього надання Константи-
нопольським патріархатом
«Томосу про автокефалію Пра-
вославної Церкви в Україні».

Українська Православна
Церква до сьогодні не отриму-
вала від Константинопольсько-
го патріархату жодних
офіційних повідомлень з при-
воду цього питання. Разом з
тим нам відомо, що Помісні
Православні Церкви світу та-
кож не отримували з Констан-
тинополя офіційних листів, що
стосувалися б даного питання.

На прохання Предстоятелів
Помісних Православних Цер-
ков, Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України
Онуфрій звернувся до них з ли-
стами, у яких проінформував
про поточну ситуацію в ук-
раїнському Православ’ї, а та-
кож виклав відношення Ук-
раїнської Православної Церкви
до ініціатив надання «Томосу
про автокефалію». На сьогодні
відомо, що Предстоятелі та Со-
бори єпископів Помісних Пра-
вославних Церков висловлю-
ють насторожене та негативне
ставлення до надання згадано-
го Томосу як засобу подолання
розколу в українському Право-
слав’ї. Зокрема, серед
Помісних Церков спільною є
думка про необхідність повер-
нення схизматичних церковних
груп до лона канонічної Церк-
ви, що дозволить обговорюва-
ти питання статусу єдиної ка-
нонічної Церкви.

Така позиція Помісних Пра-
вославних Церков світу співпа-
дає з позицією нашої Церкви.
Українська Православна Церк-
ва від початку виникнення роз-
колу послідовно виступала за
відновлення церковної єдності.
Однак, на наше глибоке пере-
конання, шлях до відновлення
церковної єдності і до можли-
вого автокефального статусу
не повинен пролягати через
легалізацію розколу і підміну
ним Церкви Христової. Зокре-
ма, в Ухвалі Ювілейного Собо-
ру УПЦ, що відбувся у Свято-
Успенській Києво-Печерській

Лаврі 8 липня 2011 року, було
зазначено, що «…відновлення
єдності українського Право-
слав’я має відбуватися згідно з
канонами Православної Церк-
ви, без втручання політичних
сил і через повернення тих, хто
відійшов, у лоно канонічної Ук-
раїнської Православної Церк-
ви» (пункт 11).

Головним критерієм у прий-
нятті всіх церковних рішень є
користь для Церкви, а метод
прийняття таких рішень має
полягати у соборному обгово-
ренні важливих та актуальних
як для окремої Помісної Право-
славної Церкви, так і для всьо-
го світового Православ’я пи-
тань. Будь-які одноосібні чи од-
носторонні дії в середовищі
Церкви є порушенням принци-
пу соборності і загрожують
єдності Церкви.

З новітньої історії Право-
славної Церкви в Україні можна
зробити висновок, що пору-
шення принципу соборності,
відсутність відчуття пульсу
справжнього внутрішнього
церковного життя, а також
втручання політичних та інших
нецерковних сил у внутрішні
справи Церкви власне і при-
звело до виникнення розколу в
українському Православ’ї.

Дискусія про надання авто-
кефального статусу Право-
славній Церкві в Україні триває
протягом вже майже 100 ос-
танніх років. Однак, за увесь
цей час всім ініціативам у цьо-
му напрямку не вистачало духу
соборності та дотримання
церковних правил, що призве-
ло до самочинного утворення
неканонічних структур: спочат-
ку «Української Автокефальної
Православної Церкви», а зго-
дом - «Української Православ-
ної Церкви Київського Патріар-
хату».

Таким чином, історичний
досвід вказує на те, що
відсутність канонічної свідо-
мості та послуху Церкві,
відсутність соборного обгово-
рення важливих церковних пи-
тань, нестача терпіння та
взаєморозуміння, гордість, а
також втручання політичних
чинників у церковні питання -
все це веде не до церковної
єдності, а лише до розколів. А
тому, це хибний шлях, яким не
повинна йти Церква Христова.

Історія Церкви свідчить про
те, що ті спроби єднання, що

проводилися «згори», часто не
сприймались церковним наро-
дом, оскільки мали політичні
причини і не брали до уваги
особливостей внутрішнього
церковного життя. Після таких
«об’єднань» за ініціативи та
дієвої участі державної влади
храми ставали порожніми, то-
му що церковний народ відчу-
вав штучність таких «єднань».
Втручання у цей процес сто-
ронніх для Церкви сил може ще
більше розділити наш народ, і
замість бажаної для всіх нас
єдності ми можемо отримати
ще більше розділення.

Автокефальний статус має
суто технічний церковний ха-
рактер, який полягає у спри-
янні проповіді Євангелія на те-
риторії окремої держави, і не
може бути інструментом у гео-
політичній боротьбі. Разом з
тим, автокефальний статус
надається всій Церкві в рам-
ках певної території. У зв’язку
з цим необхідно усвідомлюва-
ти, що поява іншої паралель-
ної юрисдикції в Україні може
породити нові протистояння
всередині нашого народу, що
не тільки загрожуватиме без-
пеці держави, але й поставить
під питання можливість май-
бутньої єдності Церкви в Ук-
раїні. Наш народ може бути
розділений надовго, якщо не
назавжди.

Вихід з цієї ситуації ми вба-
чаємо у відновленні церковної
єдності в Україні, а не в
закріпленні церковного
розділення шляхом встанов-
лення паралельної церковної
юрисдикції. Ми розділяємо
стурбованість державної влади
України наявністю церковного
розколу в нашій країні. Втім
вважаємо, що для успішного
вирішення цієї проблеми
потрібні інші умови, зокрема
мир і стабільність у нашій Дер-
жаві. Ми завжди сприяли та бу-
демо сприяти Державі у питан-
нях морального та патріотич-
ного виховання, але висту-
паємо проти використання
Церкви в геополітичній бо-
ротьбі. Засвідчуємо відкритість
і готовність до будь-якої конст-
руктивної співпраці та діалогу з
метою досягнення церковної
єдності. 

Дорогі владики, отці, ченці і
черниці, брати і сестри, вірні
чада Української Православної
Церкви! 

Закликаємо всіх вас
пам’ятати, що всі ми є членами
Церкви, Яка є Тілом Христовим
(Єф. 1:22–23). Ми всі є різни-
ми, але належимо до єдиної
сім’ї Христової – Святої Церк-
ви. Ми всі є відповідальними за
єдність Церкви, і цю єдність ми
маємо берегти й відстоювати.
Не слід забувати, що Церква
створена не людьми, а Богом.
Наріжним каменем усього цер-
ковного буття є Господь і Бог
наш Іісус Христос. Місія Церк-
ви Христової полягає в тому,
щоб проповідувати Христове
Євангеліє, звершувати благо-
датне преображення світу че-
рез Святі Таїнства, навчаючи
людей жити згідно з заповідя-
ми Божими. Саме тому Церква
Христова живе по Своїх прави-
лах, які не можна змінювати з
огляду на мінливу політичну си-
туацію. Єдиний шлях віднов-
лення церковної єдності поля-
гає в припиненні будь-яких
зовнішніх втручань в церковні
справи і наданні Святій Церкві
можливості самостійно, з Бо-
жою допомогою, вилікувати
рану розділення українського
Православ’я.

Кожне покоління православ-
них християн є відповідальним
за збереження чистоти своєї
віри та дотримання церковного
канонічного порядку. Така
відповідальність сьогодні ле-
жить і на всіх нас – архіпастирях,
пастирях, ченцях і на всьому
віруючому церковному народі.

Закликаємо всіх вас, дорогі
владики, отці, чесне чер-
нецтво, брати і сестри, до
«єдності духу в союзі миру»
(Єф. 4:3), до збереження й
плекання церковної єдності.
Ми є членами Церкви Христо-
вої і завжди залишатимемося
в ЇЇ лоні.

Благодать Господа нашого
Іісуса Христа, і любов Бога От-
ця і єднання у Святому Духові
нехай буде з усіма нами (див. 2
Кор. 13:13)!

Від імені Священного 
Синоду Української 

Православної Церкви
+ОНУФРІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І
ВСІЄЇ УКРАЇНИ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ

ЦЕРКВИ
25 травня 2018 р.,

м. Київ

ЗВЕРНЕННЯ
Священного Синоду Української Православної Церкви до єпископату, духовенства, чернецтва 

та мирян з приводу ініціатив щодо ´надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україніª 

В селі Тарасівка освячено новозбудований Димитрівський храм
29 квітня 2018 року, в

Неділю про розслабленого,
Високопреосвященніший
архієпископ Сум-ський і Ох-
тирський Євлогій звершив Ве-
лике освячення Димитрівсько-
го храму с. Тарасівка Велико-
писарівського церковного ок-
ругу. Після освячення Сумсь-
кий Архіпастир очолив в но-

возбудованому храмі першу
Божественну літургію. За бо-
гослужінням Владиці співслу-
жили благочинні Сумського
міського та Охтирського ок-
ругів протоієреї Миколай Сма-
коуз та Євгеній Сопіга, свя-
щеннослужителі, які прибули
на церковні урочистості. Напе-
редодні ввечері Владика звер-

шив всенічне бдіння в Спасо-
Преображенському кафед-
ральному соборі м. Суми.

Головний благодійник но-
возбудованого храму, уродже-
нець села Тарасівка Григорій
Петрович Дашутін нагородже-
ний Відзнакою Сумської
єпархії, яку йому вручив Висо-
копреосвященніший архієпис-

коп Євлогій. Безпосередні
будівельники, активні па-
рафіяни удостоєні Благосло-
венних архієрейських грамот.

Після закінчення бого-
служіння проголошені уставні
многоліття. Церковна громада
приготувала для учасників
урочистостей святкове часту-
вання.


