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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

К
ЕРУЮЧИЙ справа-
ми УПЦ митропо-
лит Антоній у
своєму інтерв'ю

розповів про те, які почут-
тя викликало рішення
Вселенського Патріархату
призначити двох екзархів
у Київ у лоні Української
Православної Церкви, про
наслідки, які виникнуть в
Україні в результаті мож-
ливого надання автоке-
фалії розкольникам, і
створення паралельної
Церкви, а також про те, які
дії могли б допомогти
уникнути цих небезпек.

- Які почуття у лоні Вашої
Церкви викликало нещо-
давнє рішення Вселенсько-
го Патріархату призначити
двох екзархів в Україні?

- Смуток і обурення одно-

часно. Я сподіваюся, Ви чита-

ли офіційні заяви нашої Церк-

ви. У лоні нашої Церкви віру-

ючий народ і духовенство

хвилюються, у них дуже важкі

передчуття, неспокійно на

серці. Ми очікуємо гіршого.

Одного разу, рік чи два то-

му, Вселенський Патріарх у

приватній розмові з одним

ієрархом нашої Церкви ска-

зав: "Не турбуйтеся, Матір-

Церква ніколи не зробить бо-

ляче своїй дочці". І тоді ми бу-

ли дуже вдячні Вселенському

Патріарху, коли почули від

нього такі слова. Однак зараз

ми дивуємося, з якої причини

Патріарх змінив свою думку і

своїми діями ранить тіло ка-

нонічної Церкви в Україні. За-

звичай Патріарх говорить ду-

же мало, але кожне комюніке

Патріархату викликає цілу бу-

рю в українських ЗМІ. У

кожній статті, заяві, комен-

тарі звинувачується наша

Церква розкольниками, полі-

тиками і радикалами. Ви по-

винні розуміти, що на нашу

Церкву чиниться великий

тиск, і Матір-Церква, замість

того, щоб допомогти захис-

тити свою дочку, підливає

масло у вогонь - і своїми за-

явами та діями сприяє воро-

гам канонічної Церкви.

- Здається, що Все-
ленський Патріархат вирі-
шив надати автокефалію,
очевидно сподіваючись,
що таким чином може
вирішитися проблема роз-
колу. Ваше Високопреос-
вященство, як Ви на це ди-
витеся?

- Не знаю, чому Вселенсь-

кий Патріархат вирішив, що

наданням автокефалії буде

зцілена схизма. Хто йому це

сказав? Відомо, що перш ніж

вилікувати будь-яку хворобу,

лікар повинен поставити пра-

вильний діагноз. У нашому

випадку саме питання авто-

кефального устрою на почат-

ку 90-х років породило роз-

кол. І я не думаю, що буде

правильним лікувати хворобу

тим засобом, який його спри-

чинив. Мені здається, що

Патріарх Варфоломій у нашо-

му випадку поставив помил-

ковий діагноз і продовжує

здійснювати помилкове ліку-

вання. Наполегливі й уперті

спроби Вселенського Патрі-

архату зцілити розкол в Ук-

раїні шляхом надання автоке-

фалії не є ліками, а отрутою

як для канонічної Української

Православної Церкви, так і

для всього Тіла Вселенського

Православ'я. Не є таємни-

цею, що буде у тому разі, як-

що Патріарх Варфоломій піде

до кінця і не перегляне своїх

рішень. Наслідком цього кро-

ку буде те, що будуть отруєні

міжправославні відносини, а

також і все Православ'я. Тому

що, як ми розуміємо, Фанар

намагається створити в Ук-

раїні нову, паралельну "Церк-

ву", яка буде складатися з

нинішніх розкольників, а ті,

без сумніву, першими при-

біжать у цю організацію, яка

буде оголошена майбутнєю

автокефальною Церквою.

Перш за все, хочу без пе-

ребільшення сказати, що у

цієї ідеї розкольницький ха-

рактер від самого початку.

- Чому?
- Тому, що в нашій країні

вже існує канонічна Церква.

Якщо б вона не існувала, тоді

інша справа, або якщо б ми

перебували в єресі, тоді зро-

зуміло. Але коли в Києві є ка-

нонічний архієпископ, тобто

Митрополит Онуфрій, і хтось

ззовні хоче створити пара-

лельну ієрархію і проголоси-

ти її автокефальною, тоді той і

створює розкол. Створення

та існування паралельної

ієрархії є відмінною характе-

ристикою розколу. Подібне

ми вже переживали в Україні і

бачили, як це робив Філарет,

коли він пішов від нас і ство-

рив паралельну, по відно-

шенню до нашої Церкви,

ієрархію. У кожному місті, де

вже є наш єпископ, він поста-

вив свого, розкольницького.

Якщо ми це не називаємо

розколом, то що тоді розкол?

Я хочу навести й інший

історичний приклад. Справ-

жній розкол між Сходом і За-

ходом, тобто між Римо-Като-

лицькою та Православною

Церквою відбувся не в 1054

році, коли посварилися між

собою тодішній патріарх Ми-

хайло Керулларий з кардина-

лом Гумбертом. Справжній

розкол стався під час першо-

го Хрестового походу (1096-

1099 рр.), коли латинські хре-

стоносці почали виганяти

православних єпископів з

Антіохії і взагалі на Близькому

Сході та на їх місця ставити

латинських єпископів. Саме у

цей період почався реальний

розкол.

Наша велика скорбота в

тому, що Вселенський

Патріарх своїми недавніми

діями, як здається, робить те

ж саме. Він вже ступив на

шлях розколу, направивши

двох екзархів до Києва без

дозволу місцевого єпископа,

тобто Митрополита Онуфрія,

очевидно, маючи готовність

створити нову "Церкву" в Ук-

раїні, щоб поставити нового

архієпископа чи митрополита

або патріарха, і нову ієрархію,

і цій новій організації надати

автокефалію. Але це ж суворо

забороняється священними

канонами.

Щоб ви краще розуміли,

що, можливо, хоче зробити з

нами Вселенський Патріархат

зараз, наведу таке порівнян-

ня. Звичайно, порівняння не

завжди є досконалими, але

вони допомагають нам краще

зрозуміти дійсність. У вас у

Греції вже близько ста років

триває розкол старостиль-

ників. Він досі не вирішений.

Уявіть, якщо б вам сказав

якийсь із Патріархатів: "Якщо

ви не можете вирішити це

самі, то це зробимо ми. Отже,

ми визнаємо старостильників

як канонічну Церкву, нази-

ваємо їх Елладською Церк-

вою, приймаємо знову старий

стиль календаря, а ви -

справжня Церква Еллади, по-

винні приєднатися до них і

відмовитися від свого кален-

даря. Якщо ви не хочете, то

будьте як є, але вашій Церкві

ми дамо нове ім'я".

Те ж хочуть зробити тут і з

нами. Політики за допомогою

розкольників хочуть перейме-

нувати нас із Української Пра-

вославної Церкви, якою ми є,

в "Руську Церкву в Україні",

хочуть зробити нас чужими.

Хочуть, щоб усе було навпаки.

Розкольники стали канонічни-

ми, а канонічна Церква стала

розкольницькою або хоча б

чужою для свого народу. І

Вселенський Патріархат грає

на боці ворогів нашої Церкви -

і це завдає нам болю.

- Як я зрозумів, якщо так
дійсно буде, то це створить
великий скандал у Право-
слав'ї?

- Звичайно, наслідок цього

кроку Вселенського Патріарха

вплине на все Православ'я,

тому що, якщо один Патріарх

почне вторгатися на канонічну

територію іншої Церкви, то чо-

му тоді не може робити це й

інший? Не є таємницею, що

між деякими Помісними Церк-

вами існують єпархії, які істо-

рично належали іншій сусідній

Церкві, але зараз, маючи пре-

цедент, кожен може робити

те, що хоче. Куди ми прийде-

мо з такою логікою? Це ж буде

катастрофа.

- Коли Ви їздили на Фа-
нар 23 червня разом з інши-
ми членами Священного
Синоду, Вас попередив
Вселенський Патріарх, що
буде діяти таким чином?

- Ні. Тому ми й дивуємося,

чому Патріарх Варфоломій

знайшов час і спосіб погово-

рити з Президентом, через

якого він попросив звернення і

підписи розкольників, але не

знайшов можливості поспілку-

ватися з канонічною Церквою?

Ніби нас не існує. Ніби роз-

кольниками є ми, а канонічною

Церквою є розкольники.

Крім того, я знаю, що

Помісні Православні Церкви

з подивом стежать за цими

подіями і дивляться, до чого

дійде Вселенський Патріар-

хат. Не може Вселенський

Патріархат нехтувати по-

зицією канонічної Церкви.

- У Константинополі не-
щодавно відбувся Синак-
сис ієрархів Вселенського
Патріархату, де українське
питання було одним із голо-
вних? Як Ви можете оцінити
обговорення українського
питання на Фанарі?

- Я не знаю всіх подро-

биць, про що там говорили

щодо цього питання. Ми мо-

жемо судити про це тільки з

того, що читали в ЗМІ. Однак

нас дивує той факт, що на

Фанарі про вирішення ук-

раїнського питання говорять

архієреї, велика частина з

яких ніколи не були в Україні і

не мають повного розуміння

про те, що відбувається в

нашій країні. 

Продолжение - на с. 6

Молебен перед началом 
учебного года для детей из Центра 

социально-психологической реабилитации

В воскресенье, 2 сентября 2018 года, по

благословению митрополита Сумского и Ах-

тырского Евлогия, в Троицком архиерейском

соборе был совершен молебен перед нача-

лом учебного года. По традиции на богослу-

жении присутствовали дети из Центра соци-

ально-психологической реабилитации г. Су-

мы. По окончании общей молитвы со слова-

ми пастырского наставления обратился про-

тоиерей Александр Кудряшов, благочинный

Троицкого собора. Детям из Центра реаби-

литации были переданы канцелярские при-

надлежности, необходимые для занятий в

новом учебном году. Посещение молебна, а

также сбор школьных принадлежностей был

организован служением милосердия "Мило-

сердный самарянин" и сотрудниками епар-

хиального отдела по делам семьи.

У День знань священики відвідали 
навчальні заклади Сумщини

1 сентября 2018 года по благословению

Высокопреосвященнейшего Евлогия, мит-

рополита Сумского и Ахтырского, по давно

сложившейся традиции благочинный Ахтыр-

ского и Великописаревского церковных 

округов протоиерей Евгений Сопига принял

участие в торжествах по случаю начала учеб-

ного года в Ахтырском колледже СНАУ. Отец

Евгений передал Архипастырские поздрав-

ления преподавателям и студентам и поже-

лал им терпения и усердия на ниве знаний и

окропил всех освященной водой.

На запрошення керівництва Тростянець-

кої ОТГ і з благословення Високопреосвя-

щеннішого Євлогія, митрополита Сумського і

Охтирського, святкову лінійку 1 вересня 2018

року відвідали настоятелі Вознесенського і

Благовіщенського храмів міста. Отець Олек-

сандр і отець Миколай привітали присутніх з

початком навчального року і благословили

школярів та учителів, окропивши їх святою

водою.

3 вересня 2018 року в Лебединському вищо-

му професійному училищі лісового господарст-

ва відбулась урочиста лінійка, присвячена по-

чатку нового навчального року. На запрошення

адміністрації навчального закладу та з благо-

словення митрополита Сумського та Охтирсь-

кого Євлогія у заході взяли участь благочинний

Лебединського церковного округу протоієрей

Роман Андрухів та настоятель молитовної

кімнати при училищі протоієрей Василій Шлях-

тюк. Отець Роман звершив молитву "Перед по-

чатком нового навчального року", звернувся зі

словами настанови до студентів і викладачів та

окропив усіх присутніх святою водою.

3 вересня 2018 року з благословення Висо-

копреосвященнійшого Євлогія, митрополита

Сумського та Охтирського, та на запрошення

адміністрації Сумського хіміко-технологічного

центру професійно-технічної освіти клірик Пе-

тропавлівського храму м. Суми протоієрей

Роман Ополонський взяв участь в урочистос-

тях, присвячених початку нового навчального

року. Священик у вітальному слові поздоро-

вив викладачів, майстрів та студентів із днем

знань та побажав світлого розуму, добрих

сердець, старанності та благодатної помочі

Божої у здобутті певної професії. Всі присутні

на святі були окроплені святою водою.

Вселенський Патріархат робить 
багато помилок - і це завдає нам болю


