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До ювілею Хрещення Русі за заслуги перед Українською Православною Церквою та у 
зв’язку з 20-річчям архієрейської хіротонії Високопреосвященніший митрополит Амвросій 
нагороджений орденом УПЦ святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня.

Щиросердно вітаємо Високопреосвященнішого митрополита Амвросія з високою 
церковною нагородою! Нехай дарує Вам Всещедрий Господь міцність душевних і 
тілесних сил продовжувати плідне архіпастирське служіння на благо Святої Церкви і 
народу Божого на многая і благая літа!

1, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 21, 28, 29, 31– Свя-
то-Троїцький кафедральний собор м. Чер-
нігова.

7 липня, в день пам’яті різдва пророка, 
предтечі і хрестителя Господнього Іоан-
на, Високопреосвященніший митрополит 
Амвросій звершив Божественну літургію в 
Свято-Воскресенському храмі м. Чернігова у 
співслужінні в.о.  настоятеля прот.  Миколая 
Улича та кліру. За богослужінням, в день те-
зоіменитства, була виголошена вічна пам’ять 
прот.  Іоанну Савенко († 2015), котрий слу-
жив настоятелем храму протягом 25 років.

10 липня Високопреосвященніший ми-
трополит Амвросій звершив Божествен-
ну літургію в Петро-Павлівському храмі 
с.  Новики Козелецкого благочиння. Його 
Високопреосвященству співслужили: бла-
гочинний округу прот.  Михаїл Терещенко, 
настоятель прот.  Максим Кирилов та духо-
венство благочиння. За старанні труди на 
славу Святої Церкви та в зв’язку з 10-річчям 
хіротонії прот. Максим Кирилов нагородже-
ний архієрейською грамотою.

12 липня, в день пам’яті славних і 
всехвальних первоверховних апостолів 
Петра і Павла, Високопреосвященніший 
митрополит Амвросій звершив святкове бо-
гослужіння в Свято-Успенському Єлецькому 
жіночому монастирі м. Чернігова. Його Ви-
сокопреосвященству співслужили: архім. Ро-
ман (Расюк) і духовенство монастиря. Після 
літургії митрополит Амвросій звершив мо-
лебень первоверховним апостолам Петру та 
Павлу. Владика привітав усіх зі святом і ок-
ропив молільників святою водою. 

14 липня, в день святкування собо-
ру Чернігівських святих, Високопреосвя-
щенніший митрополит Амвросій звершив 
Божественну літургію в храмі Всіх святих 
Чернігівських. Його Високопреосвященству 
співслужили: настоятель прот. Петро Казно-

вецький, духовенство храму та міста. Після 
богослужіння був звершений молебень всім 
святим, в землі Чернігівській просяявшим. 
На молитовну пам’ять про престольне свя-
то храму митрополит Амвросій благословив 
парафіянам іконки Божої Матері.

17 липня, в день пам’яті прп. Андрія 
Рубльова і святих Царствених страсто-
терпців, Високопреосвященніший митро-
полит Амвросій звершив Божественну лі-
тургію в Свято-Троїцькому храмі с.  Новий 
Білоус Чернігівського благочиння. Його 
Високопреосвященству співслужили: на-
стоятель прот. Роман Кицун та духовенство 
благочиння. На пам’ять про спільну молит-
ву владика Амвросій подарував парафіянам 
іконки Божої Матері.

20 липня, напередодні престольного 
свята, Високопреосвященніший митропо-
лит Амвросій звершив всеношне бдіння в 
храмі на честь Казанської ікони Божої Мате-
рі м. Чернігова. Його Високопреосвященству 
співслужили: благочинний Чернігівського 
округу прот. Сергій Гофрик, настоятель хра-
му прот.  Микола Городній та духовенство 
єпархії. Після прочитання Євангелія Висо-
копреосвященніший митрополит Амвро-
сій помазував освяченим єлеєм численних 
молільників. На завершення богослужіння 
митрополит Амвросій привітав прихожан 
з престольним святом, побажав, щоб Матір 
Божа покривала нас любов’ю і Своєю милі-
стю і благословив усіх.

21 липня, в день престольного свята, 
Високопреосвященніший митрополит Ам-
вросій звершив Божественну літургію в хра-
мі на честь Казанської ікони Божої Матері 
м.  Семенівка. Його Високопреосвященству 
співслужили: намісник Спасо-Преображен-
ського монастиря архім.  Никодим (Пусто-
вгар), настоятель храму прот. Валерій Смей, 
духовенство благочиння та єпархії. Після 
богослужіння митрополит Амвросій звер-
шив молебень Божій Матері перед Її іконою 
«Казанська». Владика привітав парафіян з 
престольним святом і на молитовну пам’ять 
подарував кожному іконку Пресвятої Бого-
родиці

22 липня, в день святкування ювілею 
Конотопської єпархії та 6-ліття хіротонії 
архієпископа Конотопського і Глухівського 
Романа, керуючий справами УПЦ митропо-
лит Бориспільський і Броварський Антоній 
очолив Божественну літургію в Свято-Возне-
сенському кафедральному соборі м. Конотоп. 
Високопреосвященніший митрополит Ам-
вросій співслужив Його Високопреосвящен-
ству разом з митрополитом Сарненським и 
Поліським Анатолієм, архієпископом Го-
родницьким Олександром, архієпископом 
Конотопським і Глухівським Романом, ар-
хієпископом Ніжинським і Прилуцьким 
Климентом, Преосвященнішим Інокентієм, 
єпископом Бердянським і Приморським Єф-
ремом, єпископом Баришівським Віктором 
та духовенством єпархії. Після завершення 
богослужіння митрополит Амвросій приві-
тав архієпископа Романа зі святом.

23 липня, в день пам’яті преподобного 
Антонія Печерського, Київського, началь-
ника усіх руських ченців, Блаженніший Ми-
трополит Київський і всієї України Онуфрій 
очолив Божественну літургію в Успенському 
соборі Святої Успенської Києво-Печерської 
Лаври. Високопреосвященніший митропо-
лит Амвросій співслужив Його Блаженству 
у сонмі архієреїв УПЦ, а також духовенства 
Лаври та гостей монастиря у священному 
сані. Після Божественної літургії Предстоя-
тель очолив молебень преподобному Анто-
нію. Наприкінці богослужіння Блаженніший 
Владика від імені усіх архієреїв, духовенства 
та вірян привітав з днем небесного покрови-
теля керуючого справами УПЦ митрополита 
Бориспільського і Броварського Антонія. На 
завершення Блаженніший Архіпастир при-
вітав усіх зі святом, побажав вірним щастя, 
здоров’я та Божого благословення, а також 
окремо привітав усіх, хто носить ім’я препо-
добного Антонія.

27 липня, напередодні дня пам’яті свя-
того рівноапостольного великого князя 
Володимира, Високопреосвященніший ми-
трополит Амвросій взяв участь у молебні, 
хресному ході та всеношному бдінні, звер-
шеному на соборній площі Святої Успенської 
Києво-Печерської Лаври. Очолив торжества 

Предстоятель Української Православної Цер-
кви Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України Онуфрій у співслужінні пред-
ставників Помісних Православних Церков, 
єпископату і духовенства УПЦ, а також па-
ломників з усіх регіонів України, в тому числі, 
за найскромнішими підрахунками, майже 10 
тисяч віруючих Чернігівської єпархії.

28 липня, в день 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі і пам’яті святого рівноапо-
стольного великого князя Володимира, 
Високопреосвященніший митрополит Ам-
вросій взяв участь у Божественній літургії 
на площі перед Успенським собором Киє-
во-Печерської Лаври. Святкове богослужін-
ня очолив Предстоятель Української Право-
славної Церкви Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Онуфрій. Його 
Блаженству співслужили архієреї та священ-
нослужителі з делегацій різних Помісних 
Православних Церков, сонм єпископів Укра-
їнської Православної Церкви, насельники та 
гості Києво-Печерської Лаври у священному 
сані. Під час Божественної літургії архієреї, 
священики та віруючі на чолі з Блаженнішим 
Митрополитом Онуфрієм піднесли сугубу 
колінопреклонену молитву про мир в Україні.

По завершенні літургії було оголошено 
Звернення єпископату Української Право-
славної Церкви до кліру, чернецтва та мирян 
з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі.

5 липня – протоієрей Павло Бугир, на-
стоятель храму в ім’я Іоанна Богослова 
с.  Слобода Чернігівського благочиння –  
25 років.

21 липня – протоієрей Іоанн Голич, на-
стоятель Свято-Георгієвського храму с. Ани-
сів Чернігівського благочиння – 20 років.

26 липня – протоієрей Валерій Смей, 
настоятель храму на честь Казанської ікони 
Божої Матері м. Семенівка – 20 років.

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!



ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР НА ВІДДІЛЕННЯ:
• пастирсько-богословське;
• регентське (бажана наявність музичної освіти).
 Приймаються особи з повною та неповною середньою освітою.
Строк навчання – 3 роки. Прийом документів – до 22 серпня.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЧЕРНІГІВСЬКОГО 
ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА ПСАЛОМЩИКІВ-РЕГЕНТІВ НА 2018-2019 Н.Р.

Вступні іспити – 23 серпня.
Початок навчання – з 1 вересня.
Тел: +380967567449;+380 (0462) 64-50-50
Пошта: chdu@i.ua
Веб-сайт ://chdu.cerkov.ru/

Всечесні отці, чесне монашество, доро-
гі брати і сестри!

Минає 1030 років із того часу, коли свя-
тий рівноапостольний князь Володимир 
прийняв хрещення сам і привів до Христа 
свій народ. Звідси, з берегів Дніпра, хри-
стиянська віра поширилася у сусідні землі, 
внаслідок чого для всього східнослов’ян-
ського світу Київ став «другим Єрусали-
мом», а Дніпро – «другим Йорданом».

Хрещення Русі відкрило нову епоху в іс-
торії нашого народу. Світло Христової віри 
змінило духовне, моральне, суспільне і дер-
жавне життя Київської Русі. Наші предки 
пізнали істинного Бога, заповіді Якого змі-
нили їхні язичницькі звичаї.

Одним з найактуальніших для Укра-
їни наслідків прийняття віри в Єдиного 
Істинного Бога стало укріплення єдності 
давньоруського суспільства, єдності між 
племенами, які входили до складу Київ-
ської держави. Основою цієї єдності стала 
Київська Митрополія, законною і повно-
правною наступницею якої є Українська 
Православна Церква. Без перебільшення 
можна сказати, що саме православна віра 
і Православна Церква сформували душу нашого 
народу та сприяли розбудові нашої державності.

Сьогодні наша Церква постала перед багатьма 
викликами. Протягом останніх місяців в інформа-
ційній сфері нашої країни не стихають суперечки 
щодо можливості надання Томосу про автокефа-
лію. Ми підтверджуємо, що наявний канонічний 
статус нашої Церкви на теперішній час є цілком 
достатнім для того, щоб вона плідно звершувала 
свою місію серед свого народу. Спроби змінити 
цей статус призведуть лише до обмеження прав 
і свобод, якими наділена наша Церква, маючи 
права широкої автономії. До того ж, ці спроби не 
вилікують, а лише поглиблять розкол як в Україн-
ському Православ’ї, так і в українському суспіль-
стві. Це стосується і можливого створення в Укра-
їні паралельної церковної юрисдикції.

Водночас ми спостерігаємо намагання зов-
нішніх сил перетворити Церкву на складову гео-
політики, ідеології та державної безпеки, про що 
в публічному просторі говориться відкрито. Такі 
заяви й такі намагання викликають у нас стурбо-
ваність, адже це суперечить покликанню Церкви. 
Українська Православна Церква виступає на за-
хист канонічних основ свого буття, на захист сво-
їх віруючих, яких часто шельмують та виганяють 
із храмів, на захист внутрішньої церковної свобо-
ди від втручання політичних сил.

Переконані, що Церква Христова не повинна 
бути інструментом у руках будь-якої держави чи 
політичної ідеології, звідки б вона не походила. 
Адже Господь Іісус Христос заснував Церкву Свою 
не для обслуговування інтересів Римської імперії, 
в часи якої Він народився, звершував Свою спа-
сительну місію, помер і воскрес. Господь заснував 
Свою Церкву для спасіння людських душ.

Разом з тим, це не означає, що Церква має бути 

відстороненою від народу та актуальних проблем, 
які переживають реальні люди, суспільство чи 
держава. Українська Православна Церква виховує 
в людях справжній патріотизм, тобто любов до 
Бога, до свого ближнього і Вітчизни. Тільки такий 
патріотизм може бути здоровим фундаментом 
для утвердження держави.

Висловлюємо жаль тим фактом, що діячі цер-
ковного розколу використовують сьогодні владу 
для того, щоб виправдати та легалізувати свій гріх 
проти Церкви. Прикро, що їхня деструктивна ді-
яльність, постійні інформаційні випади та накле-
пи проти Церкви приводять до того, про що попе-
реджав святий апостол Петро: «через них дорога 
істини буде в ганьбі» (2 Пет. 2:1-2). Внаслідок цьо-
го багато людей, які могли б прийти до лона Цер-
кви, не приходять тому, що спокушаються такою 
діяльністю. Сподіваємося, що ті, хто так чинять, 
усвідомлять наслідки своїх дій і припинять завда-
вати шкоду Церкві Христовій.

Звертаємося також до всього духовенства 
Української Православної Церкви. Дорогі отці і 
браття! Єдність нашої Церкви безпосередньо за-
лежить від нас! Ми поставлені «пасти Церкву Го-
спода і Бога, яку Він придбав Собі Кров’ю Своєю» 
(Діян. 20:28). Наше служіння полягає не в тому, 
щоб проповідувати якісь культурні чи політичні 
ідеї. Коли будь-яка світська ідеологія проникає в 
Церкву і руйнує її єдність, то наше завдання сло-
вом і ділом протистояти цьому та проповідувати 
людям не ту чи іншу земну ідеологію, а Христа – 
Який розпростер руки Свої на Хресті, щоб об’єд-
нати всіх. Церква існує для того, щоб об’єднувати, 
а не розділяти людей. Отож, «Благаю вас, браття, 
ім’ям Господа нашого Іісуса Христа, щоб усі ви го-
ворили одне і не було між вами розділень, а щоб 
ви з’єднані були в одному дусі та в одних думках» 
(1 Кор. 1:10).

Наші особливі слова сьогодні звернені 
до тих чад Української Православної Цер-
кви, які проживають на Донбасі і стражда-
ють від бойових дій:

Брати і сестри! Ви не одинокі у ваших 
випробуваннях. Вся наша Церква нині мо-
литься, співпереживає, допомагає і буде 
продовжувати молитися, співпережива-
ти та допомагати вам. Ваші страждання і 
ваша біль відгукується болем у наших сер-
цях. За словами апостола Павла, «страж-
дає один член, з ним страждають усі чле-
ни» тіла, тобто Церкви Христової (1 Кор. 
12:26). Висловлюємо вдячність архіпас-
тирям, пастирям, чернецтву і всім миря-
нам тієї частини Донбасу, де палахкотить 
полум’я війни, за вашу мужність, за пе-
ребування зі своєю паствою, за терпляче 
несення випробувань, котрі випали на 
вашу долю. Молимося Всемилостивому 
Богу і віримо, що війна скоро закінчить-
ся і Бог кожну сльозу з очей ваших зітре  
(Одкр. 21: 4).

Святкуючи річницю народження на-
шого народу у Христі, ми маємо не лише 
згадувати про минуле й говорити про те-

перішнє, але й думати про майбутнє. Основним 
покликанням Церкви Христової на всі віки є ви-
конання заповіді Спасителя: «Йдіть же навчайте 
всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця і Сина і Свя-
того Духа» (Мф. 28:19). Несення Слова Божого 
людям, які будучи навіть охрещеними, не живуть 
життям у Христі, – є найпершим і постійним на-
шим завданням.

Проповідь серед людей, які поки-що є дале-
кими від Христа, місія серед молоді, діалог з ін-
телігенцією, з людьми, які мають сумніви у вірі, 
а також діалог з невіруючими, і загалом з усіма 
верствами нашого народу – все це є змістом мі-
сії Церкви в сучасному суспільстві. Соціальна ді-
яльність – допомога бідним і знедоленим, пересе-
ленцям, всім людям, що страждають від війни на 
Сході України, – це втілення християнської любо-
ві, яку очікує від кожної віруючої людини Господь. 
А тому в умовах тих викликів, які сьогодні стоять 
перед Церквою, ми маємо трудитися на духовній 
ниві ще більш наполегливо, адже за словами свя-
того апостола Павла: «Ось тепер час сприятливий, 
ось тепер день спасіння» (2 Кор. 6:2).

У день великої річниці – 1030-ліття Хрещення 
Київської Русі – підносимо молитовну вдячність 
і славослов’я в Трійці славимому Богу – Отцю і 
Сину і Святому Духу за дар хрещення. Молимось, 
щоб Господь сподобив нас бути достойними про-
довжувачами духовної справи святого рівноапо-
стольного великого князя Володимира, берегти 
святу Православну віру та втілювати її в справах 
любові, милосердя і миру!

Благословення Боже нехай перебуває з усіма 
нами!

 
27-28 липня 2018 р.

м. Київ

ЗВЕРНЕННЯ  
ЄПИСКОПАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ  

до кліру, чернецтва та мирян з нагоди 1030-ліття  
Хрещення Київської Русі



Питання про створення в Україні автокефальної Православної Церкви, воче-
видь, є одним із найбільш актуальних в усьому сучасному християнському світі. 
Закономірно, що воно має значний резонанс в інформаційному просторі, спри-
чинюючи обговорення й дискусії в церковних, наукових та політичних колах. 
Пропонуються ті чи ті шляхи вдосконалення церковного життя на українських 
теренах, висловлюються різні думки щодо повної канонічної самостійності Пра-
вославної Церкви Русі-України.

Як і століття тому, це питання не припиняє вражати своєю складністю. Ца-
рина церковно-адміністративних і церковно-правових відносин постає надзви-
чайно витонченою – метаправовою: тут не є доречною рішуча, але й, водночас, 
гранично поверхова логіка сумнозвісного булгаківського персонажу – “Взять – и 
поделить”.

Успішному вирішенню питання про створення української автокефальної 
Православної Церкви сприятиме, зокрема, належна відповідь на два супровід-
ні питання: хто саме може надати автокефалію? та кому саме автокефалія може 
бути надана?

Відповідаючи на перше з них, чимало осіб – представників окремих конфе-
сій, релігієзнавців, політиків – вже тривалий час наголошують на можливості 
надання українській Церкві автокефалії Константинопольським патріархом. Та-
кий вельми популярний останнім часом акцент не можна вважати зовсім без-
підставним. Русь-Україна, так чи так, виступає однією зі спадкоємниць Візантії, 
носієм традицій її духовної культури. Константинопольський патріарший пре-
стол зіграв непересічну й надзвичайно важливу роль у розвитку українського 
Православ’я, заснувавши Київську митрополію і зробивши вагомий внесок у її 
ствердження. Відповідно, сподівання багатьох церковних діячів і можновладців, 
що Вселенський патріарх дарує українській Церкві автокефалію, певною мірою, 
таки можна зрозуміти.

І водночас, таке розуміння має супроводжуватись усвідомленням усіх осо-
бливостей церковно-історичних і церковно-правових реалій. 

Досить цікаві думки з цього приводу свого часу висловив відомий діяч Укра-
їнської Греко-Католицької (!) Церкви Іван Шевців (1926–2012) – науковець-тео-
лог, дійсний член Богословського товариства, Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка, почесний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інститу-
ту Філософії імені Г. С. Сковороди НАН України й закордонний член Української 
асоціації релігієзнавців. У своїй статті “Патріарх-Патріархати (дещо про титул 
і судовласть патріархів)”, опублікованій у збірнику статей і матеріалів “Різдво 
Христове 2000 р.” (Львів, 2001 р.), цей дослідник недвозначно вказує, що з кін-
ця XVII століття – після санкціонованого Константинополем переходу Київської 
митрополії під омофор Московського патріарха – Вселенська патріархія вже не 
має можливості надати українській Церкві повну самостійність. Як розмірко-
вує І. Шевців, “автокефалії Української православної церкви в Україні, ані тої в 
діаспорі, патріарх Константинопольський досі не визнав. Причина цього така: 
з хвилиною, коли Константинопольський патріарх передав нашу православну 
Церкву в прийми – підданство Церкві московській, він утратив щодо неї всяке 
право. І тепер, згідно з канонами православної Церкви, єдиний, хто може ого-
лосити Українську православну церкву «дорослою» до самостійності – а бодай 
автокефалії, – це Московський патріарх! Це прикре, болюче, але правдиве!”.

Саме такий висновок ми зустрічаємо в науковій спадщині уніатського мис-
лителя, що, як бачимо, вкрай критично ставиться до Московської патріархії. 
Не симпатизує І. Шевців (колишній учасник Першої дивізії “Галичина”, в оселі 
батьків якого знаходився штаб УПА) і російській державі. Його аж ніяк не мож-
на віднести до когорти противників незалежного буття українського народу, а 
тим більше – до відвертих “українофобів”. І при цьому дослідник із вражаючою 
впевненістю констатує неможливість здобуття автокефалії від Константино-
польського первосвятителя. Висновок, який робить І. Шевців, аналізуючи події 
церковної історії, є напрочуд категоричним: із кінця XVII ст. лише Московська 
патріархія має право надання самостійності українській Церкві.

Ця обставина добре усвідомлювалася й українськими православними церков-
ними діячами кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття, коли на теренах 
України з великою силою відновився рух за національне, політичне й культурне 
самоствердження. Показовою під цим кутом зору стала, зокрема, постанова По-
місного Собору, що відбувся 1–3 листопада 1991 року в Києво-Печерській Лаврі. 
На тому Соборі Української Православної Церкви, Предстоятелем якої тоді був 
Блаженніший митрополит Київський і всієї України Філарет (Денисенко), ієрар-
хи ухвалюють рішення просити саме Московського патріарха і єпископат Русь-
кої Православної Церкви “дарувати УПЦ повну канонічну самостійність, тобто 
автокефалію, оскільки проголосити автокефалію може тільки найвищий орган 
Помісної Церкви в особі Собору єпископів [маються на увазі єпископи РПЦ – 
А. Ц.]”.

Що ж до популярних зараз спроб довести неканонічність передання Констан-
тинополем Москві права опікуватися Київською митрополією (чому – варто ви-
знати – дійсно посприяли й щедрі дари), то навряд чи вони будуть успішними. І 
за “літерою”, і за “духом” це передання виявилося радше канонічним, ніж нека-
нонічним: Константинопольський патріарх цілком свідомо погодився на перехід 
української Церкви під юрисдикцію патріарха Московського. 

Свою роль зіграв і час. Згадана подія відбулася більше 300 років тому, й новий 
статус буття Київської митрополії, який протягом цього тривалого періоду ніхто 
так і не заперечив та не скасував, лише ствердився. Зрештою, переважну кано-
нічність окреслених змін довів і власне досвід церковного життя, в тому числі, й 
досвід суто містичний. Попри всі негаразди, що їх за нових умов зазнала укра-
їнська Церква (до речі, як і її нова покровителька – Церква російська), вона про-
довжувала звитяжно виконувати своє головне – сакральне – призначення, про-

повідуючи істини Христового вчення та єднаючи віруючих із Богом у молитві та 
спасительних Таїнствах. Благодать Творця зовсім не залишила українські терени. 
Незаперечним підтвердженням цього виступає сонм святих, земний шлях яких 
був пов’язаний із Україною. Наприклад, імена святих Феодосія Чернігівського, 
Димитрія Ростовського, Іоанна й Антонія Тобольських, Іоасафа Білгородського 
та інших подвижників благочестя кінця XVII–XVIII ст. є добре відомими у пра-
вославному світі. Визнання згаданого рішення Константинопольського патріар-
ха цілком неканонічним автоматично поставить під сумнів прославлення цих 
осіб як святих, а це, з очевидністю, буде грубою помилкою.

Досить складною постає й відповідь на друге з питань, які ми сформулювали 
на початку статті, – кому ж саме в Україні може бути надана автокефалія? 

На превеликий жаль, серед українських віруючих, що сповідують себе пра-
вославними, й досі немає єдності. Причин такого стану речей чимало: це і спов-
нена горезвісних подій історія Русі-України, і вир масштабного політичного й 
геополітичного протистояння, і власні переконання, інтереси та амбіції багатьох 
впливових осіб. Як наслідок – напружене співіснування кількох конфесій, пред-
ставники яких мають різні, нерідко діаметрально протилежні погляди на історію 
Церкви та держави, різні церковно-адміністративні й політичні орієнтири тощо. 

За таких умов гідне здобуття автокефалії являє собою справу не з легких. 
Спроби штучного об’єднання згаданих конфесій із метою отримання церковної 
самостійності, безперечно, тільки нашкодять, спричинивши поглиблення розко-
лу та загострення протистояння в українському суспільстві. Лишається або по-
стійно на невизначений час відкладати питання про автокефалію для української 
Церкви, або обрати з різних релігійних громад єдину достойницю, що виключно 
в законний спосіб буде сподоблена автокефального буття.

Критеріїв для подібного відбору багато. І мова йде не лише про чисельність 
конкретної конфесії, не лише про її соціальну активність, благодійність, про-
світницьку роботу, участь у розбудові української держави, ствердженні патріо-
тизму та суспільної справедливості. Першочерговим критерієм на разі виступає 
саме ступінь духовної зрілості релігійної громади, що знаходить свій закономір-
ний вияв у її відданості догматичним, морально-етичним, богослужбовим і цер-
ковно-правовим ідеалам Православ’я. Одним із наслідків цієї відданості буде єд-
ність і літургійне спілкування конфесії з Помісними православними Церквами, 
її Всеправославне визнання.

Окремі з українських релігійних громад вражають масштабами своєї діяль-
ності, активним діалогом із суспільством, науково-просвітницькими звершен-
нями, організацією та проведенням заходів, спрямованих на виховання гідності 
та патріотизму. Водночас, з огляду на певні обставини виникнення та розвитку 
цих конфесій, вони постають невизнаними й відчуженими від Всесвітнього Пра-
вослав’я. Вже сам факт палкого прагнення цих громад якомога швидше здобути 
Томос про надання автокефалії є свідомим чи несвідомим зізнанням у власній 
неповноцінності, сповіданням сумнівності свого церковно-правового статусу.

Єдиною конфесією, що в цілому за всіма критеріями гідна бути обраною для 
надання повної канонічної самостійності, на українських теренах продовжує за-
лишатися Українська Православна Церква, що її Предстоятелем є Блаженніший 
митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський). Визнана всім 
Вселенським (а не лише Російським) Православ’ям, вона має цілком легітимний 
статус автономного буття – статус, потенційно здатний до подальшого перетво-
рення на статус буття автокефального. Уникаючи ідеалізації цієї конфесії (кожна 
земна Церква, на жаль, має певні недоліки), все ж варто зауважити, що саме вона 
є єдиним реальним претендентом на канонічне здобуття самостійності, навколо 
якого слід об’єднатися всім поборникам належного розвитку церковного життя.

Всі відчайдушні спроби отримати автокефалію в інший спосіб напевно й за-
кономірно будуть приречені на поразку. Вони зможуть принести хіба що ілю-
зорний успіх і, врешті-решт, спричинити ще більший безлад в релігійній царині. 
Українська ж Держава заслуговує зовсім на інше.

Можливо, саме зараз Русь-Україна отримує можливість здійснити епохальні 
зміни в церковному житті. У будь-якому випадку, її пріоритетом повинна стати 
стратегія (саме далекоглядна стратегія, а не “короткозора” тактика) створення 
Єдиної Помісної Православної Церкви, яка матиме незаперечне визнання всього 
православного світу й учення якої буде цілком ортодоксальним, а Таїнства – діє-
вими і спасительними. Це передбачає не лише активні заходи з боку духовенства, 
представників наукової і творчої інтелігенції, медійників та державців, але й 
щире усвідомлення відповідальності за майбутнє Церкви, розуміння специфіки 
церковно-правової сфери, а отже, й неабиякої розсудливості, обережності, пиль-
ності, виваженості та, зрештою, дотримування Апостольського заповіту “все не-
хай буде добропристойно і статечно” (1 Кор. 14:40).

Канд. філософських наук, релігієзнавець Андрій Царенок

РОЗДУМИ ПРО 
АВТОКЕФАЛІЮ
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СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ ПРО ЗАКОЛДОВАННОГО МАЛЬЧИКА, 
КОТОРЫЙ В ДЕТСТВЕ БОЯЛСЯ НАСТУПАТЬ НА ЧЕРВЯКОВ

Жил-был маленький мальчик Вася, 
который был до того добр, что когда 
после дождя на тротуары выполза-
ли червяки, то он боялся наступить 
на них, так как понимал, что им тоже 
больно.

Мама с папой не могли нарадовать-
ся на Васю и всем рассказывали про то, 
какой умный, добрый и талантливый 
растет у них сынок. Родственники, дру-
зья и знакомые, приходившие в гости, 
имели великое счастье наблюдать, как 
маленький Василий, смешно не выго-
варивавший некоторые звуки, стано-
вился на стульчик и читал стишок, 
срывая при этом шквал аплодисмен-
тов.

– Радость ты наша, ведь мы живем 
только ради тебя одного, – любила 
повторять мама своему ненаглядному 
розовощекому сыночку, с умилением 
глядя на то, как он уплетал, сидя пе-
ред телевизором, бутерброд. А папа, 
вычитавший где-то, что имя Василий 
переводится с древнегреческого как 
царственный, по всякому поводу и без 
повода шутил на эту тему: мол, вон ка-
кой царь-то у нас растет.

Но, как известно, добра без худа не 
бывает. Первые проблемы начались 
еще в детском саду. Делились они на 
две категории.

Во-первых, Василия окружали бе-
столковые дети из примитивных се-
мей, которые, например, могли с хохо-
том разрушить чудесный замок из 
кубиков, который он так долго и иску-
сно строил.

Во-вторых, – мама с папой поняли 
это сразу – их талантливому и доброму 
сыну все – от чужих родителей с воспи-
тателями до самой заведующей – поче-
му-то бессовестно завидовали и возво-
дили на него напраслины. Например, 
про то, что он задирист, ленив, жаден 
и – смешно сказать – злопамятен.

Бедному ребенку до того измотали 
нервы, что он начал болеть и катего-
рически отказывался ходить в детский 
сад. Папа устроился на вторую рабо-
ту, мама стала трудиться сверхурочно 
дома по вечерам. Рождение братика 
или сестрички пришлось отложить 
на неопределенный срок, но родите-
ли смогли в конце концов сдюжить и 
нанять любимому чаду няню, которая 
задержалась недолго, так как отчего-то 
невзлюбила чудесного ребенка…

В школе тоже всё не заладилось. 
Впрочем, до пятого класса, пока учи-
тельница была одна, родителям удава-
лось как-то с ней договариваться или, 
как однажды сказал папа, «взять ее за 
жабры». Благо она было молода, ро-
бела перед их напором и лишь только 
невнятно лепетала что-то про других 
родителей, жалующихся на их замеча-
тельного мальчика.

Но период относительного спо-
койствия завершился, когда учителей 
стало много, а класс при переводе в 
среднюю школу отчасти расформиро-
вали. Тут-то и закончилась, как потом 
сказала Васина мама, жизнь и началось 
житие.

Родителей по поводу и без повода 
вызывали к директору и даже грози-
лись за вполне безобидные, по мнению 
Васиного папы, шалости, вроде под-
глядывания за девочками в раздевалке 
или приклеивания стула учительницы 
к полу, поставить на учет в детскую 
комнату милиции. Самого же Василия 
теперь частенько побивали подкарау-
ливавшие его после уроков хулиганы 
позадиристей, которые, очевидно, 
тоже ему в чем-то завидовали.

Ну а самым страшным было то, что 
в самого Васю, отрастившего к выпус-
кному классу длинные волосы и по-
красившего их зачем-то в соломенный 
цвет, будто бы бес вселился. Он стал 
хамить родителям, называя их исклю-
чительно «предками» и прямо заявляя, 
что они не оправдывают своего суще-
ствования, поскольку недостаточно о 
нем заботятся, да еще и дерзают при 
этом что-то с него требовать. Ночью 
теперь он играет в компьютерные 
игры, которые стали для него чем-то 
вроде наркотика, а днем спит до обеда. 
Поступать никуда не хочет, практиче-
ски ни с кем не дружит. Он честно при-
знаётся, что вообще ничего не хочет.

Мама, давно забившая тревогу и 
обившая пороги всех городских пси-
хологов, а затем экстрасенсов и цели-
телей, добралась наконец и до Церкви.

– Батюшка, ведь он был таким до-
брым, даже на червяков после дождя 
боялся наступать! Ну а самое главное: 
мы с мужем, бабушками и дедушками 
все эти годы жили только ради него од-
ного, а он нам так отплатил! Его ведь 
не иначе как сглазили! Всю жизнь его 
окружает зависть! Как же его теперь 
расколдовать? – заканчивает грустную 
историю мама Василия – интеллигент-
ная женщина лет сорока пяти.

Как расколдовать Васю, я, доро-
гой читатель, уж и не знаю. И хотя с 
подобными историями, где в разных 
вариациях рассказывается о том, что 
«мы жили только ради него или нее, а 
он (она) нас теперь проклинает», еже-
месячно приходит довольно много лю-
дей, мне до сих пор не удалось понять, 
как же можно дружелюбно, с любовью 
и тактом дать понять этим несчастным 
родителям, что «сглазили» своего ре-
бенка они сами…

Священник Димитрий Фетисов. 
Православие.Ру

СПАСИ ГОСПОДИ ВСЕХ ВАС 
ЗА ДОБРОТУ И МИЛОСЕРДИЕ!

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита 
Амвросия в Семеновке создается детский дом семейного типа.

Около шести лет назад в моем сердце поселилось непреодолимое желание помочь де-
тям-сиротам и построить дня них дом. Многое поменялось за эти годы: учеба окончена, 
любимая девушка стала любимой женой, и после моего рукоположения матушкой. Город 
сменился на село, архитектура и техника на природу и множество живности. Но малень-
кие, невинные детки так и остались в сердце. 

Господь все управляет, нам пожертвовали дом и мы начали строительство. Очень мно-
го сделали, но также еще много работы предстоит сделать.

Милостью Божией уже взяли в семью одного замечательного ребенка, который в свои 
7 годиков пережил бед больше, чем взрослый человек. Сейчас живем в маленьком домике, 
и больше деток сюда 
взять нельзя. Будьте 
милостивы и вместе 
с вами дадим деткам 
счастливое детство! 
По окончанию строи-

тельства с Божьей помощью хотим взять 10 ребятишек, ну-
ждающихся в родительском тепле и ласке. 

Все, что мы делаем ближним людям, мы делаем Христу, 
сказал Господь. Будьте милостивы! 

Иерей Максим Коник, настоятель Свято-Ильинского 
храма с. Семеновка Менского благочиния 

ПриватБанк: 5168 7555 2686 5205 
Телефон – 096-82-71-079. 

Ехал однажды богач в 
роскошной карете, которую вез-
ла шестерка породистых лоша-
дей, купленных в разных стра-
нах. Карета завязла в трясине, и 
сколько кучер ни стегал лоша-
дей, они не могли сдвинуться с 
места. Но тут появился крестья-
нин на телеге, которую везла 
пара лошадок, и с легкостью 
проехал через ту самую трясину.

Богач изумился и спросил 
крестьянина:

— В чем сила твоих нека-
зистых лошадей?

И тот сказал ему:
— Ваши лошади, хоть и силь-

ны в отдельности, но все разной 
породы. Каждая считает себя 
лучше и породистее другой и 
клонит в свою сторону: стег-
нешь одну, а другая этому толь-
ко радуется. А у меня лошадки 
простые, одной масти: кобыла 
со своим жеребенком. Чуть 
пригрозишь кнутом одной, так 
другая все силы прикладывает, 
чтобы помочь той, что рядом.


