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ПАТРІАРШИЙ І СИНОДАЛЬНИЙ ТОМОС  
НАДАННЯ АВТОКЕФАЛЬНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЮ 

ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ 
 

“Ви приступили до гори Сіонської… і до Церкви первородних” (Євр. 
12:22–23), – блаженний серед народів Апостол Павло говорить усім вірним; і 
справді, Церква є горою, тому міцною і стійкою, непорушною та 
непохитною. Хоча одним стадом та одним тілом Христовим є і називається 
Церквою Божою, яка повсюди має сповідання православної віри, спільність в 
таїнствах у Дусі Святому та непорушність апостольського спадкоємства і 
канонічного порядку, але ще від апостольських часів складається з Церков, 
розташованих на землях і країнах, внутрішньо самоврядованих власними 
пастирями та вчителями, і служителями Євангелія Христового, тобто 
кожного місця єпископами, з причин не лише історичного значення міст і 
країн у світі, але й внаслідок особливих пастирських необхідностей у них. 

Отож оскільки благочестива та Богом бережена земля України укріплена 
і звеличена вищим промислом та отримала свою повну політичну 
незалежність, державні та церковні керівники якої вже майже тридцять років 
палко просять її церковного самоврядування та пліч-о-пліч з народом і 
суголосно з давніми його проханнями свого часу зверненими до святішого 
Апостольського Константинопольського Престолу, котрий за багатовіковим 
канонічним переданням зобов'язаний турбуватися про Святі православні 
Церкви, які мають у цьому потребу, а найбільше про ті, які завше з ним 
зв'язані канонічними узами, як-от історична Митрополія Київська, – то наша 
Покірність з Преосвященними при нас Митрополитами та всечесними, 
улюбленими в Святому Дусі братами та співслужителями, з обов'язку 
турботи Великої Христової Церкви за Православний світ, для зцілення 
постійно загрожуючих розколів та розділів у помісних Церквах, однодумно 
визначаємо та проголошуємо, щоб уся Православна Церква, що знаходиться в 
межах політично сформованої та цілковито незалежної держави України 
разом із Священними Митрополіями, Архієпископіями, Єпископіями, 
монастирями, парафіями та всіма в них церковними установами, котра 
знаходиться під покровом Засновника Єдиної, Святої, Соборної і 
Апостольської Церкви Боголюдини Господа і Спасителя нашого Ісуса 
Христа, існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та 
самоврядованою, маючи Першого в церковних справах і визнаючи кожного 
канонічного її Предстоятеля, який носить титул “Блаженніший Митрополит 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________  Андріївський вісник 

– 10 – 

Київський і Всієї України”, – не допускається якогось доповнення чи 
віднімання від його титулу без дозволу Константинопольської Церкви, – який 
є головою Святішого Синоду, котрий щороку скликається з Архієреїв, 
запрошуваних почергово за їхнім старшинством, з числа тих, що мають 
єпархії в географічних межах України. Таким чином управлятимуться справи 
Церкви в цій країні, як проголошують божественні та святі Канони, вільно й 
у Святому Дусі, та безперешкодно, без будь-якого іншого зовнішнього 
впливу. 

До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми 
визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України 
Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світові 
Православні Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем "Святіша 
Церква України" як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не 
може ставити єпископів чи засновувати парафії за межами держави; вже 
існуючі відтепер підкоряються, згідно з порядком, Вселенському Престолу, 
який має канонічні повноваження в Діаспорі, бо юрисдикція цієї Церкви 
обмежується територією Української Держави. 

І ми надаємо їй привілеї та всі суверенні права, належні автокефальній 
церковній Владі, так що відтепер Митрополит Київський і Всієї України, 
здійснюючи богослужіння, поминає "Усіх Єпископів Православних", а сонм 
найсвятіших Архієреїв при ньому поминає його ім'я як Першого та 
Предстоятеля Найсвятішої Церкви України. Те, що стосується внутрішнього 
церковного управління, розглядається, судиться та визначається виключно 
ним і Священним Синодом, слідуючи євангельському та іншому вченню, 
згідно зі Священним Переданням і шанованими канонічними постановами 
нашої Святої Православної Церкви, і настановами 6-го канону І Нікейського 
Вселенського Собору, який визначає, що "якщо ж при спільному голосуванні 
всіх, яке буде справедливим і згідно з церковним каноном, двоє чи троє через 
власну схильність до суперечок будуть заперечувати, то нехай має силу 
рішення більшості", до того ж зберігається право всіх архієреїв та іншого 
духовенства на апеляційне звернення до Вселенського Патріарха, який має 
канонічну відповідальність приймати безапеляційні судові рішення для 
єпископів та іншого духовенства помісних Церков, згідно з 9-м і 17-м 
священними канонами IV Халкідонського Вселенського Собору. 

Прояснюємо до вище сказаного, що Автокефальна Церква України 
визнає головою Святіший Апостольський і Патріарший Вселенський 
Престол, як і інші Патріархи і Предстоятелі, та має разом з іншими 
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канонічними обов'язками та відповідальностями, насамперед для збереження 
нашої Православної Віри неушкодженою та канонічної єдності та 
спілкування з Вселенським Патріархатом й іншими помісними 
Православними Церквами. І до цього, Митрополит Київський і Всієї України, 
як і Архієреї Найсвятішої Церкви України, обираються віднині відповідно до 
належних положень божественних і священних Канонів і згідно з 
відповідними положеннями її Статуту, які мають в усьому обов'язково 
відповідати положенням цього Патріаршого і Синодального Томосу. Усі 
архієреї зобов'язані турбуватися, щоб боголюбно пасти народ Божий, 
провадячи в страху Божому мир і згоду в країні та в своїй Церкві. 

Але щоб в усьому перебував не применшений зв'язок духовної єдності та 
спілкування святих Божих Церков, бо ми навчилися "зберігати єдність духа в 
союзі миру" (Еф. 4:3), то кожний Блаженніший Митрополит Київський і Всієї 
України повинен поминати за давніми Переданнями святих Отців наших 
Вселенського Патріарха, Блаженніших Патріархів та інших Предстоятелів 
помісних Православних Церков, у ряду Диптихів, згідно з канонічним 
порядком, отримавши своє місце після Предстоятеля Церкви Чехії і Словакії 
в священних Диптихах і на церковних зібраннях. 

Таким чином, Православна Церква України, через свого Першого чи 
канонічного місцеблюстителя Київського Престолу, зобов'язана брати участь 
у стосовно важливих канонічних, догматичних та інших питаннях у 
міжправославних нарадах, які збираються час від часу, за священним 
звичаєм, від початків усталеним Отцями. Перший же, настановлений, 
зобов'язаний обов'язково посилати необхідні належні Мирні Грамоти до 
Вселенського Патріарха та до інших Предстоятелів, і сам має право від них 
отримувати, починаючи свої мирні поїздки від Першопрестольної Церкви 
Константинополя за звичаями, отримуючи від неї і Святе Миро, для вияву 
духовної єдності з нею. Для вирішення значних питань церковного, 
догматичного та канонічного характеру слід Блаженнішому Митрополиту 
Київському і всієї України, від імені Священного Синоду своєї Церкви 
звертатися до нашого Святішого Патріаршого і Вселенського Престолу, 
прагнучи від нього авторитетної думки та твердого взаєморозуміння, 
причому права Вселенського Престолу на Екзархат в Україні та священні 
ставропігії зберігаються неприменшеними. 

Отож, на всіх цих умовах, наша Свята Христова Велика Церква 
благословляє та проголошує Православну Церкву України Автокефальною та 
щедро закликає на Ієрархію на Українській землі, непорочний клір і 
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благочестивий народ її, з невичерпного скарбу Святого Духа, божественні 
дари, молячись, щоб Перший і Великий Архієрей Ісус Христос, 
заступництвом всенепорочної і всеблагословенної Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви Марії, святого славного і рівноапостольного князя 
Володимира і святої славної княгині Ольги, преподобних і богоносних Отців 
наших, подвижників і монахів Києво-Печерської Лаври та інших монастирів, 
укріпив назавжди її в тілі Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви 
таким чином зараховану Автокефальну Церкву України і подав їй 
благостояння, єдність, мир і зростання, на славу Його, і Отця, і Святого Духа. 

Таким чином, таке вирішене та розсуджене і в радості сповіщене вам від 
шанованого Центру Православ'я було соборно затверджено, для постійного 
збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і 
підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської 
Церкви, вручений в точній і ідентичній копії Блаженнішому Предстоятелю 
Святішої Церкви України, митрополиту Епіфанію та Його високоповажності 
Президенту України пану Петру Порошенку, для вічного доказу та 
постійного представлення. 

 
 
 

Року дві тисячі дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, індиктіона 12. 
† Вселенський Патріарх Варфоломій, в Христі Бозі вирішує 
† митрополит Вріульський Пантелеймон, 
† митрополит Італійський і Мальтійський Геннадій, 
† митрополит Германський Августин, 
† митрополит Транупольський Герман, 
† митрополит Нью-Джерський Євангел, 
† митрополит Родоський Кирилл, 
† митрополит Ретімнський і Авлопотамський Євгеній, 
† митрополит Корейський Амвросій, 
† митрополит Сінгапурський Костянтин, 
† митрополит Австрійський Арсеній, 
† митрополит Сімський Хризостом, 
† митрополит Чиказький Нафанаїл. 
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ЗВЕРНЕННЯ ЙОГО ВСЕСВЯТОСТІ ПАТРІАРХА  
ВСЕЛЕНСЬКОГО ВАРФОЛОМІЯ ДО БЛАЖЕННІЙШОГО 

МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО ТА ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ 
 

Блаженство Митрополите Київський та всієї України Епіфаній! 
Світло і радість, мир і єдність переповняють сьогодні святу Церкву 

України, яка у Ваші руки, Ваше Блаженство, отримує Томос про своє 
офіційне визнання та декларацію як Автокефальна Церква, що підносить її до 
рівня чотирнадцяти Церков-сестер, які складають “повноту” нашої святої 
Православної Церкви. 

Побожний Український народ чекав цього благословенного дня цілих 
сім століть. І ось для нього також прийшла пора, так само як і для багатьох 
інших Православних народів, щоб насолоджуватися священним даром 
визволення та незалежності, стаючи вільним від будь-якого зовнішнього 
тиску і втручання, які досить часто були не на користь власної ідентичності. 

Ваше Блаженство, Ви мали повне право просити і вимагати 
автокефалії. Це було право і привілей Вашої Константинопольської Церкви-
Матері, дарувати Вам статус автокефалії. Ми щиросердечно молимося, що Ви 
докажете, що є гідними цього дару і занурите себе, як улюблені побратими 
інших Церков-сестер, у все-Православну єдність та співпрацю, а також у 
нашу спільну присутність і працю у сучаснім світі, який є спраглий 
невичерпних духовних скарбів Православ’я. 

Сьогодні, з благодаті Господньої, ми реалізуємо відновлення до 
спілкування/причастя мільйонів вірних на Вашій землі, які раптово 
опинилися поза канонічністю та спілкуванням, не маючи у тому своєї вини. 
Проте Константинополь зібрав і прийняв їх як їхня справжня матір – та сама 
Церква, яка колись привела їх до Християнського хрещення – на відміну від 
їхньої мачухи. Зрештою, ніколи з жодним народом чи нацією 
Константинополь не  поводився як мачуха протягом всієї своєї довгої і часто 
хвилюючої історії. Ця Церква бідних Христа завжди спорожняла себе, радо 
жертвуючи частинами своєї юрисдикції, зменшуючи себе заради того, щоб 
служити потребам і інтересам своїх дітей. 

Ваше Блаженство, дорогий брате! 
У цей надзвичайний та історичний день, у Священному Центрі 

Православ’я, стоять та святкують з нами князь Володимир і свята Ольга, 
разом з усіма нащадками православної Української землі, а також усі 
прибічники і прихильники прав Вашого Українського народу, і 
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справедливості назагал, а також прав людини і особливо релігійної свободи 
для всіх людей і народів. Всі вони присутні в дусі і молитві, розділяючи нашу 
радість і втіху. 

Ми вітаємо почесну присутність серед нас в цю священну хвилину 
глави України, Високоповажного пана президента Петра Порошенка, який 
так сильно мріяв побачити цей великий і славний день, висловлюючи 
найглибші жагу, молитви і прохання свого народу насолоджуватися їхніми 
свободою та незалежністю. 

Ми висловлюємо вдячність, подяку і благословення Церкви-Матері 
усім Вам Церква міста Костянтина завжди буде на Вашій стороні – 
сподіваючись, молячись та працюючи для Вашого зростання і розвитку у 
Христі, а також для стабільності новоутвореної Православної Автокефальної 
Церкви України. 
 
 
 

Христос посеред нас! 
+ Варфоломій Константинопольський 
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СЛОВО БЛАЖЕННІЙШОГО МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ 
УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ ПІСЛЯ ВРУЧЕННЯ ТОМОСУ 6 СІЧНЯ 

В ПАТРІАРШОМУ ХРАМI СВ. ГЕОРГІЯ НА ФАНАРI 
 

Ваша Всесвятосте Кир Варфоломій, Архієпископе Константинополя – 
Нового Риму і Вселенський Патріарх! Улюблені у Христі співбрати-Архієреї, 
побожні клірики та миряни, Ваша Високоповажносте Президент України 
Петро Олексійович Порошенко та інші представники української держави – 
всі, хто зібрався у цей особливий, історичний святковий день у Патріаршому 
храмі великомученика Георгія та навколо нього! 

Словами псалма (Пс. 110:1-4) промовляють нині душі наші: 
,,Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм в раді праведників і в зібранні. 
Великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять їх. Діла Його – краса 
і слава; правда Його перебуває вічно. Незабутнім зробив Він чудеса Свої; 
щедрий і милостивий Господь”. 

Воістину не вистачить ані багатьох слів, ані навіть цілого дня, щоби 
можна було достойно прославити Бога за всі ті благодіяння, які Він від 
давнього часу явив і продовжує являти. 

Від початку проповіді Божественного Євангелія з великої милости 
Своєї Господь серед інших багатьох народів через слово Апостольське 
сповістив істину і прабатькам нашим. Св. Апостол Андрій Первозванний був 
посланий у краї навколо Чорного моря і, як свідчить нам літопис, 
проповідував у Херсонесі Кримському, а потім разом з учениками піднявся 
по річці Дніпро до місця, де нині стоїть Київ, і благословив його. Засновник 
цієї Великої Церкви був першим проповідником і для нашого краю, і тим 
поклав початок особливого зв’язку між Матір’ю – Великою Церквою 
Христовою у Константинополі та Дочкою – Церквою Київською. 

І так, від часів апостольських, слово Боже і молитва ширилися в 
землях, які нині складають Україну, хоча весь народ наш ще не прийняв 
хрещення, і минуло багато часу, доки звершилося це. У ІХ ст. по Різдві 
Христовому, як свідчать літописи, народ русів, який до того воював з 
державою Ромеїв і з цим Містом, став навертатися до Бога, а правитель наш, 
побожний князь Аскольд – прийняв хрещення і навіть постраждав за це від 
язичників. 

Далі княгиня Ольга, що навернулася від темряви до світла, продовжила, 
подібно до апостолів, поширювати Христову віру, до чого особливо 
надихнуло її перебування у цьому великому місті. А онук її, великий і 
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рівноапостольний князь Володимир 988 року довершив діло, розпочате 
задовго перед ним, коли охрестився сам і привів до хрещення весь свій народ, 
предків наших, Київ і всю Русь. 

Від того часу минуло понад 1000 років, але як посли князя Володимира 
у давній час сказали про Богослужіння Вселенського Патріарха, свідками 
якого були, так і ми сьогодні можемо сказати про цей історичний день: ,,Не 
знаємо, на небі чи на землі ми, бо немає на землі такого видовища та краси 
такої, і не знаємо, як розповісти про це, знаємо тільки, що перебуває тут Бог з 
людьми”. 

Від часу утвердження Митрополії Києва і всієї Руси протягом семи 
століть Мати-Церква, Вселенський Патріархат, незмінно виявляла свою 
турботу про нашу Церкву, свою Дочку, дбаючи про те, щоби вона зростала у 
побожності та благочесті, з гідністю служила проповіді Євангелія та 
приводила до спасіння тих, хто увірував. Плодом цього стало поширення віри 
християнської православної з Києва – по всій Руси, на північ та на схід, 
завдяки чому Боже слово прийняли багато сусідніх народів. 

І хоча, як відомо, через обставини часу і дії сил світу цього понад три 
століття зв’язок наш з Матір’ю-Церквою був ослаблений – однак ніколи не 
був забутий і не був розірваний. Побожний український народ і його Помісна 
Церква, прийнявши від проповіді апостольської і від Матері-Церкви 
православну християнську віру, навчившись Божественних догматів 
Вселенських Соборів та вчення Святих Отців, прийнявши священні канони 
як зразок для церковного життя – всього цього незмінно дотримувалися і 
дотримуються. Тож як після темряви нічної знову сходить сонце, так і нині 
давня несправедливість, завдяки мудрости Вашої Всесвятости та Святого і 
Священного Синоду Матері Великої Церкви Христової – усунута, а 
справедливість – відновлена. 

І нині Дочка Українська, з волі Божої та завдяки турботи вас, нашої 
Церкви-Матері, зросла і утвердилася. На Об’єднавчому Соборі, скликаному в 
Києві з благословення Вашої Всесвятости та з підтримкою української 
держави і нашого президента, розділення, які до недавнього часу мали місце 
в Церкві нашій – усунуті, а єднання – відновлене. Видимою ознакою цього є 
ми, українські ієрархи, які на Ваше запрошення прибули на це торжество: 
колись ми були поділені, а тепер – єдині. 

Тому, як раніше інші Дочки Великої Церкви Христової, зокрема в 
країнах Балканських, зверталися до цього Апостольського Вселенського 
Патріаршого Престолу за благословенням на автокефальний устрій свого 
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життя і одержали те, чого просили – так і наша Помісна Церква звернулася до 
Вашої Всесвятости – і одержує те, чого просила. 

Благословенна ця мить, і радістю та вдячністю наповнюються наші 
серця. І ці почуття ми висловлюємо у молитвах, які у нинішній день свята за 
Божественною Літургією з особливим натхненням підносимо до Бога, адже 
саме найменування цього Таїнства – Євхаристія, тобто Подяка. Звершуючи 
це Таїнство, ми виходимо за межі тимчасового буття, через Причастя Тіла і 
Крові Христових єднаємося з Богом і між собою, як єдине Тіло Церкви, Глава 
якого – Сам Спаситель, Господь Ісус Христос. 

За умовами часу і простору Євхаристія звершується багатократно і у 
багатьох місцях – але завжди залишається єдиною. Так і Церква Христова, 
складаючись з людей і живучи в умовах світу, встановлює порядок свого 
зовнішнього буття, щоби найкращим чином послужити спасінню вірних, 
створюючи Помісні Церкви – однак всі ми незмінно залишаємося Єдиною 
Святою Соборною і Апостольською Церквою. Бо як свідчить Апостол Павло: 
,,Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, Який над 
усіма, і через усіх, і в усіх нас” (Ефесянам 4:5-6). 

Разом з молитвами подяки ми також сьогодні підносимо до Бога 
прохання про наш український народ, який вже п’ять років страждає від 
війни, принесеної ззовні в наш мирний дім. Ми просимо Вашу Всесвятість, 
всю Матір-Церкву і всі Помісні Церкви молитися про справедливий мир для 
України. І віримо, що як Бог почув наші спільні щирі молитви про мир і 
єдність для нашої Церкви та виконав на благо те, про що ми просили – так 
Господь почує і ці молитви і дасть державі нашій мир і єдність, а народу 
українському – благополуччя і процвітання. 

Особливо ми просимо Божого заступництва для тих, хто за свою любов 
до України зараз терпить полон, несправедливе ув’язнення чи 
переслідування, страждає від війни та поневолення. Всім відомо, якою 
пошаною оточене серед нашого побожного народу свято Покрови Божої 
Матері, встановлене на честь захисту, що його Пречиста Діва в давній час 
чудесно надала цьому місту, коли його раптово оточили вороги і не було 
сподівання на силу людську. Тому ми просимо також і Пресвяту Владичицю 
Богородицю не полишати без Свого Покрову та захисту всіх, хто його зараз 
потребує! 

„Пам’ятайте наставників ваших, які проповідували вам слово Боже!” 
(Євреям 13:7), – навчає нас Апостол Павло. Тому серед багатьох слів 
вдячности, які звучать у ці дні, буде несправедливим оминути подякою 
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наших наставників, наших святителів. У 1992 році Митрополит Київський 
Філарет був несправедливо підданий покаранням, а 1997 року на нього не з 
догматичних причин було проголошено „анафему” – але Ваша Всесвятість і 
Матір-Церква розглянули його апеляцію і усунули несправедливість. 
Великий труд він здійснив для Церкви, від юности своєї присвятивши себе 
служінню їй, і за це йому наша вдячність як духовних дітей – своєму старцеві 
та наставнику. Ми сьогодні будемо молитися за його здоров’я і довголіття. 
Будемо молитися за здоров’я Митрополита Макарія, який потрудився для 
Церкви. Також піднесемо молитви за упокоєння душ ієрархів, імена яких 
назавжди залишилися в нашій церковній історії, – Мстислава (Скрипника), 
Володимира (Сабодана) та інших ієрархів, які потрудилися для того, щоби 
нинішній день настав. 

Ваша Всесвятосте! 
Сьогодні, коли ми разом з Матір’ю-Церквою святкуємо у цьому 

Патріаршому храмі Богоявлення, яке нагадує нам про оновлення всього 
творіння – з Вашого благословення оновлюється і наша Помісна Церква, 
входячи у Священний Диптих Помісних Православних Церков як 
автокефальна Церква-Сестра. Тож нехай наша спільна молитва і єднання у 
Святій Євхаристії скріпить і довершить цю добру справу, щоби ми завжди як 
Єдина Церква Христова ,,єдиними устами і єдиним серцем славили і 
оспівували пречесне і величне ім’я Отця, і Сина і Святого Духа”! 

„Іс пола еті, Панаґіотате Деспота!“ Нехай Бог благословить миром і 
всіма благами нашу Матір – Україну! 
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ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА З НАГОДИ ВРУЧЕННЯ ТОМОСУ  
ПРО АВТОКЕФАЛІЮ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ 

 
Щойно завершилася велика історична справа, в якій Господь Бог був з 

нами – з українцями. А ми, українці, були з Господом Богом. Автокефальна 
православна церква України нарешті отримала Томос від Вселенського 
Патріарха, від Матері-Церкви. 

Господь побачив та оцінив наполегливу боротьбу українського народу 
за свою самостійність. Він почув наші молитви. Він належно воздав нам по 
трудах наших, і йому стало так угодно, щоб Його Всесвятість Вселенський 
Патріарх Варфоломій і Синод константинопольської Церкви-Матері сказали 
омріяне, довгоочікуване “так” незалежній Церкві України. 

Сьогоднішня подія в історії нашої країни збережеться в одному ряду з 
Володимировим хрещенням і з проголошенням незалежності України. 
Православний світ запам’ятає день, коли до родини церков-сестер увійшла 
рівноправна Церква України. 

Наша країна довго торувала шлях до цього дня. І недарма вчора Його 
Всесвятість згадав у своєму виступі й Ольгу – першу нашу княгиню-
християнку, і рівноапостольного князя Володимира-хрестителя. А ще задовго 
до них святий апостол Андрій ногами стояв на київських горах і “очі його 
Україну бачили, а уста – благословляли. І насіння віри він у нас насадив”. Це, 
до речі, цитата з рішень нашого православного Собору 1621 року. 

Протягом понад тисячі років береглася і множилася київська 
християнська традиція. Сьогодні наша православна Церква готова до 
самостійного буття. Український народ дякує Богу, і те, що сталося – це 
справжнє диво, яким ми завдячуємо волі Творця. 

Ми радіємо з того, що Вселенський Патріарх як духовний провідник 
сотень мільйонів православного люду, як постать глобального масштабу 
почув наш голос і наші прохання. І невтомна праця Його Всесвятості на 
духовній ниві назавжди залишиться в історії церкви і в історії народів, 
особливо православних. 

А Томос для нас – це фактично ще один акт проголошення 
незалежності України. Він довершить утвердження самостійності 
Української держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. І він 
посилить права і свободи громадян, особливо тих, які перебували поза 
спілкуванням із Вселенським православ’ям і яких несправедливо таврували 
неканонічністю. 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________  Андріївський вісник 

– 20 – 

Його Всесвятість цими днями особливо наголошує на важливості 
відновлення спілкування мільйонів і мільйонів українських вірних з 
повнотою світового православ`я. Крім того, для нас українців власна Церква 
– це гарантія нашої духовної свободи. Це запорука суспільної злагоди. 

І я як Президент гарантую від імені держави, що Україна поважатиме 
релігійний вибір і свободу віросповідання кожного громадянина. 

Я вітаю всіх небайдужих з постанням автокефальної Православної 
Церкви України. І я дякую кожному, хто невтомно працював над її 
становленням, творив єдність і відновлював справедливість! 

Свята Софія, премудрість Божа була з нами, і ми виконали свій 
обов’язок перед минулими і перед наступними поколіннями. 

Слава Господу Богу! 
Слава Україні! 
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СЛОВО ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІЙШОГО  
МИТРОПОЛИТА ГАЛЛЬСЬКОГО ЕММАНУЇЛА 

ПІСЛЯ ІНТРОНІЗАЦІЇ 
БЛАЖЕННІЙШОГО МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО  

ТА ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ 
 

“Більше цього священного таємного повчання про Святий Дух я не 
мудрую, ані повчаю жодну людину, але всією душею перебуваю у всіх 
богословських догматах та розуміннях, як їх передали нам очевидці та слуги 
Бога-Слова, і усі бувші потому Вселенські Собори богонатхненних отців, ані 
додаю чи вилучаю котрусь йоту чи риску, але всю православну віру та вчення 
їхнє про Бога я дотримую серцем своїм в цілості та незмінності” (Максим 
Грек, “Сповідання православної віри”). 

 
Блаженнійший Митрополите Київський та всієї України, поцілований у 

Христі Бозі брате та співслужителю, кір Епіфанію! 
Високоповажний пане Президенте України! 

Високопреосвященні та високопреподобні священні архієреї,  
пресвітери та диякони Церкви! 

Очільники народу та обраний народе Церкви України! 
 
Це рядки з твору “Сповідання православної віри”, відомого своїм 

духом Преподобного Максима Ватопедського, знаного сьогодні як Максим 
Грек, оскільки він був етнічним греком, котрий відвідав з благодіянням понад 
п’ятсот років тому північні регіони у відповідь на запрошення іншого 
шанованого афонського отця, гегемона та Митрополита, і відтоді доклав 
своїх сил через світські знання до формування Православної свідомості 
благочестивого Божого народу. 

Такий подібний день обрало Провидіння Боже, щоб Ваше Блаженство 
зведено було на священний канонічний Трон цього історичного та 
священного міста Києва, після нещодавнього обрання на скликаному 
піклуванням Матері Церкви 15 грудня минулого року помісному Соборі за 
участі кліру та мирян. Сьогодні ви інтронізуєтесь як перший Предстоятель 
нової Православної Церкви України. Сьогодні радіють душі тих отців, які 
віддали життя своє у сподіванні на здійснення тут внутрішньої 
адміністративної незалежності. Сьогодні єдність українського народу стає 
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реальністю і благословенням за благодіяння всеправославної віри Матері 
Церкви Константинополя. 

Справа Церкви, через описані у догматах істини, – спасіння Христа у 
всьому світі. Але для того, щоб догматична істина давала плоди, недостатньо 
лише чіткого слідування тій чи іншій букві закону, канону. Життя всіх нас 
кожного дня має бути діянням Церкви. Церква та її діяння ведуть нас до 
Істини, до вічного життя, оскільки діяння Церкви показує, як і в який спосіб 
Святий Дух піклується та веде священні справи Церкви. Ці діяння і життя 
Церкви є нічим іншим, ніж еклезіологією фальші/підробки, на яку страждає у 
ці часи Православна свідомість. Еклезіологія є настільки важливою для 
православного життя спасіння, що можна безсумнівно сказати, що духовне 
життя без істинної еклезіології перетворюється на намагання втриматися тих 
небагатьох, хто не втрапив в оману. Східна Православна Церква, своїм 
випробуваним століттями досвідом, оминаючи омани, визначила священну 
систему Пентархії Тронів керівництвом та каноном істинної еклезіології, а 
Константинопольський Трон очільником всіх святих Церков Божих, не як 
володаря, але тому, що так вирішило життя та практика Церкви, задля того, 
щоб існував священний інститут для влаштування розбіжностей, які 
виникають, та розв’язання невирішених внутрішніх проблем та питань 
Церкви. Безапеляційними визнавали рішення Трону Константинополя 
Патріархи Сходу щодо будь-яких церковних справ. Ось це, що багато хто 
вважає привілеями Матері Церкви Константинополя, є нічим іншим як її 
відповідальністю перед усім Господнім тілом. Це відповідальність і 
жертвенне служіння, оскільки Константинопольський патріарх віддає всі свої 
сили задля вирішення спірних питань Помісних Церков, унормованості ходу 
та врегулювання великих питань і зрештою задля спокою/заспокоєння та 
спасіння обраного народу. І от від цієї мученицької Церкви, Блаженніший, 
отримали і ви, браття в Україні, розв’язок церковного питання, яке уже давно 
гостро стояло. Від цієї Церкви Константинополя ви отримали священне 
Хрещення, але й повторне хрещення, яким стало розв’язання, схизми, яка не 
мала, але утворилася, і створення нової Помісної Церкви. І говорячи про 
Помісну Церкву, чи як її ще називають “автокефалію”, діяння Церкви 
зрозумілі: на вселенських соборах було прийнято рішення про встановлення 
церков-сестер, а саме Патріархату Константинополя, Патріархату 
Олександрії, Патріархату Антіохії, Єрусалимського Патріархату та давньої 
Кіпрської Церкви. Усі пізніші Помісні Церкви, чи як їх називають 
автокефальні, утворилися в лоні материнської Константинопольської церкви 
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кенотично та в любові. І це є нічим іншим, як підтвердженням того, що 
Велика Христова Церква, піклуючись про духовні інтереси та помічаючи 
обставини, що складалися у різні часи, прагнула не силувати/гнітити народи, 
і тому надавала різним народам привілей вирішувати окремі питання життя 
Церкви у внутрішній самодостатності, не розглядаючи при цьому 
“автокефальність” як духовну та церковну емансипацію, більше того, як 
навіть байдужість і забуття, чи невдячність по відношенню до Церкви-
Матері, яка надала такий статус. Тому і відчуття та проживання нерозривного 
зв’язку, стосунків Дочки Церкви України до Матері – Церкви 
Константинополя буде найсильнішим у всіх напрямках досвідом правильно 
обраного церковного шляху внутрішньої самодостатності і того, що 
український клір та миряни дійсно гідні управляти власними питаннями у 
межах своєї Помісної Церкви. Тому Церква Константинополя по праву 
називається Церквою-Матір’ю, яка дарує історично та церковно народження 
всім без винятку в розумінні володарки, господині, оскільки відповідно до 
діянь Церкви є священним канонічним притулком та вінцем. 

Тому побожний український народ, сповнений власної гідності, 
чутливий та благочестивий народ матиме гордитися та радіти з вдячності, 
Блаженніший та Високодостойніший пане Президенте, а тим, що сьогодні є, – 
відроджена, відновлена у спільноті священних Церков Господніх, Помісна 
Православна Церква, яка має право здійснювати власне самоуправління, вона 
завдячує Святішому Вселенському Трону Константинополя і особисто його 
Святості Вселенському Патріарху Варфоломію. 

Тож ось це здорове стримане вираження еклезіології, яке є, 
Блаженніший, ще одним моїм смиренним сердечним даром новонародженій 
Церкві України та Вашому Блаженству, а також батьківською довірою 
Святішого мого Архієпископа Вселенського Патріарха мого кир Варфоломея, 
було здійснено за мого смиренного внеску та за допомогою мого цінного 
соратника та брата у Господі Високопреосвященного Митрополита 
Андріанопольського кир Амфілохія, за активної роботи та підтримки у 
створенні необхідних умов для підготовки Священного Об’єднавчого 
Помісного Собору за участі кліру та мирян, того, який Вас обрав відповідно 
до того, що описували Святі Отці Церкви в усі часи. 

Ви є і завжди будьте “Аксіос”, Достойним, Блаженніший! Достойним 
довіри Святішого Вселенського Патріарха, від імені якого ми сьогодні тут, у 
цю важливу мить, біля Вас, разом з Високопреосвященним Митрополитом 
Андріанопольським та з Преосвященним постійним екзархом Вселенської 
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Патріархії та настоятелем ставропігійного храму святого Андрія 
Первозванного кир Михаїлом, Ігуменами двох афонських монастирів, 
ігуменом Ватопеда Архімандритом Єфремом та ігуменом Ксенофонта 
Архімандритом Алексієм. 

За доброго збігу сьогодні тут знаходиться представник Монастиря 
Ватопед, і сьогодні вшановуємо пам’ять Преподобного Отця нашого 
Максима Грека Ватопедського, великого благодійника, який укріпив 
Православну віру на Півночі як ще одне підтвердження неперервного 
благодійництва Матері Церкви до своїх Дітей по всій ойкумені. Передаю 
Вашому Блаженству братські лобизання, батьківське благословення та щирі 
привітання Його Святості Архієпископа Константинополя, Нового Рима та 
Вселенського Патріарха кир Варфоломея та Святішого та Священного 
Синоду Великої Церкви Христової. 

Довгих вам років життя! Багато років радісних та творчих у праці та 
жертві, звісно, як і будь-якого клірика, наслідуючи Христа, задля Церкви та 
життя світу, даруючи хліб, вино та воду Богу-Отцю, щоб отримувати Божу 
Милість та дари Святого Духа. 

Многая літа, Блаженніший! 
Від імені Його Святості передаю Вам цей жезл як опору у вашій 

пасторський праці з незліченними обов’язками, які ви взяли на себе з 
добрими надіями, і голосно з усіма виголошую: “АКСІОС” – “Достойний”! 
 
 
 
Софія Київська 3 лютого 2019 року Божого.  
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СЛОВО МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ 
ЕПІФАНІЯ 

ПІСЛЯ ІНТРОНІЗАЦІЇ У СВЯТІЙ СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ 
 

Преосвященні владики, всечесні отці, шановний пане Президенте та 
інші представники Української держави, Ваше Блаженство та інші поважні 
керівники і представники Церков і релігійних організацій України, шановні 
дипломати, гості, дорогі брати і сестри! 

Хочу подякувати всім, хто зібрався нині до цього священного місця, до 
Собору Святої Софії – Премудрості Божої, на молитву в день інтронізації 
Предстоятеля помісної автокефальної Української Православної Церкви, та 
всім, хто з цієї нагоди молиться разом з нами по цілій Україні та за її межами. 

Найпершу подяку маємо скласти Подателю всіх благ – Всевишньому 
Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу! Адже Він покликав нас до буття, дає нам 
життя, і дихання, і все (Діяння 17:25). Він звершує Свій Промисел щодо 
всього світу, спрямовуючи нас до блага в цьому житті та до спасіння і 
блаженного життя у вічності. 

Бог благословив буття українського народу, дав нам свободу, 
благословив мати незалежну державу та помісну автокефальну Українську 
Православну Церкву. За це маємо бути вдячні Господу, і не лише у словах, а 
самим своїм життям. Подякою цією має бути наша щира, діяльна любов до 
Бога, до Його Святої Церкви, до ближніх і рідного народу, до України. 

Адже головною ознакою всякого християнина є виконання основної 
заповіді – “Полюби!”: “Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією 
душею твоєю, і всією думкою твоєю… люби ближнього твого, як самого 
себе. На цих двох заповідях утверджується весь Закон і Пророки” (Мф. 
22:37,39-40). Сам Спаситель каже: “З того знатимуть усі, що ви Мої ученики, 
якщо будете мати любов між собою” (Ін. 13:35). 

Керуючись саме цим законом, цією заповіддю, ми можемо повною 
мірою відповісти на велику, незміриму, жертовну любов, яку Господь виявив 
і виявляє до нас. Розбудова Церкви, розвиток суспільства і держави мають 
успіх лише тоді, коли вони мають своєю основою правдиву любов – ту, про 
яку апостол Павло каже: “Любов довготерпить, милосердствує, любов не 
заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає 
свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині; усе 
покриває, всьому йме віру, всього сподівається, все терпить” (1 Кор. 13:4-7). І 
на прикладах нашої недавньої історії бачимо, що лише об’єднані любов’ю ми 
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можемо долати перешкоди, протистояти викликам, знаходити вихід у 
здавалося б безвихідних обставинах. 

Півтора місяця тому в цих святих стінах відбулася історична подія – 
Об’єднавчий Собор зібрав три гілки розділеного українського православ’я, 
створивши єдину Помісну Церкву, яка від Константинопольської Матері-
Церкви, від Вселенського Патріархату, отримала Томос про автокефалію. 
Усвідомлення відповідальності перед Богом і віруючим народом, любов до 
Церкви і до України, бажання досягти заповіданої Господом Ісусом Христом 
єдності між одновірцями – спонукали нас на ці кроки. 

І ми віримо, що з Божою допомогою справа єдності українського 
православ’я буде також успішно довершена, як успіхом увінчалася столітня 
боротьба за автокефалію. Якщо дотепер перед нами стояли завдання 
об’єднатися в Помісній Церкві та отримати Томос про автокефалію, то нині 
нам належить утвердити звершене єднання, продовжити розбудову і 
зміцнення Церкви, розширити всеправославну взаємодію та братнє 
спілкування з Помісними Церквами-Сестрами. Також ми віримо, що у 
належний час в майбутньому всі ці зусилля увінчаються утвердженням для 
нашої Помісної Церкви статусу Патріархату. 

Ми хочемо, щоби ті православні, хто зараз в Україні з різних причин не 
належить до помісної автокефальної Української Православної Церкви – 
увійшли до неї. Ми закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, 
духовенство, чернецтво і мирян: двері Помісної Церкви та наші серця 
відкриті для вас! Полишимо у минулому те, що нас розділяло, і працюймо 
разом на благо Православ’я та України як єдина Помісна Церква. 

Незмінно додержуючись християнського православного віровчення, 
наша Церква була і залишатиметься відкритою до співпраці та діалогу з 
іншими християнськими Церквами та релігійними організаціями як в Україні, 
так і за її межами. Особливо ми цінуємо нашу співпрацю в рамках 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій – унікального 
об’єднання, понад два десятиліття діяльності якого довели необхідність та 
взаємну корисність для всіх учасників та для суспільства і держави. 

Дорогі брати і сестри! Утвердження єдиної помісної автокефальної 
Української Православної Церкви полягає не лише у зовнішніх 
організаційних заходах, у зростанні її структури, у напрацюванні ідей та 
документів. Все це потрібні речі. Але Церква – це в першу чергу спільнота 
учеників Христових, громада віруючих, які прийняли Божественне вчення і 
живуть згідно з настановами віри, згідно з Євангелієм. Духовне, молитовне 
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життя, участь у Божественній Євхаристії, тобто Причастя Тіла і Крові 
Христових, протистояння гріхам і дії зла у власній душі, активна участь у 
житті своєї місцевої парафії, втілення заповідей Божих у повсякденних 
справах, на роботі, у родині – необхідні складові, без яких ми будемо 
християнами лише за назвою, але не за сутністю. 

Звертаючись до свого ученика Тимофія, апостол Павло каже: 
“Тримайся взірця здорового вчення, яке ти чув від мене, з вірою i любов’ю, в 
Христі Ісусі” (2 Тим. 1:13). Цей заклик також звернений до всіх нас – 
пізнавати Священне Писання і Священне Передання, поглиблювати знання 
православної християнської віри через духовно корисне читання, через 
спілкування зі священнослужителями та досвідченими вірянами. Адже як 
багато уваги приділяється швидкоплинним подіям світу цього і як порівняно 
мало ми знаходимо часу для того, що є справді важливим, що стосується 
нашої душі та вічності. 

Господь закликає нас: “Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб 
вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного” (Мф. 
5:16). Апостол же Яків нагадує: “Як тіло без духу мертве, так і віра без діл 
мертва” (Як. 2:26). Тож віра наша повинна виявлятися у ділах, а особливо – у 
ділах любові та милосердя. Допомога тим, хто її потребує, турбота про 
знедолених, бідних, самотніх, про хворих – невід’ємні складові життя для 
кожного християнина. 

Церква – це єдине тіло, Глава якого – Сам Господь Ісус Христос, а всі 
ми, архієреї, духовенство, ченці та миряни – складові його частини. Тож 
лише разом, кожен на своєму місці та відповідно до свого покликання, але 
спільно спрямовуючи зусилля у доброму напрямку, ми можемо краще 
розбудовувати єдину Помісну Церкву. До такої єдності та єднання зусиль я 
закликаю всіх нас! 

На завершення я хочу висловити подяку всім, хто доклав зусиль для 
того, щоби нинішній день утвердження єдності та автокефалії Помісної 
Православної Української Церкви наблизився. 

Через Високопреосвященного митрополита Еммануїла я хочу ще раз 
сердечно подякувати Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію 
та Матері-Церкві за все зроблене на благо Церкви України. Дякую особисто 
Вам, владико, за вітання, та Вашим співпрацівникам Екзархам архієпископу 
Даниїлу та єпископу Іларіону, за звершену працю. Також дякую всечесним 
отцям зі Святої Гори Афон, зокрема ігумену монастиря Ксенофонт Олексію, 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________  Андріївський вісник 

– 28 – 

за участь у святковій делегації Вселенського Патріархату та за молитви і 
добрі побажання на нашу адресу. 

Через погіршення стану здоров’я та заборону лікарів сьогодні на 
богослужінні не зміг бути наш духовний наставник і батько, найстарший за 
часом служіння Церкві наш ієрарх, Патріарх Філарет. Нещодавно ми 
урочисто відсвяткували ювілей його 90-ліття, засвідчивши йому нашу 
загальноцерковну повагу, шану і любов. Адже без його відданого служіння 
на Київській кафедрі, без його особистої великої щоденної праці у розбудові 
Церкви та боротьбі за утвердження її автокефалії не було би нинішнього 
торжества. Ми глибоко вдячні нашому Старцю-Патріарху і бажаємо, щоби 
його мудрість, глибокий життєвий досвід та знання надалі служили Помісній 
Українській Церкві. Нехай Господь зміцнює його сили та подає многії літа! 

Дякую митрополиту Макарію за те, що Ви, владико, разом зі 
співбратами взяли участь у творенні єдиної Церкви, та продовжуємо разом 
працювати на її благо. 

Перед початком богослужіння біля могили блаженної пам’яті 
Патріарха Володимира ми помолилися за нього і за всіх спочилих 
Першосвятителів та ієрархів, які послужили Українській Церкві, зокрема, за 
Патріарха Мстислава, Митрополита Володимира (Сабодана), Митрополитів 
Василія, Полікарпа, Мефодія та інших. Нехай Господь упокоїть їхні душі у 
Своїх оселях! 

Висловлюю щиру вдячність Митрополитам Українських Православних 
Церков у Діаспорі – владиці Антонію зі США та владиці Юрію з Канади. Ви і 
очолювані Вами Церкви, як і в цілому світове українство, сприяли 
наближенню цього дня. 

Дякую Вам, пане Президенте, за вітання і за величезну роботу, яку Ви 
особисто, Ваші співробітники, інші гілки та органи влади, здійснили для того, 
щоби прохання Української Церкви про Томос було задоволене, щоби були 
створені умови для церковного єднання. Нехай щедрий Господь дає Вам сили 
і мудрість звершувати своє служіння на благо Української держави, нехай 
обдаровує Вас здоров’ям і довголіттям! 

Дякую також голові Верховної Ради України і всім іншим 
представникам державної і місцевої влади, українським політичним та 
громадським діячам, науковій та творчій інтелігенції, всім вам, дорогі брати і 
сестри, хто протягом цих років та десятиліть допомагав втілити в життя мрію 
православних в Україні про автокефальну, помісну, єдину Церкву. 
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Ми сьогодні за богослужінням підносили молитви за наших воїнів, 
завдяки жертовному служінню яких Україна зупинила агресора. Нинішній 
день – це також і плід їхніх зусиль, адже як свідчить історія, без власної 
державної незалежності дотепер неможливо було утвердити і незалежність 
церковну. Ми просимо у Бога здоров’я, сил та захисту для українських 
військових, які сьогодні захищають мир та наближають перемогу, так само, 
як і для наших ветеранів. А всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за волю і 
незалежність України, нехай Господь упокоїть у Небесному Царстві. 

Молимося також за тих, хто перебуває в несправедливому ув’язненні та 
під окупацією. Нехай Господь дасть їм сили подолати ці страждання. Віримо, 
що з Божою допомогою ув’язнені повернуться додому, буде відновлено 
територіальну єдність України, досягнуто перемоги і справедливого миру. 

Дякую братам-архієреям і духовенству за співслужіння, а владиці 
Димитрію – також за вітальне слово і добрі побажання. Дякую всім почесним 
гостям, дипломатам і всім, хто у цьому храмі та повсюди радіє нинішньому 
торжеству. 

В молодому віці Бог, благословення нашого Старця-Патріарха і 
соборне обрання Церкви поклали на мене хрест Предстоятельства. Знає 
сердцевидець Господь, що я приймаю його виключно як чернець приймає 
послух служіння. Усвідомлюючи, що лише з Божою допомогою можу 
здійснювати це служіння гідно, прошу у всіх молитися про мене та з радістю 
відкритий до співпраці на благо Церкви, суспільства та України. 

 
Богу нашому слава на віки віків! Амінь. 

 
 
 
Софія Київська                                                                3 лютого 2019 р. Б. 
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СЛОВО МИТРОПОЛИТА ЛЬВІВСЬКОГО І СОКАЛЬСЬКОГО 
ДИМИТРІЯ 

НА ВРУЧЕННЯ ЖЕЗЛА МИТРОПОЛИТУ ЕПІФАНІЮ 
ПІД ЧАС ЙОГО ІНТРОНІЗАЦІЇ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ  

3 ЛЮТОГО 2019 р. 
 

Ваше Блаженство, наш архіпастирю і митрополите! 
 
Всі, що тут зібралися сьогодні під величавим склепінням Святої Софії – 

Премудрості Божої на Вашу інтронізацію, входження на Київський 
митрополичий престол, фактичне літургійне, молитовне затвердження Вас як 
Предстоятеля Помісної Православної Церкви України, обраного більшістю 
голосів на Об’єднавчому Православному Соборі 15 грудня 2018 року, зі 
зворушенням свій погляд зводимо на Матір нашу Оранту-Провідницю, Яка 
1000 років зводить свої руки до Бога Вседержителя за наш народ, за нашу 
Україну і за наш Золотоверхий першопрестольний Київ. Тут у цьому соборі 
Святої Софії інтронізувалось багато Київських митрополитів, які сім століть 
виконували свій послух Вселенському патріаршому престолу і водночас були 
духовними лідерами нашої Церкви і народу. Але Ваша інтронізація особлива. 
Це інтронізація новообраного визнаного глави автокефальної Української 
Православної Церкви, тому до Вас така особлива наша сьогоднішня 
молитовно-літургійна увага. 

Апостольське 34-те правило першосвятительського предстоятельства діє 
повсюди, у кожній автокефальній Церкві. Згідно з цим правилом, ми сьогодні 
всі зібранні, ми хочемо засвідчити, що знаємо і бачимо перед собою нашого 
першого єпископа, відчуваємо соборність нашої Церкви – Церкви 
українського народу. 

Ваше Блаженство! Сьогодні не тільки ті, хто присутній тут у давній 
кафедрі Київських митрополитів, але й мільйони православних українців 
зорують на Вас і хочуть бачити у Вас пастиря з вірою до самопожертви, щоб 
все, що є земне, Вами не керувало, а Ви завжди керувались небесним, щоб очі і 
слух Ваш, як першосвятителя, були відкритими до одкровень Божих, щоб Ви 
були справжнім печальником і заступником нашим перед сильними світу 
цього, напоумлювали нас як єпископів і тих, хто керує українським народом, 
духовно наставляли, були добрим пастирем для своєї пастви. Щоб у Вас не 
вгасала любов до всього того, що є святим у нашому народі, до традицій і до 
батьківських могил нашого народу, який твердо і у віках захищав віру своїх 
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батьків. Зрештою з цими могилами наших князів і митрополитів ми стоїмо 
зараз тут поруч у Святій Софії. Просимо Вас бути уважним до народу, в якому, 
як казав ап. Павло, Дух Святий поставив Вас блюстителем (Діян. 20, 28). 

Ваше Блаженство! Всі ми знаємо, що Христос є Главою Церкви, а Церква 
Його Невістою. Предстоятель Церкви є образом Христа для всіх тут земних і 
тому Ви сьогодні заручені з Українською Церквою, і тільки такий 
символічний шлюб може бути єдиним і виключним, як для Предстоятеля по 
відношенню до Церкви, так і Церкви по відношенню до Предстоятеля. 

Ваше Блаженство! Сьогодні у цю урочисту мить нам належить вручити 
жезл Вашого митрополичого служіння. У зв’язку з цим мені пригадується 
одна біблійна старозавітна подія, коли племена вирішили скористатися судом 
Божим відносно самої служби Богові і поклали усіх керівників племен жезли 
на ніч у Скинію. Вранці виявилось, що серед усіх цих жезлів розквітнув 
мигдалевим деревом жезл Аарона, що й стало доказом богообраності одного 
племені. Згодом жезл Аарона був поставлений перед Ковчегом як свята 
реліквія. Жезл, який Вам ми вручаємо, є також для нас святинею, нашою 
церковною реліквією, бо саме цей жезл “розквітнув в руках” Вселенського 
Патріарха Варфоломія, коли він вручав його Вам у Константинополі за 
Божественною Літургією 6 січня цього року. Тому прийміть тепер цей жезл 
від нас усіх тут присутніх як символ Вашої митрополичої предстоятельської 
влади, тримайте його міцно і пасіть наше стадо Христове, наш православний 
український люд! Хай цей жезл розквітне у Ваших руках, як справжнього 
обраного митрополита Київського і всієї України, наступника святителів 
Київських – Архієпископів Києва митрополитів усієї Руси Михаїла, Іларіона, 
Макарія, Іова, Петра Могили та ін. 

Ваше Блаженство! Підніміть цей жезл високо і благословіть нас ним, 
благословіть увесь український народ на добро, щоб благословення Боже 
спочило над ним, і як колись жезл Аарона володів чудотворною властивістю 
знищувати усіляку гаддю, так хай і цей Ваш жезл прожене з лиця української 
землі всяке зло, особливо війну; і мир та спокій назавжди запанують у нашій 
Державі. 

 
Іспола еті Деспота! 

 
 
 

Софія Київська 3 лютого 2019 р. Б. 
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ПАСХАЛЬНІ ПОСЛАННЯ 
 

• 
 

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
 Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви   

 
Дорогі брати і сестри! 

Христос Воскрес! 
Ці короткі слова звичного зараз для нас християнського вітання 

насправді зосереджують у собі зміст нашої віри, тому не випадково вони 
були сповіщені не людиною, але ангелом, так само, як не людиною було 
засвідчене народження у світі Сина Божого. Рано-вранці жінки-мироносиці 
прийшли до гробу, щоб за звичаєм оплакати Померлого та намастити Його 
тіло пахощами, але плач їхній змінився радістю, коли почули від ангела такі 
слова: «Ви шукаєте Ісуса розіп’ятого. Його нема тут – Він воскрес, як сказав» 
(Мф. 28: 5 – 6). 

Чому вітання «Христос воскрес!» і відповідь «Воістину воскрес!» можна 
справедливо називати зосередженням нашої віри? 

Тому, що цими словами найперше сповідується, що Господь воістину 
воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною, в усьому подібною 
до нас, окрім гріха, тобто стверджується, що боговтілення було не символом 
чи метафорою і що Сам Син Божий не примарно чи у видінні з’явився серед 
людей, але воістину прийняв людську природу і став на віки також і Сином 
Людським. І як подібний до нас Він, за пророчим свідченням святого Ісаї, 
«узяв на Себе наші немочі і поніс наші хвороби; а ми думали, що Він був 
уражений, покараний і принижений Богом. Але Він укритий ранами був за 
гріхи наші і мучимий за беззаконня наші; покарання світу нашого було на 
Ньому, і ранами Його ми зцілилися» (Іс. 53: 4 – 5). Прийнявши людську 
природу, уражену дією зла і підвладну смерті, Син Божий зціляє її, очищає, 
оновлює, освячує людину і знищує ворога – саму смерть (1 Кор. 15: 26). 

Радісним вітанням ми також сповіщаємо свою віру в те, що Христос 
справді став родоначальником оновленого людства – новим Адамом: «Бо як 
смерть через людину, – говорить апостол Павло, – так через людину i 
воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть» (1 
Кор. 15: 21 – 22). Через гріхопадіння прабатьків Адама і Єви дія зла, тління і 
смерть увійшли в людську природу. Через народження по плоті цю 
підвладність злу і смерті Адам передав також своїм нащадкам – усім людям. 
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Якщо від першої людини залежало, чи слухати заповідь Божу і зберегти 
безсмертя, чи порушити Божу волю і стати підвладною злу і смерті, то всі 
нащадки Адамові приречені зазнати смерті. Однак Бог не полишив людину в 
такому стані, хоч і обрала вона цей стан сама, згрішивши та підкорившись 
злу, а з великої любові до Свого творіння послав у світ Єдинородного Сина, 
«щоб, – як свідчить Євангеліє, – усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав 
життя вічне» (Ін. 3: 16). 

Не від нас залежить дія смерті в людській природі, тому і помираємо, хоч 
і не бажаємо цього, але й не від нас залежить і воскресіння, бо його звершив 
Господь Ісус Христос для всього людства через Своє власне воскресіння. Як 
через підвладність людської природи злу і смерті помирають і грішники й 
праведники, і віруючі й невіруючі, так і воскреснуть, згідно зі Словом Божим, 
усі люди – і праведні, і грішні. 

Не від нас залежить, що ми смертні, але від нас залежить, як ми 
використаємо час нашого життя: для добра чи для зла. Так само не від нас 
залежить, що ми всі в останній великий день земної історії – день Другого 
пришестя Спасителя і Страшного суду – воскреснемо, але від нас залежить, 
чи воскреснемо ми для блаженного вічного життя з Богом, яке приготовлене 
для тих, хто виконує Його волю, любить Бога і ближніх, чи воскреснемо для 
осудження на вічні муки, які чекають на противників Божих. 

Наше вітання, яким ми звикли прославляти Воскресіння Христове, є 
також і закликом до кожного: якщо Христос воскрес, то й ми воскреснемо, а 
якщо ми воскреснемо, то маємо потурбуватися, щоб ми воскресли для 
блаженної вічності, а не для осудження за вчинене нами зло. 

Зі звісткою про воскресіння Спасителя також пов’язані два заклики, 
зосереджені у перших словах, що їх від Самого Господа Ісуса Христа почули 
жінки-мироносиці, – «Радійте!» (Мф. 28: 9) і «Не бійтеся!» (Мф. 28: 10). 

Скорботи світу цього, страждання, засилля зла, невпевненість у 
майбутньому – все це пригнічує людину, спонукає до зневіри та розпачу, але 
воскресіння Христове повертає нам радість та відганяє страх. Сам Спаситель 
заохочує нас не боятися сили зла, а переможно протистояти йому: «У світі 
зазнаєте скорботи, – каже Він, – але мужайтесь: Я переміг світ» (Ін. 16: 33). 

Ось так багато змісту є, здавалося б, у коротких і простих словах нашого 
взаємного вітання! Через них ми стверджуємо нашу віру в Бога, віру в 
істинне пришестя у світ Сина Божого, в Його перемогу над злом і смертю та в 
наше власне воскресіння з мертвих. Все це спонукає нас до виконання 
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заповідей Божих, до примноження добра та боротьби з гріхом і в самих собі, і 
в навколишньому світі. 

Дорогі брати і сестри! 
Розділяючи з Вами великодню радість, я вітаю всіх Вас зі світлим 

Воскресінням Христовим, зі спасительною Пасхою Господньою! Вітаю зі 
святом Главу Української держави Петра Порошенка, Верховну Раду 
України, Український уряд. З відчуттям особливої вдячності спрямовую наші 
спільні вітання українським воїнам, які зі зброєю в руках мужньо 
протистоять агресору та захищають мир. Ми щоденно молимося за Вас і 
впевнені, що завдяки вашому жертовному служінню Україна наближається 
до перемоги і справедливого миру. 

Від золотоверхого Києва тепло нашої любові та вітань, наші молитовні 
побажання ми надсилаємо тим, хто святкує Великдень в умовах окупації, за 
гратами полону чи несправедливого ув’язнення. Ми просимо в Господа 
захисту, миру і свободи для кожного з Вас. 

Зі світлим Христовим Воскресінням сердечно вітаю всіх православних 
християн України – як дітей помісної Української Православної Церкви, так і 
тих, хто дотепер ще не має єдності з нею, хоча і сповідує разом з нами одну 
віру. Наші серця і братня любов відкриті до всіх Вас, хто бажає блага Церкві 
та Україні. І ми віримо, що як Господь благословив буття помісної Церкви 
українського народу, так благословить і звершить єднання навколо престолу 
Київського всіх православних України. 

Вітаю з Великоднем усіх християн України й увесь наш народ. Нехай 
Господь надихне серця наші в любові разом будувати краще майбутнє 
Батьківщини, відкидати спокуси, протистояння і ворожнечу, а утверджувати 
правду, порозуміння і суспільний мир. 

Вітаймо один одного, сповіщаймо ближнім і далеким перемогу Божу над 
гріхом, злом і смертю, бо воістину, Христос Воскрес! 

 
  
 

Епіфаній, 
Митрополит Київський і всієї України 

 
Пасха Христова, 2019 р., м. Київ 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ  
архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона 

 
Всечесні отці, дорогі у Христі браття і сестри! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! 
 

Таким словами сьогодні всі християни вітають один одного. У цих 
словах виражається мета християнської віри: Син Божий – Ісус Христос 
помер за наші гріхи, щоб людину воскресити до вічного життя з Богом. І для 
цього, Бог став людиною, але Він, як говорить нам апостол Павло, був 
подібний в усьому до нас, крім гріха (Єв. 4:15). Гріх – це те, що розділяє Бога 
та людину, а без Бога людина приречена на страждання та смерть. 

І воскресіння Спасителя є Його перемогою над гріхом, який більше не 
знищує нас, зло більше не панує над нами у цьому світі. Господь воскресив 
людину, знищив смерть – найбільше зло цього світу. Господь наш Ісус 
Христос переміг смерть, воскреснувши із мертвих, тому ми, вітаючись 
словами «Воістину воскрес», благовістимо таємницю нашого спасіння. 

Свято Воскресіння Спасителя світу – це свято нашого спасіння, на яке 
чекало все людство від прабатьків Адама та Єви до часу народження Церкви 
на землі. До воскресіння Христового старозавітне людство святкувало Пасху, 
день звільнення ізраїльського народу від єгипетського рабства, коли народ, 
вибраний Богом, став вільним тілом і душею, щоб розпочати нове життя 
через завіт з Богом, який мав привести до свободи від гріха. Тому 
ізраїльський народ Бог врятував від знищення, щоб зробити його носієм 
істинної віри для всіх народів світу. Через це апостол Павло називає Господа 
Ісуса Христа – нашою Пасхою (1 Кор. 5:7), бо Спаситель є Новою Пасхою, 
котра була принесена в жертву, страждала, померла та воскресла, щоб ми 
назавжди повернулися до життя з Богом. 

Святкуючи цей радісний та найсвітліший день, ми всі повинні 
пам’ятати ті страшні дні, коли нашого Господа було ув’язнено, піддано суду, 
побиттю та розп’яттю. Він помер як злочинець, хоча не зробив жодного гріха, 
навпаки, все Його земне життя було присвячено служінню людям. Він 
постійно творив чудеса, зцілюючи від хвороб, втамовуючи від голоду та 
спраги, воскрешаючи мертвих. Жодна людина у цьому світі не проявляла до 
людей стільки безмірної любові, скільки Він зробив для нас. Але найбільшим 
Його подвигом заради нас було ганебне та принизливе страждання на хресті, 
бо такою смертю карали найжорстокіших злочинців, до яких людство 
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зарахувало свого Спасителя. І навіть помираючи на хресті, Спаситель, Син 
Божий, просив Небесного Бога-Отця простити усім, які його розпинали  
(Лук. 23:34). 

Так зробити міг тільки Бог, Істинний Бог. Бог любові, милосердя та 
спасіння, що Він дарував нам Своїм воскресінням із мертвих. Христос Син 
Божий, як істинна Людина та істинний Бог, воскрес, бо Він переміг смерть 
своєю любов’ю та святістю. Перемога Господа над смертю – це торжество 
любові у цьому світі, котра відкрилася людству через воскресіння Господа 
Ісуса Христа. 

Христос Воскрес, бо ніщо не може знищити чи зупинити любов Бога у 
цьому світі до найкращого Його творіння – людини. Тому свято Пасхи, свято 
Воскресіння Христа є святом перемоги любові Божої над злом, життя над 
смертю, святості над гріхом. І серед усіх радісних днів, подій та святкувань, 
котрі ми переживаємо протягом цілого року, тільки день Воскресіння 
Господа є найбільш величним та неповторним. І з цього приводу видатний 
подвижник та аскет Православної Церкви, преподобний Симеон Новий 
Богослов, повчаючи християн у день Пасхи Господньої, говорить: “Прийшла 
Пасха, радісний день Воскресіння Христового, причина і вина всякої радості, 
що відвідує нас раз на рік, а для тих, які розуміють таїнство Воскресіння, 
воно триває щоденно та постійно”. 

Слова святого вказують, що ми завжди повинні перебувати у 
воскреслій природі нашого Спасителя Ісуса Христа. Щонеділі єднатися з Ним 
у таїнстві святої Євхаристії, являючи для всіх людей взірець істинності та 
оживляючої сили християнської віри. Як ми готуємося та святкуємо 
Воскресіння Господнє – такою є наша віра, таким і буде наше спасіння та 
воскресіння до вічності. Коли Спаситель воскрес і явився апостолам, Він 
сказав: “Мир вам!” (Ін. 20:19). І саме це має бути назавжди між усіма нами, 
мир між людиною і Богом, який настав із воскресіння Христа, повинен бути у 
кожній людині та на всій землі. 

Святкуючи радісне Воскресіння Господнє, примирімося між собою, 
миром подолаймо зло, що роз’єднує нас, щоб любов увійшла у серця й 
воскресила нас до вічного життя. Господь воскресінням переміг зло, 
неправду, беззаконня, і ми у молитві просімо Його повернути мир у нашій 
Батьківщині, перемогти видимих і невидимих ворогів, а всіх віруючих 
християн об’єднати в єдиній Помісній Українській Православній Церкві. 

До цього нас завжди закликає Господь. Із закликом до цього 
розпочинається святкове Пасхальне Богослужіння: «Воскресіння Твоє, 
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Христе Спасе, ангели оспівують на небесах, і нас на землі сподоби чистим 
серцем Тебе славити». І вітаючи вас із цим світлим празником, благословляю 
вас на мир, любов і милосердя, щоб радість свята воскресіння назавжди 
перебувала у вашому житті. Щиро бажаю вам благословенних Великодніх 
свят, смачної свяченої Пасхи та світлої радості. 

Нехай благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога 
Отця і причастя Святого Духа буде з усіма вами на віки віків. Амінь! 

 
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 
 

Іларіон, 
архієпископ Рівненський і Острозький 

 
Пасха Христова, 2019 рік, м. Рівне 
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МАТЕРІАЛИ  
VІІ Андріївських читань  

на тему: 
"ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ –  

ОСНОВА ДУХОВНОСТІ ДЕРЖАВИ" 
 

• 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  
РЕКТОРА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ПРОФЕСОРА РУСЛАНА МИХАЙЛОВИЧА 
ПОСТОЛОВСЬКОГО! 

 
Цьогорічна конференція присвячена надзвичайно важливій проблемі – 

функціонуванню православ’я в Україні. Незаперечно, кожний народ має 
природне право на формування власної Церкви. Цю тезу емпірично підтверджує 
історичний досвід Вселенського православ’я. Адже Помісна Церква є запорукою 
самоствердження, розвитку, процвітання сильної, могутньої, незалежної 
держави. Відтак, нині, як ніколи, після надання Томосу про автокефалію 
Православній церкві, перед Україною назріла необхідність осмислення місця і 
ролі православ’я в історичній ретроспективі українців, проблем та перспектив 
розвитку міжправославного діалогу та державно-церковних відносин в Україні. 

Коло питань, запропоноване організаторами конференції до обговорення, 
дозволяє вести широку дискусію по ключовим проблемам історії, сьогодення та 
майбутнього українського православ’я, а саме: Україна – Константинополь: 
минуле, сьогодення, майбутнє; мирянський рух і його роль у збереженні 
православної традиції в Україні; досвід впровадження військового капеланства у 
ЗСУ; роль ЗМІ у висвітленні проблеми міжправославних відносин в Україні; 
проблеми духовності сучасного українського суспільства; Томос: механізми 
реалізації та можливі політичні наслідки; шляхи утворення Помісних 
Православних Церков; стратегії міжправославного порозуміння в Україні; 
богословська освіта в незалежній Україні; роль освіти в утвердженні духовності 
українського суспільства; реалії релігійного життя сучасних України та світу; 
релігія і влада в Україні; Православна Церква в Україні в умовах російської 
військової агресії. 

Цей захід зібрав фахівців, відданих науці, духовенство, покликане 
служити Богу, людям, Батьківщині. Вважаю, що це чудова нагода для науковців 
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та священнослужителів не лише обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, 
а й закріпити домовленості щодо подальшої плідної та конструктивної співпраці. 

Бажаю Вам плідної та цікавої дискусії під час конференції. 
 
 

З глибокою шаною і повагою ректор Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Професор Постоловський Руслан Михайлович. 
 

 
 

ІЛАРІОН  
Архієпископ Рівненський і Острозький 

 
ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦЇ 

 
Вельмишановні учасники наукового заходу, найперше вітаю всіх нас із 

утворенням єдиної, визнаної, Помісної Православної Церкви України. 
15 грудня Волею Божою в Святій Софії через тисячу років після того, як 

стараннями Ярослава Мудрого цей храм був збудований, освячений, і як в ньому 
вперше відбулось богослужіння, зібралися спадкоємці Хрещення, яке Святий 
рівноапостольний князь Володимир прийняв від Константинопольської Церкви-
Матері з метою об’єднання всіх в Православній Церкві. Знову, як і тоді, з нами 
були посланці Вселенського Патріарха, який підтримує нашу мрію про духовну 
свободу. За тисячу років не один раз підтверджено: щоб утвердити державність, 
Україні слід позбутися ланцюгів, які поневолюють нас духовно. Які розділяють і 
роблять нас вільними чи невільними виконавцями чужої волі. Століття тому, в 
часи Української національно-визвольної революції гетьман Павло 
Скоропадський і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної 
православної церкви. І багато подій, що засвідчували це велике прагнення, теж 
проходили саме у цих стінах Святої Софії.  

Незалежна Україна вклоняється великим предкам і пам’ятає їхній заповіт. 
Хочу нагадати, що Об’єднавчому Собору вже в нашій новітній історії передували 
тривалі зусилля як духовної, так світської влади, мільйонів українського 
православного люду. Протягом кількох десятків років ми не просто молилися, а 
будували церковні структури, які тепер стають основою незалежної і визнаної 
Української Церкви. І Константинопольська Матір-Церква реалізовує 
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приналежну їй згідно з канонами місію – ввести автокефальну помісну 
Православну Церкву України як рівну серед рівних до родини Помісних 
Православних Церков.  

Перед нами відкривають нові перспективи і можливості, адже закладено 
найвагомішу підвалину консолідації українського суспільства на засадах 
християнської віри і моралі. 

Як ми уявляємо собі майбутнє обличчя українського Православ’я? Чи 
справді новоутворена Церква об’єднає всіх православних України? Безумовно, 
хотілося б, щоби більшість українців об’єднались в одній церковній спільноті, 
однак усвідомлюємо, що успіх цього процесу передбачатиме кілька важливих 
передумов:  

1. Слід захистити право на об’єднання тих православних, які цього 
хочуть, і сприяти Вселенському патріархатові у виведенні їх з-під клейма 
«розкольників, схизматиків чи єретиків», оскільки в цьому простежуються не 
лише канонічні (як їх розуміє Московський патріархат), а й виразно політичні та 
імперські мотивації. 

2. Новопостала Церква зростатиме тим більше і швидше, чим 
бездоганніше з точки зору релігійної свободи вона буде створена. За нею не має 
тягнутися шлейф адміністративних зловживань. 

3. Українське суспільство покликане бути максимально обачним особливо 
після Об’єднавчого собору, щоб не стати мимоволі помічним інструментом у 
підступній кремлівській грі. 

4. Передумова справжнього успіху новопосталої Церкви у її змаганні з 
УПЦ (МП) – це краща організація духовного життя та духовної освіти, щоб це 
стало привабливим для всіх, хто досі вагається. 

5. І нарешті, найголовніше, новоствореній Українській церкві найперше 
потрібна допомога молитвою. Також потрібне добре налаштування. Також дуже 
прошу – і Патріарх Філарет просив про це сказати та наголосити: не можна 
розпалювати ворожнечу! Давайте стишувати свої емоції. «Як хочеш щоб чинили 
з тобою – так чини ближньому», – навчав нас Господь. Не дозволимо самим собі 
через піднесення здобутою «канонічністю» з переможців дракона 
перетворюватися на нього. Не ми самі перемогли розділення і розбрат – переміг 
Господь. В ейфорії перемоги не забуваймо про це. Бо попереду дуже багато 
спільної праці, спокус і випробувань. Пройти їх гідно всі ми зможемо лише 
разом. Разом з Богом і в єдності між собою. 

Перейдемо до короткого огляду оголошеної теми: «ХРИСТИЯНСЬКІ 
ЦІННОСТІ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦЇ». 

В наші дні розмова про християнські цінності набуває особливої 
актуальності. Сучасна секулярна свідомість розглядає релігійні цінності як 
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вторинні по відношенню до панівних ліберально-демократичних стандартів, 
тлумачення яких все більше розходиться з традиційною християнською 
мораллю. Тому діалог про християнські цінності – це найважливіша форма 
свідчення про віру перед лицем сучасного суспільства, яке відмовляється від 
своїх релігійних коренів. 

Жодна цивілізація у світі не існувала без непорушних духовно-моральних 
чеснот, які ми називаємо цінностями. Історія людства знає різноманітні цінності, 
уявлення про гідну і негідну поведінку, про справедливий устрій суспільства. 
Протягом століть ці цінності виникали з релігійної свідомості, формувалися в 
рамках світогляду віруючої людини. У рамках цієї доповіді питання про 
християнські цінності буде розглядатися переважно в європейському контексті, 
що має до нас безпосередній стосунок. 

Морально-етичні цінності в історичній ретроспективі володіють 
універсальним характером. Однак теза про те, що загальнолюдська моральність 
універсальна в силу того, що всім людям і всім народам притаманний певний 
моральний кодекс, загальний для всіх цивілізацій, не витримує критики. 

Ми можемо виявити загальні моральні норми, вивчаючи історію древніх 
цивілізацій. Проте до тих пір, поки в цих цивілізаціях панувало язичництво, в 
них існували і людські жертвоприношення, і канібалізм, і полігамія, і поліандрія, 
і багато іншого, від чого людство відмовилося під впливом монотеїзму. 

Старий Завіт показує нам, як глибоко змінилося життя богообраного 
народу після того, як він прийняв одкровення про єдиного Бога, став на шлях 
виконання заповідей Божих. Десять заповідей, переданих народу Богом через 
Мойсея, стали тією духовно-моральною основою, на якій будувалося ізраїльське 
суспільство. Це не означає, що всі без винятку представники народу 
ізраїльського виконували десять заповідей. Біблійні книги наповнені прикладами 
невиконання заповідей, ухилення окремих людей і всього народу від слідування 
за Божественною правдою. Але ця правда, ця моральна основа залишалася тим 
фундаментом, на якому будувалося суспільство, тією духовної скріпкою, що 
з'єднувала весь народ і робила його єдиним організмом. Ухилення ж від цієї 
правди сприймалося як гріх і відповідним чином каралося. 

Те ж саме відбувалося в історії європейських народів, коли вони приймали 
християнську віру. Разом з християнством європейські народи отримували і 
старозавітні десять заповідей, і новозавітну моральність, засновану на вченні 
Ісуса Христа. Це докорінно змінювало життя європейських народів, виводило їх 
на новий рівень духовно-морального розвитку. 

Сьогодні від критиків релігії можна почути запитання: чому ж, якщо наші 
предки були настільки релігійними, наше минуле відзначено стількома війнами, 
стражданнями, несправедливістю? Відповідь на це запитання досить проста: 
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людям було дано заповіді, але вони їх не виконували. Адже і в наші дні більшість 
населення земної кулі – представники християнства, ісламу, іудаїзму та інших 
традиційних релігій – погоджується з десятьма заповідями, однак деякі з них не 
виконуються.  

Сьогодні у європейському цивілізаційному просторі відбувається свідома і 
послідовна ліквідація тієї системи цінностей, на яких століттями базувалося 
життя наших предків. Якщо ми звернемося не до громадської думки, не до 
позиції віруючих людей, а до офіційних документів Євросоюзу, то знайдемо 
цьому яскраве підтвердження. У Преамбулі до «Хартії основних прав 
Європейського Союзу» говориться, що спільні цінності – це гідність людини, 
свобода, рівність і солідарність, демократія і верховенство закону. Серед цього 
списку, так само як і в інших основоположних документах Європейського 
Союзу, не згадуються християнські цінності, внесок християнства у 
багатовіковий процес, який перетворив варварські племена, що населяли 
територію Європи, у велику цивілізацію. 

Пам'ятаю щирі, але безуспішні спроби європейських християнських 
громад відновити історичну і моральну справедливість, домігшись згадки 
християнства в основоположних документах Європейського Союзу. Творці 
європейського майбутнього виявилися глухими до голосу здорового глузду, 
вказуючи на те, що посилання на християнську спадщину може нібито образити 
почуття представників інших релігій або атеїстів. Насправді ж секуляризм аж 
ніяк не є нейтральним майданчиком для всіх релігій. Навпаки, це світогляд, 
неприйнятний для всіх релігійних традицій. Войовничий секуляризм оголосив 
війну релігійному світогляду як такому, оскільки виходить із зовсім інших 
передумов і веде до зовсім інших результатів. 

Найважливіше завдання Церкви полягає в допомозі людині в її боротьбі з 
гріхом і пристрастями, що руйнують особистість і спустошують душу. 
Секулярний же світогляд виходить з того, що поняття гріха взагалі не має права 
на існування: немає нічого, що було б гріховним само по собі, гідне осуду тільки 
порушення однією людиною прав і свобод іншої людини. Що ж стосується 
особистої моральності, то кожна людина вільна визначати ту шкалу моральних 
цінностей, на яку вона буде орієнтуватися. Те, що гріховне і аморальне для 
одного, може бути виправданим і схваленим для іншого. Головне, щоб всі жили в 
мирі та злагоді. 

Не так давно українці були складовою країни, в якій влада насильно 
викорінювала релігію і насаджувала безбожництво. На всьому просторі 
Радянського Союзу здійснювався жахливий експеримент з демонтажу 
релігійності як такої. Ідея виховання нової універсальної людини, громадянина 
світу, позбавленого релігійних забобонів, для народів Радянського Союзу стала 
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реальним історичним досвідом. Ми дорого заплатили за цю ідеологію, яка 
коштувала життя мільйонам людей, що не вписалися в марксистсько-ленінські 
уявлення про світле майбутнє. 

Я переконаний у тому, що і серед людей невіруючих є ті, хто веде 
високоморальний спосіб життя, так само як серед віруючих є грішники і 
злочинці. Релігійність не є панацеєю від моральної розбещеності, так само як і 
атеїзм не обов'язково веде до порочного способу життя. Однак є кардинальна 
різниця між віруючою людиною і сучасним носієм секулярного світогляду. 
Перший, вчиняючи злочин, усвідомлює гріховність свого вчинку, другий же не 
вважає гріх гріхом, зводить порок у норму, виправдовуючи його на основі 
спеціально створених для цього ідеологічних парадигм. Ці парадигми лягають в 
основу того нового морального кодексу, який радикальним чином розриває з 
релігійною традицією і спрямований на створення нового типу людини, 
позбавленої абсолютних моральних орієнтирів. 

Наведу конкретні приклади розбіжності між християнською і секулярною 
моральністю. І християнська, і ліберальна традиції говорять про гідність людини, 
про цінність людського життя. Але розуміється ця цінність по-різному. 
Християнська традиція заявляє про недоторканність життя людини з моменту 
зачаття, виходячи з того, що будь-який зародок через дев'ять місяців стане 
чиїмось сином або дочкою. Секулярній же свідомості зручно розглядати ембріон 
як набір хромосом і стовбурових клітин, який можна використовувати для 
омолодження і продовження життя інших людей шляхом знищення життя самого 
ембріона. Можна виправдати маніпуляції з ембріонами різними благими 
намірами, але не будемо забувати про те, що досліди на людях у фашистських 
таборах смерті теж принесли користь науці. Питання в тому, чи потрібна нам 
така користь, чи готові ми користуватися благами, які коштували комусь життя? 

Виявляється, в сучасному демократичному суспільстві деклароване 
уявлення про гідність людини і цінність людського життя поширюється тільки на 
певні категорії людей. Воно не поширюється на ненароджених немовлят, яких 
вважається допустимим умертвляти без докорів сумління. Воно не поширюється 
на тяжкохворих людей, яким надається можливість «піти з гідністю» шляхом 
застосування евтаназії – узаконеного в деяких країнах вбивства людей похилого 
віку, тяжкохворих і навіть дітей. 

Говорячи про гідність, ми також повинні визнати, що людина може 
понизити і навіть втратити свою гідність. З християнської точки зору, гідність 
особистості безпосередньо залежить від морального вибору людини, її 
добродіяння або гріховності. Секулярна ідеологія відкидає зв'язок між гідністю і 
моральністю, але поза цим зв'язком теоретичне уявлення про гідність людини 
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далеко не завжди переходить у практичну площину, залишаючись лише 
декларованою абстрактною цінністю. 

Що таке свобода? У християнській традиції це поняття має ключове 
значення. «До свободи покликані ви, брати», – говорить апостол Павло (Гал. 
5:13). Однак мова тут йде не про свободу як вседозволеність, а насамперед про 
звільнення людини від влади гріха, пристрастей, про ту внутрішню свободу, яка 
ґрунтується на дотриманні заповідей Божих. З точки зору християнства, свобода 
людини невіддільна від моральної відповідальності. Людська свобода має 
величезну силу, бо уподібнює людину Богу, але в ній закладено і 
вибухонебезпечний потенціал, якщо вона протиставляє себе Богові. Свободу 
можна порівняти з ядерною реакцією, яка приносить користь тільки тоді, коли 
діє в атомній електростанції, а не коли вона перетворюється в руйнівну силу 
зброї. Моральна відповідальність – це та система духовної безпеки, яка зберігає 
особистість від розпаду під впливом сили власної волі. 

Зрозуміло, свобода – непорушна цінність, але в будь-якій релігійній 
традиції вона існує в морально-етичному, національно-культурному та іншому 
контекстах. Навіть у країнах з християнською більшістю можуть існувати різні 
уявлення про рамки свободи. Універсальна цінність свободи як такої не може 
розглядатися як карт-бланш на здійснення будь-яких гріховних вчинків. 

Ми змушені відзначати глибоку кризу свободи як цінності, викликану, в 
тому числі, різницею між декларованим і реальним ставленням до свободи 
людини. Так, не варто думати, що численні документи про свободу людини 
вирішили проблему рабства. За даними організації Human Rights Watch, 
щорічний обсяг торгівлі людьми становить нині до 900 тисяч чоловік. У світі 
величезна кількість людей, які залучені в злочинні мережі, пов'язана з 
работоргівлею, наркоторгівлею, проституцією і сутенерством. 

Солідарність – ще одна категорія у списку цінностей, що перераховуються 
в Хартії основних прав ЄС. Але в умовах споживацького суспільства дуже 
складно вести розмову про справжні солідарність і братство, поняття про які 
сформовані християнським моральним вченням. Солідарність неможлива без 
урахування інтересів ближнього, без заповіданої Богом любові до ближнього, а 
часом і жертовності, яка природним чином обмежує вільний вибір людини, її 
прагнення до найбільшого комфорту. Солідарність неможлива там, де єдине 
обмеження свободи людини – це свобода інших осіб і їхні законні інтереси. 

Суспільну єдність природним чином передбачає любов до ближнього. 
Однак в умовах кризи ідентичності багато людей відмовляються від міцних 
національно-культурних і релігійних зв'язків, керуючись у спілкуванні 
принципом супермаркету, коли людина вибирає для себе більш зручного в даний 
момент часу партнера. Такий підхід, як правило, призводить до атомізації 
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суспільства. В умовах деградації сімейних цінностей, відносини солідарності 
виявляються в глибокій кризі навіть на рівні «діти – батьки». 

В умовах секуляризму солідарність і братерство позбавляються 
морального підживлення. Звичайно, їхнє декларування зберігає свою важливість, 
але гармонізувати братство з відносинами товарного обміну, які прийшли у 
сферу міжособистісного спілкування, виявляється неможливим. Свідченням 
цього є світова економічна криза. Вона показала роз'єднаність суспільства, члени 
якого, сподіваючись набути особисте багатство, готові ставити під загрозу 
мінімальне благополуччя мільйонів незаможних людей по всьому світу. 

Невеликий екскурс по європейських цінностях, які розвиваються в рамках 
глобального світу, приводить нас до наступного висновку. Дані цінності 
насильно, часто всупереч думці багатьох людей, вирвано з морального 
контексту, який століттями формувався християнською цивілізацією. Цінності 
покликані сприяти будівництву справедливого світу, але такий світ неможливо 
побудувати на основі секулярної ідеології, що бачить цей світ без Бога і без віри. 
Світ без Бога, без абсолютних моральних цінностей, що вкорінені в 
Божественному Одкровенні, невідворотно перетворюється у сферу панування 
рабства і беззаконня. 

Православний люд в Україні мільйонами життів заплатив за безбожний 
радянський експеримент, а тому може і зобов'язаний свідчити перед 
прихильниками войовничого секуляризму про те, що суспільство, відірване від 
духовних коренів і віри, не має майбутнього. 

 
 

протоієрей Віталій ЛОТОЦЬКИЙ,  
кандидат наук з богослов’я, ректор РДС 
 

ПАСТИРСЬКА ОПІКА ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА  
ПЕРЕД ЗАГРОЗАМИ ВПЛИВУ НОВИХ РЕЛІГІЙНИХ РУХІВ 
 
Постановка питання дослідження. Одна з важливих проблем 

сьогодення – необхідність нормалізації релігійного життя в Україні. Складність 
цієї проблеми зумовлена багатьма чинниками, зокрема, процесом національного 
та духовного відродження, що відбувається в суперечливих умовах і тому 
викликає інтерес до вітчизняної історії, зокрема, до історії релігії, її місця та ролі 
в культурі України. Відсутність необхідних знань у цій сфері, насильницьке 
витіснення релігії в минулому з культурного життя суспільства призвели до 
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втрати духовних цінностей, збіднення національної культури, що зумовило не 
завжди правильну орієнтацію в сучасних дискусіях навколо релігійно-церковних 
питань. Все це є виклики перед сучасним душпастирством, яке має жити 
повнотою благодатного життя Церкви, що криється у Священному Писанні та 
святоотцівському духовному досвіді. 

Об’єкт дослідження – вчення Православної Церкви про душпастирство 
та його місійно-апологетичну діяльність з деструктивними релігійними рухами в 
Україні. 

Предмет дослідження – пастирська протидія по відношенню до появи та 
функціонування нових (деструктивних) релігійних рухів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна міжнародно-правова система 
ґрунтується на пріоритеті інтересів земного життя людини і людських спільнот 
на противагу духовним цінностям. Церква не може позитивно сприймати таке 
влаштування світового порядку, при якому в центр усього ставиться потьмарення 
гріхом людської особистості. Церква, в особі своїх пастирів, зобов’язаних 
піклуватися про духовне життя людей, неодмінно повинна давати духовну оцінку 
всім подіям, що відбуваються у світі, тому сучасне життя вимагає від пастиря 
об’єктивності й досвідченості у справі свого служіння, бути готовим допомогти 
пастві подолати ці проблеми.  

Преп. Макарій Єгипетський говорить, що у світі – постійна боротьба між 
добром і злом. У зв’язку з цим життя людей рухається то по одному, то по 
іншому шляху до остаточного становлення їх або в добрі, або в злі [13, с. 85]. 
Щоб відповідати запитам сучасного світу, пастир повинен мати ревність до Бога, 
і цим благодатним вогнем він повинен запалювати душі й інших до молитви, 
духовних подвигів і боротьби з дияволом. Святий Іоан Золотоустий, зображаючи 
образ пастиря Церкви Христової, найперше наголошує на тому, що пастиреві 
необхідно дотримуватись пастирської аскези як основи духовного загартування і 
засобу боротьби з дияволом. Святитель також говорить і про те, що ворог роду 
людського, який протистоїть священнослужителю постійно, спрямовує усі свої 
зусилля, щоб підкорити пастиря Церкви Христової, щоб, таким чином, 
паралізувати силу Церкви Христової і привести народ Божий і все людство до 
загибелі. Мета згубної діяльності диявола, за святим Іоаном Золотоустом, – 
розірвати Церкву зсередини. Саме тому диявол підкрадається не лише до 
духовно-прохолодного подвигу пастиря, але і до дрімаючого, хоча і ззовні 
благочестивого, намагаючись таким чином заволодіти його почуттями і думками, 
а також діями [6, с. 5-96].  

Сучасний світ бореться з тими, хто хоче жити за заповідями Божими. 
Сьогодні він використовує різні способи людських мудрувань для того, щоб 
викорінювати правдиву віру в Ісуса Христа і відвертати віруючих від життя 
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згідно з вірою. Пастир повинен усвідомлювати, що він постійно перебуває на 
передньому краї безперервної боротьби за власне спасіння та за спасіння 
довіреної йому пастви. Тому сьогодні ще більше ніж у минулому важливі слова 
апостола Петра: «…будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник ваш диявол 
ходить, рикаючи, наче лев, і шукає, кого б пожерти. Станьте проти нього міцною 
вірою» (1 Пет. 5: 8-9). Глобалізаційні процеси, що відбуваються в суспільстві, 
посилюють дію зла у світі: розповсюдження безбожництва, аморальності, 
бездуховності – все це повинно засмучувати пастиря, але має ставати приводом 
не до відчаю чи зневіри, а до посиленої праці. Пастир повинен проводити 
аскетично найперше своє життя, і саме прикладом особистого життя бути 
взірцем для пастви.  

Найкращим та найдосконалішим взірцем для пастирства є земне життя 
Христа Спасителя та проповідницька діяльність Його учнів, особливо ап. Павла. 
Саме їхній особистий і життєвий приклад став основою пастирського служіння 
для утвердження на землі Церкви Христової. Проповіді і повчання Господа Ісуса 
Христа та апостолів охоплювали всі сторони людського життя, тому що вони 
торкалися усіх важливих життєвих ситуацій. Відповідно, і їхнє пастирське 
служіння мало великий успіх і плідно впливало на духовну ситуацію сучасного 
їм часу. Успіх їхнього пастирського служіння перебував у залежності не тільки 
від їхніх особистих якостей, як вчених і освічених у мудрості людей, а був 
виявом їхнього власного життя. Вони невід’ємно перебували в єдності із своїми 
словами та своїм життям. Святий Кіпріан Карфагенський вчить, що християнська 
мораль та жертовність до духовного подвигу прокладені скрізь боротьбу із самим 
собою [9, с. 204].  

У сьогоднішньому світі основним завданням пастиря є проповідь словом 
і самим життям, який, разом з апостолом Павлом, повинен повторювати «…горе 
менi, коли не благовiствую!» (1 Кор. 9: 16). Священнослужителям проповідувати 
належить, особливо під час звершення богослужінь. Нинішній час відзначається 
свободою для проповіді, а тому пастирі Церкви повинні використовувати всі 
можливості для її звершення. Священик той, який, маючи можливість 
провідувати, не використовує її, грішить перед Господом, за що дасть відповідь в 
день Суду. Проповідь пастиря повинна бути якісною, має наповнюватися 
богословським та морально-практичним змістом. Під впливом проповіді людина 
повинна навертатися до Бога, до правдивого християнського життя, 
усвідомлювати необхідність постійно дбати про спасіння душі й життя вічне. 
Митрополит Антоній Сурожський говорить, що пастир повинен пояснювати 
значення слів Священного Писання та основ віровчення Православної Церкви, 
викривати гріхи та вказувати шляхи їхнього подолання, допомагати віруючим 
правильно розуміти сенс християнського подвигу, перенесення страждань, 
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хвороб, життєвих негараздів. Завдання проповіді, як живого, одухотвореного 
слова, – дійти до серця слухача і справити на нього вплив, який приведе людину 
до спасіння [3, с. 345].  

Особливу увагу слід приділяти навчанню віруючих перед прийняттям 
Таїнств Хрещення і Шлюбу, робити все можливе для того, щоб ці та інші 
Таїнства Церкви приймалися християнами свідомо, відповідально і з розумінням 
обов’язків, які вони на них накладають. Проповідь стає більш плідною, коли вона 
походить від живої віри, від свідомого розуміння та переконаності самого 
пастиря в тому, чого він навчає народ. Слова проповідника не повинні 
розходитися з його життям, а навпаки – повинні підтверджуватися ним. Якщо в 
апостольські часи правдивість євангельської проповіді стверджувалася чудесами 
і знаменнями, то сьогодні пастир повинен всіляко дбати, щоб його слово 
стверджувалося особистим прикладом аскетичного життя. Велике значення у 
справі настанови віруючих у християнському житті має приклад особистої 
поведінки священика, його пристойний зовнішній вигляд, скромність, 
вихованість, освіченість. Такий пастир привертає людей до Бога і до Церкви, в 
той час як пастир грубий, неосвічений, який має неохайний вигляд, і сам не йде 
до спасіння, й іншим стає приводом до спокус. Тому пастирям слід приділяти 
належну увагу постійному вихованню і самовихованню пастирських якостей, 
богословській, моральній та церковно-практичній освіті та самоосвіті.  

Сучасний пастир повинен використовувати для проповіді та настанов всі 
можливі й доступні форми та методи, а саме: сприяти викладанню у місцевих 
загальноосвітніх школах курсу «основи християнської етики», пастирі повинні 
приділяти належну увагу розповсюдженню православної духовної літератури, 
дбати про організацію при парафії та належний рівень діяльності недільної 
школи для дітей і дорослих. За вченням святого Амвросія Медіоланського – 
священик повинен бути духівником завжди і в усьому, бо духовність виявляться 
не лише в зовнішньому благочесті чи узгодженні з канонами чи звичаями або 
загальноприйнятими правилами, але у внутрішньому стані своєї душі, яка 
постійно прагне любити Христа і своїх ближніх [2 , с. 102].  

Споглядаючи на Пастиреначальника – Господа нашого Ісуса Христа, 
через священне Євангеліє, ми бачимо, що Його служіння виявлялось не лише в 
повчаннях, але й у постійному служінні ближнім. Одним з подвигів у духовному 
житті пастиря є співстраждальна любов. Сам приклад життя пастиря повинен 
бути просякнутий співстражданням до ближніх, за прикладом слів Христа: 
«істинно, істинно кажу вам: ви будете плакати і ридати, а світ зрадіє; ви печальні 
будете, та печаль ваша за радість буде... Так і ви маєте печаль нині; але Я знову 
побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радости вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16: 
20-22). У наведених вище словах Небесного Пастиреначальника мова йде про 
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властивості й самі дії пастирського настрою в душах і серцях самих апостолів. 
Зародження ж пастирського покликання в серцях священиків звершується не 
інакше, як через ту саму муку внутрішнього самозречення, самопожертви заради 
спасіння інших. Святитель Григорій Двоєслов говорить, що рушійною силою для 
духовного народження є любов, але любов повинна бути чистою та щирою [5,  
с. 28]. Вона може зародитись у душі пастиря не інакше, як шляхом внутрішньої 
смерті гріховних пороків, шляхом страждань і очищення.  

Подвиг пастирської любові знаходить своє підтвердження в посланнях 
ап. Павла. За словами первоверховного апостола Павла, на відміну від Старого 
Завіту: «…ми маємо не такого первосвященика, який не може страждати з нами в 
немочах наших, але Такого, Який, подiбно до нас, зазнав спокуси в усьому, крiм 
грiха» (Євр. 4: 15). Основною частиною духовного життя пастиря є Божественна 
літургія. Тому ревне звершення всього уставного кола богослужінь – найперший 
з обов’язків пастиря. Священик не тільки сам повинен виконувати своє служіння 
відповідно до приписів церковного уставу, але й стежити, щоби й інші учасники 
богослужіння виконували свої обов’язки – прислуговування в храмі, читання, 
спів, тощо – належним чином і з благоговінням. Нікому не слід забувати грізні 
слова Писання: «проклятий, хто діло Господнє робить недбало…» (Єр. 48: 10). 
Бог, бачачи ревність пастиря в богослужінні, з часом збере навколо нього паству, 
в той час як від недбалого пастиря розійдеться й та, яку він має. З особливою 
ревністю та увагою пастир повинен зберігати молитовний настрій під час 
богослужіння. «Обов’язком пастирської науки є не стільки перераховувати 
обов’язки та окремі відправи священика, скільки виховувати в ньому 
пастирський дух і настрій» [14, с. 32]. 

Молитви та інші богослужбові тексти не повинні просто вичитуватися, 
тобто прочитуватися або вимовлятися вголос механічно і бездумно, адже 
молитва є розмова, спілкування з Самим Богом і тому потребує належного 
духовного настрою, благоговіння, зосередженості на змісті молитви. Якість 
звершення молитви зовсім не може бути замінена кількістю вичитаних 
молитовних текстів. Під час богослужіння пастир і його паства повинні 
молитися, а не просто відбувати певний уставний ритуал, а тим більше не 
повинні займатися своїми справами, сторонніми розмовами, щодо яких 
богослужіння сприймається лише як звуковий фон. Священнослужителі та 
парафіяни мають бути живими учасниками всього богослужіння від початку до 
кінця, а не уподібнюватися до театральних акторів, які лише у визначені моменти 
виконують свою роль, а потім чекають наступного виходу. Пастир повинен 
стежити, щоб ясність і чіткість виголошення та співу богослужбових текстів не 
приносилися в жертву художнім артистичним прийомам виконання. Особливо це 
важливо під час читання псалмів, Апостола та Євангелія, які є словами 
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Божественного Одкровення, а тому мають виголошуватися з підвищеною 
уважністю та безперешкодно сприйматися й осмислюватися всіма парафіянами.  

Формальна, суха, неуважна молитва, довільне ставлення до молитовних 
приписів Православної Церкви, суттєве скорочення або й повна відсутність 
приватної (келійної) молитви – все це є ознакою маловір’я, лінивства, 
закам’янілої нечутливості серця або інших викривлень у духовному житті. 
Наявність православної віри повинна підтверджуватися ділами віри, серед яких 
молитва – життєво необхідна і невід’ємна частина шляху пастиря до спасіння: 
«безперестанно моліться» (1 Сол. 5: 17) – наставляє Писання, «бо як тіло без 
духу мертве, так і віра без діл мертва» (Як. 2: 26). Особистий досвід у справі 
пастирського служіння має бути досвідом всієї Церкви. Кипріан (Керн) говорить, 
що пастирська справа є справою внутрішнього споглядання Царства Божого в 
людині [10, с. 29].  

Пастирська аскеза – це не самовільний шлях, а наслідування життя у 
Христі, тому віруючі повинні вбачати в пастирі всю тайну майбутнього життя 
Церкви. В цьому відношенні пастир проявляє себе як справжній пастир, за яким 
повинно йти його стадо. Не пастир повинен примушувати, заставляти в етичному 
смислі наслідувати Христа на словах, а першим повинен являти це на своєму 
шляху. Досвід боротьби пастиря із спокусами повинен передаватися на всіх 
людей. В цьому виявляється його пастирське душпіклування і молитовне 
заступництво за свою паству. Заступництво пастиря за народ виражається в його 
молитовності, жертовності та любові. Спасіння людини є процесом боротьби із 
спокусами, відреченням від світу з його земними потребами. Віруючий, 
перебуваючи на цьому етапі, потребує неабиякої духовної опіки від пастиря.  

Боротьба, яку мусить нести на собі християнин, є боротьбою всієї 
Церкви, і пастир має проявити тут особливу роль. У його духовній талановитості 
мають утверджуватися, всі ті, хто прагне спасіння. У Христі нам даровано 
спасіння. В ньому і через Нього Бог всиновлює людей в Дусі Святому, робить їх 
спадкоємцями Царства Божого. Одночасно, цей вислів вказує і на ціль людини, 
відкриває її покликання до обожествления, участі у житті Господа. Для помочі в 
реалізації тієї мети Христос настановив апостолів духовними пастирями, 
наставниками вірних у їхній мандрівці до Бога. Термін «душпастирство» означає 
діяльність, очолювану душпастирями, і яка має на меті спасіння ввірених людей.  

У перших віках християнства єдиним душпастирем був єпископ, якому 
допомагали пресвітери, диякони і світські. Із поширенням християнства, 
постанням нових спільнот душпастирські функції перейшли до священиків і вони 
«покликані дбати як отці у Христі за тих, кого духовно народили через Хрещення 
і навчання, і так очолювати свою помісну спільноту і служити їй, щоб вона могла 
достойно називатись іменем, яким прикрашено весь Народ Божий, тобто 
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Церквою Божою. Заклик Ісуса до апостолів: «отже, йдіть, навчайте всі народи, 
хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я 
заповів вам…» (Мф. 28: 19-20). І досить важко дати окреслення євангелізації, 
оскільки це є широке поняття, але одним і з вдалих визначень є окреслення її як 
свідчення в силі Духа Святого, воплоченого, розп’ятого і воскреслого Ісуса 
Христа як єдиного Господа і Спасителя людського роду, в спосіб радісний, і 
сповнений любові, який веде до пізнання Доброї Новини і будування Церкви. 
Проголошення і проповідування ведуть до зародження віри, яка є першим 
кроком у діалозі з Богом, зустрічі з Ним. Але крім праці пастиря в цьому 
напрямку, – говорить Іоан (Шаховський): «все приходские работники должны 
участвовать в миссионерской работе: устройстве лекций не только для 
приходской, но и для «внешней» аудитории» [7, с. 103].  

Поширеним способом євангелізації є місії, серії священного 
проповідування для духовного оновлення християнського народу, реколекції. 
Вони мають на меті перш за все розбудити в людині віру, допомогти їй 
зустрітись з Богом, створюють обставини для навернення. Душпастирям слід 
приділити більше старання у впровадженні цих форм євангелізації у своїх 
парафіях. У щоденній парафіяльній діяльності слід приділити більше уваги 
навчанню вірних. Залежно від обставин і ефективності слід обирати час 
проведення таких навчань. Воно може відбуватись в неділю, після вечірнього 
богослужіння. Спільна молитва стане доброю передумовою напоумлення. 
Навчання повинно відповідати духовним потребам вірних, допомагати їм у 
вирішенні проблем, які стоять перед ними. Біблійна і літургійна наука допоможе 
краще пізнати Бога і ввійти у таїнство Євхаристії, відчути передсмак життя 
вічного у Христі.  

Звісно, така катехізація не може охопити всіх вірних. У ній, в основному, 
братиме участь найбільш свідома частина вірних. Тому слід користати з кожної 
нагоди для індивідуальної євангелізації та катехізації. Однією з таких нагод є 
Йорданське благословення домів. У багатьох випадках це є чи не єдиною 
нагодою для нав’язування діалогу з людьми, які не ходять до Церкви. Проста 
розмова, особиста наша зацікавленість до труднощів даної сім’ї можуть стати 
першим кроком у наверненні до Бога. Часто людина вперше в житті має 
можливість розмовляти зі священиком. Особисте свідчення, досвід віри 
душпастиря може запалити віру в серцях слухаючих. А священик краще знатиме 
свою спільноту. Архімандрит Константин (Зайцев) пише: «Неповторимое 
своеобразие взаимоотношений пастыря и паствы станет еще отчетливее пред 
нашими глазами, если мы вдумаемся в то, что, в сущности, объединяет пастыря и 
паству в плане духовно-благодатном» [11, с. 112]. Це є ті обставини, коли 
людина найбільше схильна до пошуку справжнього сенсу життя.  
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Ми покликані вказати вірним єдину дорогу, правду і життя, якою є 
Христос. Попри всі ці форми євангелізації важливим залишається особисте 
свідчення, приклад духовного провідника. Апостол Павло повчав Тимофія: 
«Пильнуй себе самого та навчання; займайся цим постiйно: бо, так роблячи, i 
себе спасеш i тих, що слухають тебе» (1 Тим. 4: 16). Любов до ближніх, 
цілковита довіра Богові, побожне, молитовне життя, терпеливе перенесення 
труднощів у служінні душпастиря є найкращим зразком для вірних. Як також і 
злий приклад зруйнує добре навчання.  

Наше суспільство страждає на численні духовні недуги, головними з 
яких є егоїзм, матеріалізм, падіння моралі, алкоголізм. Саме такі люди шукають 
іншого пристановища в неорелігіях. Насправді вони очікують від пастирів 
доброго прикладу для наслідування. Більшість оцінює християнство, дивлячись 
на їхніх священиків. Це повинно стати закликом до поглиблення нашого 
духовного життя у Христі. І сьогодні те саме завдання стоїть перед Церквою. Від 
нас вимагається знайти такі форми навчання, які б були пристосовані до 
теперішньої ситуації й служили добрим знаряддям у душпастирській опіці 
дорослих. Враховуючи значне число непрактикуючих християн, гостро постає 
вимога нового підходу до віруючих. Кожен священик у тайні Священства 
отримав дар Святого Духа для провадження своєї пастви. Він допоможе і вкаже 
потрібний спосіб опіки над вірними. Важливим є наше бажання і готовність до 
служіння.  

Крім настанов і повчань, пастир повинен в особистому житті показувати 
своє негативне і зневажливе ставлення до різноманітних марновірств. Часто таке 
ставлення краще від красномовних слів переконує марновірних людей у 
безглузді й суєтності марновірств. Тут дуже важливо починати боротьбу з 
індивідуального підходу через сповідь, скріплюючи її проповіддю і прикладом 
власного життя. Схиархімандрит Іоан (Маслов) говорить, що пастир Церкви 
повинен виховати в собі глибоке та живе почуття Божественної правди [15, с. 
133]. Він має навчити, щоб віруюча людина знала, що без допомоги Божої вона 
нічого доброго не досягне, і без попущення Божого з нею нічого поганого не 
станеться. Марновірна ж людина, хоча б і признає буття Боже, своє благополуччя 
чи неблагополуччя ставить не в залежність від Бога і від дотримання заповідей 
Божих. Вона вважає, що його благополуччя чи неблагополуччя залежить від 
якихось збігів, подій, несподіванок чи ж попросту – від магічних дій. Пастир, у 
першу чергу, повинен за кожною сповіддю намагатися хоча б у мінімальному 
ступені роз’ясняти основні істини християнства, відвертати від марновірств і 
єретичних представлень, висуваючи на перший план не обрядову, а містичну 
роль Церкви як джерела любові Христової і благодаті, призивати до виконання 
моральних законів Спасителя.  
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Магічне сприйняття культу є однією з головних причин виродження 
християнської релігії, її перекручувань, причиною зростання язичництва, 
особливо атеїзму, окультизму і сатанізму. Джерелом марновірств є насамперед 
підвищена від природи чи під впливом якихось зовнішніх причин, – наприклад, 
після перенесення тяжких випробовувань чи очікування майбутніх потрясінь, чи 
страх перед невизначеним майбутнім, – містична налаштованість людини, яка 
спонукає охопленого нею посилено тягнутися до всього таємничого і у сфері 
таємничого шукати швидких вирішень і розгадок питань і сумнівів, які її 
турбують. Магізм як стан свідомості можливий всюди. Але православному 
пастирю потрібно стежити за правильним спрямуванням цього почуття. 
Вищезгаданий настрій душі, в загальному, досить сприятливий для розвитку 
віри, але може уклонитися на небезпечний і неправдивий шлях, якщо йому не 
дати правильного і здорового спрямування. А отже, наступним джерелом 
марновірства є відсутність у віруючого цілісного і повного християнського 
світогляду, або взагалі відсутність чітких і здорових понять віри, чіткого 
релігійного погляду на зв’язок людини з видимим і потойбічним світом, з 
реаліями тілесними і духовними.  

Знання джерел, з яких розвиваються марновірства, дуже важливе для 
визначення засобів боротьби з марновірствами. Відомо, що для знищення 
марновірства треба усунути джерело, з якого вони виникають. Якщо 
марновірство виростає на ґрунті недостатньої освіти, то треба явища, що служать 
предметом марновірства, освітити світлом наукового знання; якщо виникає через 
хворобливу містичну налаштованість, то потрібно дати людині здорове 
прямування і здорову їжу істинної віри. Але таке просте вирішення питання 
ускладнюється тим, що в основі марновірства лежить притаманна людині 
потреба віри; корені істинної віри і марновірства переплітаються; віра і 
марновірство ростуть на одному полі й навіть з одного кореня, і вириваючи 
сурогат, кукіль віри можна пошкодити сам корінь віри. І тоді буде «…останнє 
гірше від першого…» (Мф. 12: 45). Замість оздоровлення душа одержить 
спустошення. В. М. Чернишов пояснює, що практично будь-яке явище як світу 
матеріального, так і світу духовного по-різному сприймається різними людьми 
[16, с. 94]. Пізнавши марноту своєї темної віри, розчарована людина може 
перенести своє розчарування і взагалі на віру, засумніватися врешті-решт, взагалі 
відкинути таємничу сторону віри, – а віра без таїн перестає бути вірою. А тому 
боротьба з марновірствами тільки шляхом наукового просвітництва небезпечна.  

На прикладі атеїстичного періоду, коли будь-яка віра називалась 
марновірством, і був обраний саме такий шлях боротьби з марновірством, 
всякого роду деструктивних рухів не тільки не поменшало, а навпаки, 
збільшилось. І саме цим можна пояснити таку спрагу до всього таємничого у 
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пострадянський період і таке поширення марновірств. Люди втрачають крила 
віри, на яких розум возноситься до споглядання вищих тайн, і доходять до такого 
стану, в якому здатні сприймати і признавати тільки те, що дає їм безпосередній 
досвід або вузький суб’єктивний світогляд. А тому щоб запобігти цьому, 
потрібно до наукової добавляти релігійну освіту через протиставлення 
сектантству істинних понять про Бога, про людину, про обмеженість людського 
розуму, про Божественне Одкровення, яке пояснює людині таємниці, недоступні 
для розуму, про духовне життя, важливість і спасительність для людини великих 
тайн Божих, що мають у всій повноті розкритися у майбутньому житті, тобто 
використовувати всі засоби, щоб марновірний засвоїв розумний релігійно-
моральний світогляд.  

Розум шукає виразності різних відмінностей і відтінків, шукає ясних 
визначень, – говорить дияк. Андрій Кураєв. Там, де є визначеність, там є 
усвідомлення та розуміння меж, які проходять між релігійними, філософськими 
та життєвими переконаннями людей [12, с. 360]. Сита людина не накинеться, як 
блудний син, на свинячу їжу, і той, хто має тверду релігійну віру, не стане їсти 
релігійних відходів, якими в даному випадку є секти. У нашому суспільстві 
давно забуто імена язичницьких богів, яким приносили жертви наші предки 
язичники, але донині бачимо прояви язичницької закваски. З’явившись в Україні 
як частина світового релігійного процесу, нетрадиційні вірування успадкували ті 
риси, які характеризують неорухи взагалі і в будь-якій країні.  

Найсуттєвішим для неорелігій є те, що вони не обмежені рамками однієї 
релігії й певною мірою спрямовані на міжрелігійний синтез. Підвищена здатність 
до універсалізму і синкретизму – головна особливість більшості сучасних 
релігійних рухів. Безвідповідальне ставлення до цього вироблене тим, що такі 
обряди в основному всерйоз не сприймаються. Береться тільки зовнішній бік цих 
обрядів, але священику потрібно пам’ятати про небезпеку, яка підстерігає нас у 
такому розвитку подій, і використовувати її у просвітницьких цілях, 
розкриваючи порівняльним способом висоту християнського вчення та згубність 
цих рухів. Священик повинен показати серйозне ставлення до неокультів. Тут 
знову ж таки потрібно бути толерантним у певній мірі і в  пастирському підході 
використовувати індивідуальний підхід до людей, які в силу обставин потрапили 
в сектантські тенета чи є потенційними адептами, роз’яснювати їм можливу 
небезпеку, що існує в цьому. Таким чином, він зможе добитися настирливістю і 
мудрим підходом підкреслити важливість і істинність християнських традицій і 
сприяти їхньому поширенню в суспільстві. Толерантність тут повинна вживатися 
за принципом «не нашкодь» і з твердістю, ревністю та відповідальністю за 
чистоту віри і духовне здоров’я своєї пастви.  
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Життя на парафії, – за архієп. Іоаном (Шаховським) – «есть лестница в 
Царство Божие» [7, с. 105]. Пастир зобов’язаний з сердечним болем роз’яснювати 
пастві облудливість нетрадиційних релігій, показувати їхню безпідставність різних 
боязней і підозр, показувати непристойність і згубність подібних вірувань і 
поступків. Марновірства завжди викривалися як темнота віри і мутність розуму. 
Тому пастир повинен допомагати їм оминати ці підступні явища вивченням 
істинного порядку речей, даного нам через Божественне одкровення.  

Усіх нових видів і способів марновірств не перелічити. Але принципово 
нового в них нічого немає. Це ті ж марновірства, що заборонялися в Старому 
Завіті, перемагались у Новому Завіті й завжди викривалися святими Отцями 
Церкви Христової Православної. Нове в нинішніх марновірствах – тільки 
сучасна псевдонаукова термінологія та обчислювальна техніка. Але принципової 
різниці нема. Усе це вимагає в даний час особливої пильності, уважності 
християн до себе і до всіх проявів зовнішнього світу, необхідності пам’ятати, що 
боротьба йде не на життя, а на смерть, причому смерть вічну для спокушених, 
тому що, як вказує апостол Петро, необхідно бути пильним, пам’ятаючи, що 
«...супротивник ваш диявол ходить, рикаючи, наче лев, i шукає, кого б пожерти. 
Станьте проти нього мiцною вiрою...» (1 Пет. 5: 8-9).  

Найбільша спокуса для людини – «зірвати таємниці буття» (Бога, 
людини, природи) і самому стати «як Бог», непідвласним Богу, більше того, 
спробувати підкорити собі і Самого Бога. Магія і є божевільна спроба реалізації 
такої ідеї – своєрідна психологічна революція людини проти Бога. Ми повинні 
смиренно визнати існування Таємниці, не намагаючись проникнути в неї не 
церковним шляхом. Нам дано верховний закон життя, нам зазначено шлях, що 
прямо веде нас до Бога – любов. І ми повинні йти цим шляхом, несучи свій хрест, 
не звертаючи на обхідні дороги. 

Бути православним священнослужителем – означає жити духовно, мати 
багату церковну й загальну культуру і цілком присвятити себе Богу і людям. 
Пастирське служіння – подвиг безмежної любові до Христа і людей. Найперше 
місце в житті пастиря належить молитві. Якщо священнослужитель живе 
духовно, то і пастирство його буде правдиве. Інакше все втрачає духовний зміст і 
перетворюється в одну формальну зовнішність. У пастиря два священних 
обов’язки: молитва і подвиг. «Молитвой начинается пастырская жизнь, и 
молитвой она кончается на земле, чтобы вновь начаться молитвой на небесах» [7, 
с. 110]. Молитвою він супроводжує кожне своє священнодіяння в церкві; 
молитвою і вдома готується до богослужіння.  

Подвиг пастиря має полягати в тому, щоб віддалятися від принад і втіх 
світу, і коли пастир не вільний від цієї спокуси, – це ознака, що в нього немає 
пастирського духу. Навчитися молитися – перша потреба священнослужителя. 
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Молитва, будучи головним обов’язком пастиря, не повинна обмежуватися в 
нього богослужінням. Хто не молиться вдома, той не може молитися і в храмі, 
тому і в своєму домі пастир повинен також зберігати духовну атмосферу. 
Молитва і подвиг – це ніби крила, які підносять пастиря від землі до неба. У 
творах св. отців перших трьох століть ми не знаходимо більш-менш повного 
викладу про пастирське служіння. У них даються тільки короткі вказівки щодо 
окремих сторін пастирської діяльності, пройняті правдиво отцівською простотою 
й теплом люблячого серця.  

Сщмч. Іриней, єпископ Ліонський, міркуючи про те, яка тяжка кара чекає 
недбалих пресвітерів і як високо треба цінувати справжнє пастирство, переконує 
віддалятися від тих, що багатьма вважаються за пресвітерів, а служать своїм 
похотям і хоча здаються такими, що мають страх Божий у своїх серцях, але 
зневажають інших, пишаються своїм старшинством і таємно чинять зло. Святий 
отець навчає мати спілкування тільки з тими, що пильнують вчення апостолів і, 
виконуючи обов’язки пресвітера, подають вчення правдиве і живуть на 
утвердження та виправлення інших [8, с. 324]. Згідно з вченням свт. Кипріана, 
єпископа Карфагенського, кожен, хто удостоєний священства, повинен служити 
тільки вівтарю, віддаватися тільки молитвам і благанням і не покидати Церкву 
для земних і мирських справ, а працювати день і ніч для справ небесних і 
духовних [9, с. 249].  

З четвертого століття настав сприятливіший час для внутрішнього 
розвитку і зовнішнього впорядкування церковного життя. На помісних і 
вселенських соборах визначено було певні правила, що стосуються різних сторін 
церковного благоустрою. В тому числі визначено було канонічні умови вступу 
до кліру, а також службові права і обов’язки кліриків на підставі Слова Божого і 
практики Церкви апостольської. Керуючись цими вказівками, отці Церкви того 
часу почали прикладати їх до окремих випадків пастирської діяльності і в своїх 
творах докладніше розвивати ідею пастирського служіння. З цього погляду 
особливо визначаються такі отці і вчителі Церкви: свт. Григорій Богослов, свт. 
Амвросій Медіоланський, свт. Іоан Золотоуст, свт. Григорій Двоєслов.  

Святий Григорій Богослов викладає інше поняття про пастирське 
служіння, яке ніхто не повинен приймати на себе без старанної попередньої 
підготовки, а тим більше ради своїх корисливих мотивів. Пастир Церкви, за 
словами свт. Григорія, повинен «стояти з ангелами, славословити з архангелами, 
підносити жертви на горний жертовник, священнодіяти з Христом, відновлювати 
створіння, поновлювати образ Божий, творити для горнього світу... і мені, – пише 
він, – соромно за тих, хто нічим не кращі від інших, з невмитими, як кажуть, 
руками, з нечистими душами беруться за найсвятішу справу, і перше ніж стали 
достойними приступити до священства, вдираються у святилище, тиснуться і 



 
 
 
 
 
 
 
№ 8, 2019  __________________________________________________________  

– 57 – 

штовхаються навколо святої трапези, мовби вважаючи цей сан не зразком 
доброчесності, а засобом до прожитку, не служінням, за яке треба відповідати, а 
верховенством, що не дає звіту. І такі люди, вбогі на благочестя, жалюгідні в 
самому блиску своєму, чи не численніші за тих, над ким вони мають владу, тому 
хто не знає ні того, що треба говорити, ані того, що треба робити, краще вчитися, 
ніж, не знаючи, навчати... А тому брати на себе труд учити, поки сам як слід не 
навчився, і, згідно з прислів’ям, на великій глиняній посудині вчитися робити 
горшки, тобто над душами інших вправлятися в благочесті, – на мою думку, 
властиво, тільки людям нерозумним і зухвалим» [4, с. 168-169].  

Святий отець осуджує тих, які перш ніж обстрижуть у себе волосся і 
позбудуться дитячого лепетання, перш ніж узнають назви священних книг і 
навчаться розпізнавати книги Старого і Нового Завітів, і коли тільки завчать два-
три слова про благочестя, та й то з розмов, а не з книги, – як уже вважають себе і 
мудрими, і книжниками, і законниками і бажають, щоб їх люди звали «учителю». 
Визначаючи пастирські обов’язки, святий отець з особливою увагою зупиняється 
на проповідуванні слова Божого, на лікуванні духовних недуг дітей духовних і на 
захисті святої істини від ворогів Церкви Христової. Щоб належно виконувати ці 
обов’язки, на думку святителя Григорія Богослова, не досить самого тільки 
практичного благочестя, а потрібна і значна теоретична підготовка. 
«Припустимо, – говорить він, – що інший непорочний і зійшов на самий верх 
доброчесності; все ще не бачу, з яким запасом знання, на яку поклавшись силу, 
відважиться він на таке начальство? Адже направляти людину, наймудріше і 
мінливе створіння, справді це – мистецтво з мистецтв і наука з наук. А скільки 
для цього потрібно розуму, яке потрібне тонке й глибоке знання природи й душі 
людської, яка проникливість, скільки досвідченості! Ось чому не треба шукати 
священства в молоді роки; ось чому Церква визначає для вступу в священство 
певний вік, раніше від якого приймати висвяту не дозволяється» [4, с. 176-177].  

Свт. Амвросій Медіоланський повинен був прийняти єпископський сан 
несподівано для себе, за наполегливою вимогою народу й кліру, і тому нерідко 
відчував багато в чому незручність прийняття священства без попереднього 
приготування до нього. Тому ставши єпископом, він звернув особливу увагу на 
служіння людям. Свідченням святительських турбот його у цій справі є твір 
святого Амвросія під назвою «О должностях священнослужителей церкви 
Христовой». У цьому творі святий отець дає пастирям Церкви поради й 
настанови переважно практичного характеру, обґрунтовані прикладом з життя 
старозавітних і новозавітних праведників.  

За основу належного виконання кожного обов’язку святий Амвросій визнає 
такі чотири чесноти: мудрість, справедливість, мужність і стриманість. Кожна 
моральна дія або вчинок віруючої людини повинні, зокрема, характеризуватися 
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підкоренням волі розуму, відсутністю захоплення та поміркованістю. Зокрема ж, 
служителю Господньому не слід зваблюватися земними втіхами; навпаки, він 
повинен виявляти усі ті моральні якості, яких вимагає від нього апостол Павло: бути 
«…тверезим, цнотливим, благоговійним, чесним, гостинним, здатним навчати»  
(1 Тим. 3: 2) і дорожити громадською думкою, щоб не принижувати свого звання; 
але щоб усякий, дивлячись на «служителя вівтаря Господнього, прикрашеного 
відповідними його сану чеснотами, шанував і прославляв Творця і Господа, що має в 
своєму Вертограді таких діячів» [2, с. 89].  

Святий Іоанн Золотоуст, будучи дияконом в Антіохії (380-386) і бажаючи 
уникнути пастирського служіння, написав для свого виправдання «Шість слів 
про священство», викладених у формі розмови свт. Іоана Золотоуста з його 
другом Василієм. Свт. Іоан Золотоуст з особливим благоговінням ставиться до 
пастирського звання, розуміє його надто високо і тому страшиться великої 
відповідальності, поєднаної з цим служінням. «Священики є для нас тими 
мужами, яким доручено духовне народження і відродження через Хрещення. 
Через них ми одяглися в Христа, поховані разом із Сином Божим і стаємо 
членами цієї блаженної Глави» [6, с. 31].  

Гідність кандидата у священство святий Іоан Золотоуст визначає не 
зовнішніми його заслугами і навіть не самим тільки благочестям його. «Обов’язок 
священика – нічого не залишати поза увагою, але після суворого нагляду за всім зі 
свого боку – вживати належних заходів, щоб його старання не виявилися 
даремними. І не тільки в цьому можна бачити труднощі у його діяльності, але й у 
приєднанні до Церкви тих членів, котрі від неї відпали. Стадо йде за своїм 
пастирем туди, куди він її поведе. Якщо ж деякі вівці зійдуть з прямого шляху і, 
покинувши добре пасовище, будуть блукати по безплідних і кам’янистих місцях, 
то йому треба тільки голосно покликати, щоб знову зібрати тих, що відділилися, і 
приєднати до стада. А коли людина зійде з прямого шляху правдивої віри, то 
пастир має докласти чимало праці, зусиль, терпеливості» [6, с. 21].  

За словами свт. Іоана Золотоуста, священик повинен бути людиною 
освіченою, особливо ж обізнаним зі Священним Писанням і твердим у догматах 
християнських. Особливо ж священик повинен старатися розвивати в собі дар 
слова. Освічені люди повинні більше працювати, ніж невчені: ніхто не буде 
звинувачувати цих останніх, коли вони не скажуть нічого, вартого уваги; а ті, 
коли не завжди виголошуватимуть будь-що вище тієї думки, яку мають усі про 
них, діставатимуть від усіх докори. А що сила слова залежить не від природи, а 
від навчання, то хоча б хто і довів її до довершеності, може знову втратити, коли 
старанням і вправами не буде розвивати цієї сили [6, с. 82-83].  

Свт. Григорій Двоєслов у книзі «Правило пастырское», крім підтверд-
ження високого погляду на пастирське служіння, висловленого у вищезгаданих 
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отців Церкви, дуже докладно визначає стосунки пастиря з пасомими. Святитель з 
особливою наполегливістю закликає пастирів до любові, що виявляється в 
співчутті хворим, немічним. Така любов підноситься до горнього і робить нас 
здібнішими підноситися до Бога. Далі пастир, як керівник своєї пастви, повинен 
ласкаво та по-дружньому ставитися до доброзвичайних і бути суворим ревнителем 
правди перед іншими. Усі правителі, – пише святитель, – найперше повинні 
звертати увагу не на владу над підлеглими завдяки своєму становищу, а на рівність 
з ними за природою свого походження, і втішатися не тим, що вони начальствують 
над подібними до себе, а тим, що, начальствуючи над ними, вони мають 
можливість бути для них корисними. На всякому місці управління буває тоді 
добре, коли правитель або начальник панує і має перевагу більше над пороками, 
ніж над підлеглими, подібними до себе братами за природою.  

Пастир Церкви не повинен обтяжуватися мирськими турботами на шкоду 
піклуванню про моральні потреби пастви. Пастирі, які захопилися тільки 
мирськими турботами, не звертають уже ніякої уваги на істотний обов’язок свій 
бути духовними керівниками своїх підлеглих. А тому й підлеглі байдужніють у 
своєму житті до благочестя, зустрічаючи перешкоду до цього в спокусливому 
прикладі свого предстоятеля. З іншого боку, не можна похвалити і тих пастирів, 
які присвячують свою працю винятково тільки духовним предметам, так що 
зовнішні потреби пастви для них ніби не існують. Як наслідок цього буває те, що 
духовні діти таких пастирів, не зустрічаючи в них співчуття до своїх потреб, 
залишаються, в свою чергу, байдужими і до них, зневажаючи більшу частину 
їхніх пастирських навчань. Вислуховуючи з уст їхніх плямування своєї темноти і 
своїх вчинків, але не зустрічаючи співчутливого жалю до своїх немощів і потреб 
цього життя, вони неохоче слухають їхні духовні бесіди та ще менше виконують 
те, що їм говориться в них. Тому пастирям слід турбуватися про свою паству, 
щоб внутрішнє їхнє благочестя більше процвітало [5, с. 31-32].  

У дальших своїх повчаннях свт. Григорій вчить, що пастирям не потрібно 
шукати собі популярності й уникати підлещування людям, бути розбірливим у 
своїх викриваннях і в своїй стриманості, в ревності й поблажливості. У своїх 
повчаннях вони мають пристосовуватися до різного стану своїх слухачів, і при 
цьому вказує спосіб або своєрідну програму такого роду повчань [5, с. 19-20].  

Пастирський досвід, наслідуючи наведені особливості пастирського 
служіння, повинен бути твердо закріплений в уподібненні до Христа Спасителя, 
збагачений духовними настановами св. Отців Церкви, бо в їхніх працях ми маємо 
багатий досвід духовного життя і душепіклування. Без наслідування Христа 
неможливе духовне відродження пастирем своєї пастви та її участь у Царстві 
Небесному, – а саме в цьому головна мета пастирського служіння. 
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Протоієрей Петро ПОЛІТИЛО,  
кандидат наук з богослов’я, викладач ЛПБА 

 
ІДЕЯ САМОБУТНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА ДЕРЖАВИ  

У ДУХОВНІЙ СПАДЩИНІ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО 
 
У незалежній державі не може бути Церкви, залежної від уряду, і Церкви 

іншої держави. Якщо історії відомі такі випадки, то вони, без сумніву, повинні 
належати минулому. Сьогодні такий статус Церкви недопустимий – 
Європейський простір формується не лише на підвалинах державної 
незалежності та національної самоідентифікації народів, але й їх церковної 
самобутності [8, с.42]. 

За словами митрополита Василя Липківського, Христова Церква – це 
братерство всіх народів, бо Христос, виряджаючи своїх учеників на благовістя, 
сказав їм: “Ідіть навчайте всі народи… навчаючи їх додержувати все те, що Я 
заповідав Вам” (Мф. 28:20). Що ж заповідав Христос апостолам, а через них і 
всім народам такого, що його повинні всі народи додержувати? “Це заповідаю 
вам, – каже своїм ученикам Христос, – щоб ви любили один одного” (Ін. 15:17). 
“З того знатимуть всі, що ви Мої ученики, коли матимете любов поміж собою” 
(Ін. 13:35). Отже головний заповіт Христа до всіх народів полягає у заклику, 
щоби вони жили поміж собою в любові, в братерстві, щоби спільними силами 
будували братерське життя на світі, цебто, всесвітню Христову Церкву. 

Але єдиний шлях, щоб досягнути цього всесвітнього братерства народів, 
полягає у тому, щоб спочатку кожний народ сам із себе утворив Христове 
братерство, утворив свою рідну Церкву. Отже Христос Спаситель, утворюючи 
Церкву, не тільки не відкидав цим національного розвитку народів, а саме 
навпаки, Своїм заповітом усім народам єднатися Він вимагає від кожного народу 
найбільшого національного розвитку. Кожний народ повинен перш за все добре 
попрацювати над самим собою, дослідити самого себе, зрозуміти і виявити всі 
свої здібності, всі таланти, які дав йому Бог, повинен показати іншим народам, 
що він є і чого він вартий, повинен вирости як певна національна одиниця, усім 
показати своє християнське лице, утворити свою рідну Церкву, щоб стати 
готовим до братерського єднання з іншими народами [2, с.7]. 

Як зазначає відомий український історик, дослідник праць і проповідей 
митрополита Арсен Зінченко, найбільшою трагедією є те, що українське 
суспільство кінця ХХ – поч. ХХІ століть все ще мляво звертається до гіркого 
досвіду подій 20-х років, коли під ударами тоталітарного режиму гинула як 
світська, так і духовна інтелігенція, цілеспрямовано знищувалися учасники 
національно-визвольних змагань 1917–1920 рр., а пам’ять про них цинічно і 
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послідовно осквернялась. У цій сліпоті ще й сьогодні збайдужіла від червоної 
пропаганди українська напівсвідомість досить нечітко бачить цінність 
відродження національної Церкви. Свідомість ширшого ж загалу заледве зберігає 
ім’я Василя Липківського як одного з найвидатніших церковних провідників 
України. Його особисте подвижництво і пристрасна молитва за долю України 
знані лише серед інтелігенції. Проте у справі формування української духовності 
його внесок і діяння мають особливе значення [4, с.62]. 

Праці митрополита Василя Липківського, як у часи його діяльності, так і 
зараз мають величезний вплив як на проповідників Слова Божого, так і на 
свідомість народу в цілому. А у часи більшовицької окупації, зважаючи на 
повний контроль духовного видавництва, збірки його проповідей, які доходили 
до нас з діаспори, ставали іноді настольними книгами у проповідництві. 

Вже в часи революції 1905–1907 рр. його голос виразно лунав серед 
київського прогресивного духовенства. Кращі з його представників вимагали від 
закостенілого російського Синоду ґрунтовних реформ, зокрема звільнення 
Церкви від ролі слуги політичному режимові. До них долучалися вимоги 
запровадження української мови в духовних навчальних закладах і читання 
проповідей та Євангелія рідною мовою. Революційні події 1917 р. надали 
церковному руху в Україні національно-політичного характеру: “…в державному 
житті на Україні тим часом клекотіло, суто національний бік висувався щораз 
більше. А це не могло не відбитись і на Церкві”, – писав В. Липківський. “Вже на 
єпархіальних з’їздах лунала українська мова, поставали вимоги про незалежність 
від Москви, а трохи згодом повстав поділ і в духовенстві на українське і 
московське” [2,  с.8]. Бурхливі єпархіальні з’їзди в губернських містах України 
вимагали відродження давніх форм устрою Української Церкви, скликання 
Всеукраїнського Церковного Собору. Приклад Грузинської Церкви, яка невдовзі 
після зречення Миколи II проголосила себе незалежною, показував цілком ясний 
орієнтир. Восени 1917 р. було утворено першу Всеукраїнську Православну 
Церковну Раду (ВПЦР), яка й мала підготувати скликання Всеукраїнського 
Собору. У числі його активних організаторів був і протоієрей Василь 
Липківський. У квітні 1919 р. його обирають заступником голови Всеукраїнської 
Православної Церковної Ради нового складу (друга ВПЦР), яка стала керівним 
органом у заснуванні українських парафій [3, с.96]. 

І це був лише початок. Після цього діяльність Липківського стала 
настільки відомою в Україні та за її межами, що православний люд, згадуючи 
відродження УАПЦ 1920-х, прямо асоціює його з постаттю цього митрополита. 
Звичайно, ці всі події мали істотний вплив, а можливо і вирішальний, на 
проповіді Василя Липківського як священика, а згодом, і як митрополита. 
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Аналізуючи проповідницький талант цього великого світоча слова, слід 
сказати, що невід’ємною частиною його проповідей є Українське питання: 
Української Церкви, Української держави, українців як нації. 

Літературну творчість митрополита можна умовно поділити на три 
періоди. До першого періоду можна віднести доробок отця Василія протягом 
його молодих років, коли він, будучи священиком, окрім духовної праці, активно 
займався публіцистикою та був постійним дописувачем київських журналів 
“Киевские епархиальные ведомости” та “Киевская старина”. 

Другий період творчості Василя Липківського охоплює роки визвольних 
змагань, активної боротьби за українську автокефалію та час, коли митрополит 
Василь стояв на чолі УАПЦ. У цей період архієрей активно займається 
перекладом на українську мову богослужбової літератури, зокрема літургійних 
текстів, а також богословських праць. Зокрема, митрополит перекладає 
українською мовою Літургію Іоана Золотоустого, Молитовник, Часословець. 

Третій період творчості священнослужителя торкається останніх 10 років 
його життя, які виявилися найтрагічнішими, але водночас і найбільш плідними з 
точки зору літературної роботи. Саме у ці роки митрополит Василь писав свою 
“Історію Української церкви”, уклав двотомник “Наука самоосвіти українського 
духівництва”, написав підручники “На Старий і Новий Заповіт”, “32 розмови з 
історії Всесвітньої Церкви”, уклав кілька збірок власних проповідей, зокрема 
збірку “Проповіді на неділі й свята: Слово Христове до Українського народу”, 
що містить 194 проповіді. Також у цей час митрополит Василь вів активне 
листування з українськими церковними діячами за кордоном, продовжував 
роботу з перекладу релігійної літератури. 

У 20-х – на поч. 30-х років минулого століття, будучи одним із чільних 
діячів УАПЦ, митрополит Василь Липківський пише багато церковних 
проповідей, які пронизані українським національним духом. Більшість із цих 
проповідей вдалося зберегти, а в 1969 році видрукувати в Торонто (Канада) 
окремою книгою, що мала назву “Проповіді на неділі й свята: Слово Христове до 
Українського народу”. 

Детальніший аналіз проповідей Василя Липківського дозволяє окреслити 
ряд цікавих рис і спостережень. По-перше, в них виявилась доволі глибока і 
різностороння ерудиція митрополита, його досконале знання історії – біблійної і 
світської, історії Церкви й історії України. У його проповідницькій лектурі “і 
Конфуцій, і Будда, і Магомет, і Христос, і навіть грецькі філософи Сократ і 
Платон” [1, с.88]. До речі, світську філософську думку митрополит зовсім не 
оминає увагою, віддаючи належне знаним мислителям, зокрема Канту, чиє ім’я 
неодноразово згадується у проповідях. Володіючи знаннями про античний світ, 
оперуючи іменами “Зевса і Юпітера”, “Бахуса й Венери” (звісно, в логічних 
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контекстах проповідей), митрополит зазначає, що “взагалі антична ідеологія, це 
зовсім не віра, а скоріше шлях до безвір’я” [1, с.88]. 

Станом на сьогодні, надзвичайно актуальною є проповідь В. Липківського 
“Значення церковних канонів у житті Церкви” [1, с.408]. Він розпочинає її 
запитанням єврейського законника до Христа: “Яка найбільша заповідь у 
Законі?” І продовжує відповіддю Христовою: “Люби Бога – це перша найбільша 
заповідь, а друга подібна до неї: люби ближнього, як самого себе”. “Законники 
однаково зневажали всі заповіді Божі, – зауважує митрополит Липківський, – 
закрили їх грубим шаром своїх канонів і ними підміняли заповіді Божі” [1, с.408]. 
І тут він проводить паралель зі сучасними християнськими законниками та 
їхніми прибічниками, які “докоряють Українській Церкві за те, що ми ніби 
порушуємо канони, цебто перекази Отців, і на цій підставі звинувачують нашу 
Церкву в єретицтві, що ми ніби: відійшли від православної віри, що ми 
“безблагодатні”, що наші таїнства недійсні…” [1, с.410] [5, с.391]. 

Ідея самобутності українського народу присутня навіть у багатьох 
заголовках проповідей Василя Липківського (“Доля самарянського народу 
подібна до долі українського”, “Життя св. священомученика Макарія в 
прикладенні до історії Української Церкви”, “Допит Сліпородженого – допит 
Української Церкви” і под.), побудованих за принципом типологічної (смислової, 
алегоричної, символічної) паралелі. 

Зважаючи на те, що ідея самобутності української Церкви та держави 
простежується у проповідях митрополита Липківського дуже часто (майже в 
кожній проповіді) варто звернути увагу на вміння автора знайти смислову 
синонімію в церковно-релігійній історії (події, святі) і конкретиці життя 
українського люду в минулому чи сьогоденні [6, с.3]. 

Мабуть, найчастіше з-поміж інших національних сутностей у проповідях 
Василя Липківського постає тема відродження Української Церкви як Божої 
благодаті українському народові. Так чи інакше ця тема інтерпретується в дуже 
багатьох творах. “Наша рідна Українська Церква… переживає зараз перші роки 
свого відродження, свого воскресіння” [1, с.245]; “Ми будуємо свою рідну 
Українську Церкву, щоб у ній знаходили спасіння не тільки поодинокі душі, а 
щоб в ній спасався від загибелі весь наш український народ” [1, с.69]. 

Надзвичайно зворушливо і довірливо у митрополита Василя Липківського 
виглядає апелювання народу, окраденого, осліпленого й покинутого, до Бога, як 
до останньої надії своєї: “А він, бідолашний, сидить, не може піднятися і лише до 
Христа звертається: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене! Його часто перехожі 
штовхають, б’ють, кричать, щоб замовк. Але він взиває до Бога: помилуй мене, 
дай мені світ бачити! Бо від кого наш нарід може сподіватися світла і волі? 
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Тільки від Бога. Бо в людей, у народів він і був, і завжди залишиться тільки 
лірником, жебраком, поки не змилується над ним Бог” [1, с.59]. 

Майже наскрізним образом у проповідях Василя Липківського проходить 
образ Тараса Шевченка. Часто апелюючи до Шевченка, митрополит вирішував 
відразу два завдання. По-перше, він прагнув максимально використати авторитет 
і популярність поета-пророка в широких народних масах, у т. ч. не надто 
освічених, але таких, які про Шевченка чули і знали, задля того ж піднесення 
національного духу. А по-друге, митрополит, безсумнівно, вів боротьбу за 
Шевченка, вульгарно потрактовану постать і творчість якого підняли на свій 
прапор безбожники і безвірники. 

І ніби підкреслюючи значимість Шевченка у нашому житті митрополит 
говорить: “Хто матір забуває, того Бог карає”, – це наша матір Україна. Шануйте 
ж загальну нашу матір Україну” [1, с.580]. 

7 листопада 1922 р. у Білій Церкві під час служби Божої він говорив: 
“Чуєте гомін? Святкується п’ятиріччя будування пролетарської держави. Та горе 
нам! Чи не нагадує воно будування Вавилонської башти?” Намалювавши 
картину страждань народу, розрухи та голоду на багатій українській землі, 
митрополит сказав: “І все це від того, що державний устрій будується без Бога; 
Хіба ми чули в деклараціях теперішніх правителів святе ім’я Господнє? Ні, вони 
покладаються тільки на себе, на свою силу! Каже безумний в серці своєму: 
“Немає Бога!” – пригадуються слова з псалма Давидового. І хочеться крикнути: 
опам’ятайтеся!” Далі митрополит звертався до християнського сумління вірних: 
“Перед нами страдницька путь. Але пам’ятаймо слово Спасителя: “Більшої 
любови немає, як та, коли хто життя своє віддає за друзів своїх” (Ін, 13, 15) [4, 
с.68]. 

Згадуючи заповіти великого Кобзаря України, митрополит заповідає нам 
від себе: “...не тільки молитись за рідну церкву..., але й щиро працювати на її 
користь, захищати її від ворогів, благовістити про неї своєму народові, і цим не 
тільки свою душу, а й душу і життя свого народу спасти...” 

Отак розумів митрополит Василь Липківський заповіти Тараса Шевченка. 
Він жив ними і нам заповів не забувати їх! Дух істини Христової завжди горів у 
душах цих великих людей України. Про це свідчить вся їхня творчість, їхнє 
життя, їхня праця. І не випадково народ наш величає їх праведниками і святими 
[8, с.42]. 

Слова митрополита Василя мали відгук насамперед тому, що він сам був 
зразком подвижництва. Тому й нині його життєвий шлях сприймається як 
величне страдництво заради Церкви й України, оскільки його благовісництво 
було рушієм відродження Церкви та тих ідей, які вона перед собою поставила: 
про рідну мову в Церкві, про автокефалію, соборноправність, про аполітичність 
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Церкви. Закінчуючи своє слово на ІІ Всеправославному соборі митрополит 
промовив: “Церква наша пробиває нові шляхи в житті релігійному по 
непротоптаному місцю між дібровами, та кущами. При своїй боротьбі вона 
звернула з протоптаного шляху. І державне життя теж саме звернуло з старих 
шляхів. При таких умовах можливі тертя, непорозуміння неминучі. Нажаль і я 
підпав під ці непорозуміння й підозріння. Як вищий духовний керівник я теж 
став під персональне підозріле відношення з боку Держвлади… Але недовір’я 
Держвлади до мене вилилося в недовір’я до всієї УАПЦ. Підозріння влади в 
контрреволюційних настроях моїх дає привід Владі казати: “Який керівник, така 
і вся УАП Церква” [7, с. 209]. 

Отже підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що проповіді 
митрополита Василя Липківського – це визначне явище в історії Української 
Церкви, національної культури, гомілетичного мистецтва. Наше суспільство 
лише починає освоювати їхню мову і експресію, уміння митрополита пов’язати 
давні національні морально-християнські цінності з актуальними питаннями 
сьогодення, подати головну ідею проповіді глибоко образною мовою, яка 
торкається струн душі як простих, так і освічених людей. 
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РОСІЯНІЗАЦІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ВОЛИНІ 

 У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х – НА ПОЧАТКУ 50-х рр. ХХ ст. 
 

Ліквідація сталінським режимом та ієрархією Російської православної 
церкви Автокефальної церкви на Волині у другій половині 40-х рр. ХХ ст. у першу 
чергу мала об’єктом носіїв українського православ’я – духовенство та віруючих. 
На першому етапі автокефальних священиків змушували робити покаяння під 
загрозою репресій, а згодом їх звільнено з керівних позицій в єпархії. Через 
відсутність “радянського” духовенства для нейтралізації автокефальних 
священиків використовувались священики-автономісти, яких згодом також було 
усунуто. Друга сторона, яка також зазнала нищівного удару, – віруючі. Вживання 
української мови в богослужіннях, українська сакральна символіка – все це 
відповідало духовному настрою парафіян, ними творилось і підтримувалось. 

Перші вияви антиукраїнської кадрової політики не примусили себе довго 
чекати. У червні 1944 р. священик олексіївського напрямку о. О.Власік з Рівного 
написав лист до місцеблюстителя Московського патріаршого престолу, 
митрополита Ленінградського і Новгородського Олексія (Симанського), в якому 
з обуренням констатував відсутність змін у кадровому забезпеченні парафій на 
Волині [9, арк. 18]. Наприкінці свого кількасторінкового листа о. О.Власік 
висловив прохання призначити його на одну з кращих парафій. Цей документ 
можна розцінювати як один з багатьох сигналів з боку колишніх автономістів 
про готовність співпрацювати з режимом у виявленні й нейтралізації 
автокефальних священиків, нищити українське православ’я в обмін на власну 
безпеку та матеріальний добробут. Уже в першому інформаційному звіті на 
початку 1945 р. уповноважений Ради у справах РПЦ у Волинській області 
М.Діденко особливий наголос зробив на наявності в області великої кількості 
священиків, які у роки війни належали до Автокефальної церкви під 
керівництвом митрополита Полікарпа [11, арк. 70]. 

Об’єднаним фронтом проти українського православ’я на Волині 
виступили сталінський режим та РПЦ. У серпні 1945 р. Збори благочинних і 
місіонерів Волинсько-Рівненської єпархії у Луцьку виробили додаткові 
положення до циркуляру Єпархіального управління від 25 липня 1945 р. за 
№3384, шостий пункт яких наказував вилучити з практики в єпархії всі 
партитури і молитвослови з молитвою за Україну [14, арк. 6]. Ієрархія РПЦ 
прагнула якнайшвидшої обрядової уніфікації православної Волині, що також 
відповідало інтересам радянської влади. 
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Керівництво радянських спецслужб та Московської патріархії 
усвідомлювало малоефективність боротьби з традиціями Автокефальної церкви в 
краї без відповідно підготовлених священичих кадрів. На цьому етапі 
сталінський режим зовнішньо відступив від власної антицерковної позиції і 
дозволив відкрити в Луцьку духовну семінарію. Її випускники, виховані у 
радянському дусі, мали замінити всіх священиків краю, які в роки війни 
перебували в юрисдикції Автокефальної церкви або співчували її ідеям. 
Одночасно нові кадри повинні були росіянізовувати паству, виховувати її в 
інтернаціональному, тобто в російському дусі. На початках, оскільки Волинь 
мала велику кількість автокефального духовенства, у боротьбі з ними режим 
робив ставку на колишніх автономістів, яким однак також повністю не довіряв.  

Певні поступки на користь РПЦ з боку сталінського режиму пояснювалися 
ще й тактичною грою. Православна Волинь використовувалась як своєрідна кадрова 
база для нищення Української греко-католицької церкви в Галичині. З цією метою 
ще в березні 1945 р. Рада у справах РПЦ планувала дозволити створити в Луцьку 
Православне братство з правами місіонерської та благодійницької діяльності 
[1.С.312], відкрити “для підготовки кадрів священнослужителів і місіонерів за типом 
і програмою Московських пастирсько-богословських курсів” в Києві, Львові та 
Луцьку [1.С.316]. Для посилення антигреко-католицького фронту Почаївську лавру 
та православні парафії Крем’янеччини вилучено зі складу Волинської єпархії і 
приєднано до Львівсько-Тернопільської. 

Кадрова ситуація у Волинсько-Рівненській єпархії, на думку 
уповноваженого М.Діденка, була загрозливою, восени 1945 р. він навіть “радив” 
єпископу Миколі (Чуфаровському) призначати благочинними людей, “які мають 
хоча б якісь заслуги перед Радянською Батьківщиною”. Не виправдав сподівань 
уповноваженого і викладацький склад відкритого у Луцьку духовного училища. 
Переважна їх більшість характеризувалась як “ворожий елемент”. Зокрема, про 
Є.Богуславського уповноважений писав: “…був стат-секретарем Петлюри… 
Глибоко ворожий радянській владі”. Про настоятеля Св.Троїцького собору 
о.С.Грушко в тому ж документі знаходимо, що він був правою рукою єпископа 
Полікарпа, членом полікарпівської консисторії. Навіть автономіст 
о.О.Соколовський удостоївся бути названим націоналістом [4, арк. 70]. Після 
такої характеристики уповноважений резюмував: “На мою думку, крім 
Богуславського та Грушко можна допустити до викладання 4-х чоловік, а в 
процесі вивчення цих осіб, в разі потреби, можна замінити іншими”. 
Характеризуючи духовенство, М.Діденко зазначав, що всі особи достатньо ще не 
вивчені, а інших навряд чи можливо підібрати в умовах Волині. 

4 листопада 1945 р. уповноважений Ради у справах РПЦ при 
Волинському облвиконкомі М.Діденко подав на ім’я секретаря Волинського 
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обкому КП(б)У І.Профатілова під грифом “Цілком таємно” докладний аналіз 
діяльності духовного училища в Луцьку. В документі давалась характеристика 70 
з 90 абітурієнтів училища. У віковому розрізі це була, головним чином, молодь 
від 18 до 28 рр. Причинами такого явища автор звіту називав “вплив німецько-
українських націоналістів, церкви та старої українсько-польської фашистської 
школи”. Усі абітурієнти за національністю були українцями, в соціальному плані 
переважали (46%) “сини куркулів і заможних селян”, якщо таке визначення 
можна застосувати до волинських селян у післявоєнний час. Однак найбільше 
обурення в уповноваженого викликав факт незнання вступниками історії Росії. 
На іспитах трапився казус – на запитання М.Діденка до М.Охримчука з 
Рівненської області: “Кого з видатних російських людей ви знаєте?” Почув 
відповідь: “Російської історії не знаю, а знаю українську, а Симон Петлюра – 
головний отаман України” [12, арк. 3]. Зрозуміло, що названий абітурієнт 
студентом не став. М.Діденко з обуренням зазначав: “З російської мови і 
російської літератури також нічого не знають. Молитви більшість знає і читає 
тільки українською мовою, слов’янською ніхто не знає”. Тому, заявляв 
уповноважений, випускники будуть шкідливими для суспільства, потрібно, щоб 
в семінарії був обов’язково радянський вплив. 

Пізніше виявилось, що і єпископ Микола (Чуфаровський) не є 
відповідною особою для здійснення кадрової політики. В інформаційному звіті за 
четвертий квартал 1945 р. М.Діденко наводив київському та московському 
керівництву приклади, “шкідливих” для справи кроків єпископа. Зокрема, 
Микола (Чуфаровський) рукоположив у священика диякона А.Телеглова та 
висвятив в ієродиякона Календу з Камінь-Каширського району, які повернулись з 
Німеччини у 1945 р. До провин зараховано також нехтування порадами 
уповноваженого й призначення осіб, які повернулись з Німеччини, священиками 
та дияконами на парафії без належної перевірки, всупереч домовленості. В 
інтересах справи М.Діденко радив єпископу перемістити деяких священиків з 
одного району в інший. Єпископ Микола, зокрема, розголосив таку вимогу щодо 
усунення о.Фербечука з Луцька у північні райони Рівненської області, а о.Грицая 
– до Володимира-Волинського. М.Діденко також зазначав, що на Волині є багато 
священиків, офіцерів царської армії, поверненців з Німеччини: о.Є.Шиприкевич, 
о.М.Сукманський та інші [5, арк. 48]. Не оминув доносу в свою адресу і 
настоятель Св.Троїцького собору о.С.Грушко. До уповноваженого у справах РПЦ 
в кінці 1945 р. попросилась на прийом дружина настоятеля Св. Покровської 
церкви Луцька о. Давидовича. Вона розповіла про участь о. Стефана в 
проголошенні 12 липня 1942 р. єпископом Полікарпом з амвону собору 
Самостійної України [5, арк. 43]. 
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У листі на ім’я П.Ходченка від 24 січня 1946 р. волинський 
уповноважений поставив питання про доцільність перебування єпископа Миколи 
на Волині. “Можна навести цілу низку прикладів, – зазначав М.Діденко, – коли 
єпископ без відома кого-небудь, тихцем робив рукоположення… особам… які 
приїхали з Німеччини, куди вони втікли від радянської влади і т.п., а стосовно 
патріотичної роботи мені коштувало значних зусиль, щоб вплинути на нього, 
щоб він дав вказівки благочинним і священикам…” [13, арк. 4]. Очевидно, що 
справа набула для єпископа Миколи загрозливих обертів. Для виправдання себе в 
очах Екзарха України 22 січня 1946 р. він написав лист з поясненням власних дій 
[14, арк. 6-7]. Це не допомогло єпископу, і під тиском радянської влади його 
перевели на іншу кафедру. 

Сталінський режим вів боротьбу з українським православ’ям не тільки 
через ідеологічну несумісність, як атеїстичний та імперський за своєю природою, 
але ще й тому, що, репрезентуючи українську душу, волинські церкви своєю 
красою, урочистістю і зрозумілістю богослужінь, приваблювали молодь. Сам 
М.Діденко писав, що на молодь впливає “внутрішній урочисто український 
вигляд церкви, куди молодь ходить подивитись на ці ікони, на службу, на спів” 
[5, арк. 40]. Серед молоді були вихідці з селян та інтеліґенції. Особливо 
обурював уповноваженого той факт, що навіть радянські офіцери, одружившись 
на місцевих, вінчаються в церкві, констатуючи безсилість радянської ідеології 
перед традицією віків. 

Типовим щодо методів боротьби з українським православ’ям на Волині 
можна назвати випадок з Благовіщенським храмом у Ковелі. Цей собор у 30-х рр. 
був відомим у краї центром українського національно-церковного руху завдяки 
настоятелю о.І.Губі. В червні 1942 р. на замовлення о.В.Вишневського та 
старости М.Пирогова в церкві над входом художник Сайкович намалював ікону 
“Благословіння Ісусом Христом народу”. На ній, окрім святих угодників Божих, 
митець, у дусі народної традиції, зобразив і чільних українських провідників: 
Б.Хмельницького, І.Мазепу, Т.Шевченка, І.Франка, Є.Коновальця, І.Огієнка та 
інших. Під іконою помістив напис: “Боже Великий Єдиний нам Україну храни”. 
Крім цього, всі храмові розписи гармонійно поєднували в собі українські 
національні кольори. Про виявлення такої, за мірками уповноваженого, 
“мистецької антирадянщини”, М.Діденко повідомив у Київ та Москву в 
інформаційному звіті за четвертий квартал 1945 р. Однак церковна влада не 
вжила відповідних заходів, і вже в квітні 1946 р. волинський уповноважений 
знову повернувся до цієї теми, зауваживши в офіційному листуванні, що 
виявлену ікону не замалювали, а лише завісили зверху іншим образом. Нарешті, 
18 травня того ж року М.Діденко рапортував у таємному донесенні П. Ходченку 
(Київ) та Г.Карпову (Москва): “В доповнення до звіту за І квартал 1946 р. 
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повідомляю, що ікона, на якій були зображені українські фашиські націоналісти 
в Благовіщенській церкві Ковеля, ліквідована художником єпархіального 
управління таким чином: фарбою зафарбована під колір стіни, а на це місце 
повішена ікона типу давніх ікон Православної церкви” [6, арк. 50]. Офіційно 
справу оформили як реставрацію храму згідно розпорядження Єпархіального 
управління від 26 квітня 1946 р. за №848. 

Значне занепокоєння в уповноваженого викликала діяльність 
колишнього автокефального духовенства. Умовно розділивши священиків 
області на чотири групи, до найнебезпечніших 3 та 4 груп він відніс духовних 
осіб середніх років, які під час війни співчували національним ідеям і на 1946 р. 
найбільш активно виступали проти закриття храмів, та священики, рукоположені 
митрополитом Полікарпом. До впливових серед парафіян, особливо молоді, що 
служили українською мовою, М.Діденко назвав о.М.Абрамовича, 
о.О.Марковського та о.М.Сукманського [23, арк. 53-56]. Така позиція священиків 
викликала до них особливу увагу каральних органів.  

Уповноважений особисто відвідував храми, які перебували в юрисдикції 
Автокефальної церкви, і влаштовував там обшуки з метою компроментації 
настоятелів. У другому кварталі М.Діденко побував у Св. Василівській та 
Миколаївській церквах Володимира-Волинського. У настоятелів 
о. Герштанського та о. Марковського вилучено “контрреволюційну літературу, 
серед якої шість примірників “Молитви за Україну” [7, арк. 75]. Обтяжуючою 
обставиною для священика Марковського виявилось відправлення ним служби 
Божої “виключно українською мовою”. З огляду на цей та інші подібні випадки 
М.Діденко рекомендував єпископу Варлааму посилити викорінення української 
мови з храмів Волині. Виконуючи волю режиму, Єпархіальне управління дало 
вказівку на день пам’яті Св.Кирила і Мефодія у всіх парафіях відслужити 
церковно-слов’янською мовою [7, арк. 78]. Однак розпорядження не дало 
очікуваного результату. В окремих парафіях, як от у містечку Торчин, селі 
Забороль та інших, духовенство відправило службу українською мовою. Крім 
цього, як повідомляв уповноважений, у багатьох парафіях Камінь-Каширського, 
Забболотівського та Седлищанського районів Волинської області священики не 
поминали московського патріарха та єпархіального архієрея, що, згідно 
церковних правил, трактувалось як невизнання влади Московської патріархії. 

У 1946 р. здійснено заходи щодо ліквідації ще однієї з форм вияву 
українського православ’я – символічних могил. Їх масова поява на Волині у 1941 
– 1943 рр. була пов’язана з вшануванням пам’яті борців за волю України. 
Питання про їх ліквідацію у червні 1946 р. порушив у своєму інформаційному 
звіті М.Діденко. Він писав: “В області і до цього часу за деякими огорожами 
церков підносяться символічні могили українсько-німецьких банд (с.Шельвів 
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Локачинського району, с.Озденіж Луцького району та в інших селах). Дивлячись 
на те, що єпископу Варлааму часто заявлялось про небажаність цих могил, і 
останній повинен був вжити відповідних заходів, однак ні священики, ні єпископ 
доки що в цьому відношенні не роблять нічого” [7, арк. 72].  

Наприкінці місяця з Києва надійшла секретна інструкція. 
Уповноважений Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів УРСР П.Ходченко радив 
своєму підлеглому піти іншим шляхом і вирішити питання через комунальні 
відділи місцевих виконкомів, в компетенції яких знаходилися кладовища [16, 
арк. 85]. Про те, як руйнувалась одна з таких символічних могил, розповів у своїх 
спогадах М.Куделя [3. С. 48-49]. 

Джерелом живлення українського православ’я були також прицерковні 
бібліотеки. У міжвоєнний період український національно-церковний рух 
напрацював значну кількість друкованих матеріалів. Серед них журнали 
“Православна Волинь”, “На варті”, “За соборність”, “Церква і нарід”, переклади 
українською мовою богослужбових чинів, україномовна богословська та 
катехитична література. Попри воєнне лихоліття, більшість таких бібліотек 
збереглась і становила ідеологічну небезпеку для радянської влади. Секретною 
інструкцією від 11 жовтня 1946 р. за №441/с Голова Ради у справах РПЦ при Раді 
Міністрів СРСР Г.Карпов зобов’язав уповноваженого Ради в УРСР П. Ходченка 
перевірити всі церковні бібліотеки і вилучити з них “фашистську та 
антирадянську літературу”. В храмах дозволялось тримати лише необхідні 
церковно-богослужбові книги [16, арк. 101].  

Про перші результати виконання вказівок з Москви М.Діденко доповідав 
17 квітня 1947 р. Згідно представленої ним інформації, на початок квітня 
перевірено 92 храми Волинської області і вилучено 2086 примірників різних 
книг, переважно журнали “Церква і нарід” та “Воскресное чтение”. Усі 
конфісковані видання передано в облліт. М.Діденко обіцяв керівництву до кінця 
другого кварталу перевірити усі церкви. Волинський уповноважений дещо 
переоцінив свої можливості, бо, як видно з його звіту, вилучення 
“контрреволюційної” літератури завершилось лише наприкінці 1947 р. У 
загальному підсумку з 395 храмів області реквізовано 4703 екземпляри різних 
видань [18, арк. 138]. 

Під постійним контролем уповноваженого перебувало кадрове 
забезпечення Волинської духовної семінарії у Луцьку, здійснювались заходи з 
метою створення лояльного режимові викладацького колективу. В 
інформаційному звіті за четвертий квартал 1946 р. повідомлялося про розмову 
уповноваженого з єпископом Варлаамом щодо “заміни в духовній семінарії 
викладачів, які через свою минулу діяльність в період німецької окупації не 
можуть бути ідеологічними вихователями”. Єпископ поінформував М.Діденка 
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про своє клопотання до патріархії про звільнення о.С.Грушка, однак дозвіл не 
надійшов. Після інформаційної інтервенції уповноваженого, його не тільки 
звільнили від обов’язків викладача, але і від обов’язків настоятеля Луцького 
Св. Троїцького кафедрального собору, призначивши до Хрестовоздвиженської 
церкви Луцька. 

Під тиском режиму архієреї РПЦ загалом ліквідовували українське 
православ’я. У доповіді на ім’я Московського патріарха Олексія на початку 
1947 р. єпископ Варлаам окреслив напрямок розвитку єпархії в нових соціально-
економічних умовах. Він констатував нежиттєздатність характерних для Волині 
малих парафій і потребу їх організації на нових засадах. “При призначеннях і 
переміщеннях, – писав далі єпископ, – враховуючи місцеві умови, я ставлю перед 
новопризначуваними священиками завдання переходу до традиційної 
богослужбової мови, що виконується і, Слава Богу, без хворобливих наслідків” 
[19, арк. 46]. Як бачимо, доповідь висловлювала цілковиту згоду єпископа на 
закриття церков і зменшення парафій у керованій ним єпархії. Що ж до 
впровадження “традиційної богослужбової мови”, то, як підтверджують 
докуметальні дані, справа не виглядала так оптимістично, як преставляв її 
керівництву єпископ Варлаам. Станом на червень 1947 р. у Волинсько-
Рівненській єпархії використовували під час богослужінь: церковнослов’янську – 
297 громад, українську для літургій, а церковнослов’янську для всенічної і треб – 
174, українською – 214, при загальній кількості парафій 685 [20, арк. 133].  

На Крем’янеччині, парафії якої раніше входили до складу Волинської 
єпархії, також відправлялось українською мовою. У 150 парафіях служба 
правилось рідною мовою [20, арк. 132]. Наведені дані свідчать про тривкість 
традицій українського православ’я у краї. Такими виявами духовенство та 
віруючі Волині підтвержували вірність ідеалам національної церкви, її 
автокефальному устрою. 

Відсутність поступу в русифікації богослужінь констатував і 
уповноважений. У звіті за перший квартал 1947 р. він наводив приклад, як у 
с.Сілець у церкві існувало два хори: один співав тільки церковнослов’янською, а 
другий, під керівництвом “націоналіста” регента Єременка, – тільки українською. 
У названому звіті М.Діденко критикував заходи єпископа Варлаама щодо 
запровадження церковнослов’янської мови, назвавши їх одиничною спробою, що 
виникла в силу миттєвого настрою, оскільки значна більшість священиків області 
і надалі здійснювала богослужіння українською мовою. Уповноважений 
звинуватив єпископа і в “старанній турботі про полікарпівців-націоналістів” [21, 
арк. 37], які працювали в духовній семінарії викладачами (оо.Грушко, 
Тучемський, Богуславський) та “сидять” на кращих парафіях єпархії. Після 
переліку всіх “провин” єпископа Варлаама М.Діденко резюмував: “Усе це 
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переконує в необхідності замінити єпископа на Волині іншим, не зв’язаним ні в 
минулому, ні в сьогоденні з націоналістами”. Інакше кажучи, за те, що Варлаам 
належним чином не співпрацював з режимом, його самого звинуватили у 
націоналізмі. Системі потрібен був єпископ “радянського” зразка, для якого 
вказівка партії стояла б вище за Бога. 

Формування православних священиків “нового типу” можна простежити 
на прикладі роботи Волинської духовної семінарії у Луцьку. Візьмемо хоча б 
проведення виховних заходів. Педагогічні збори правління семінарії від 28 квітня 
1947 р. постановою №2 затвердили програми урочистостей до 1 і 9 травня та дня 
пам’яті Св. Кирила і Мефодія 30 травня. Серед творів, запланованих до 
виконання семінарським хором: “Пісня про Сталіна”, “Про батька народного, про 
Сталіна рідного”, “Победа” та кілька духовних піснеспівів. Подібний компроміс 
між “кесаревим і Божим” спостерігався й в інших ділянках церковного життя. 

У той час радянська влада завдала ще один удар українському 
православ’ю. У 1948 р. стало відомо, що голови сільських рад забороняли 
духовенству і віруючим здійснювати хресні ходи. Зокрема, голова Кримненської 
сільради недозволив місцевому священику провести хресний хід. На його скаргу 
М.Діденко відреагував персональним листом від 1 червня 1948 р. за №102 на ім’я 
голови виконкому Забболотівської райради: “До мене звернувся священик села 
Кримно, – він же благочинний Забболотівського благочиння зі скаргою, що 
голова Кримненської сільради забороняє всякі хресні ходи. Для роз’яснення 
голові сільради, повідомляю Вам наступне: Всілякі хресні ходи в поле на 
припинення посухи, до криниць, джерел і т.д. безумовно забороняються, і 
священики не повинні їх здійснювати. Як виключення священики можуть 
здійснювати хресні ходи без дозволу на релігійні свята “Хрещення” і 
“Переполовення П’ятидесятниці” [22, арк. 123]. 

Щораз більший тиск змушував багатьох священиків виїжджати у Східну 
Україну та Росію, де переслідування набирали не таких розмірів, як на Волині. 
Серед тих, хто виїхав, отці В.Дубневич та І.Галюк. Місцем служіння вони обрали 
Кіровоградську єпархію. Однак у середині 1948 р. М.Діденко інформував про 
них Київ як про “елемент близький до українсько-німецьких націоналістів”. 

Тоді ж єпископа Варлаама переведено з Луцької кафедри у Кам'янець-
Подільський. На його місце 3 червня 1948 р. Московська патріархія призначила 
Панкратія (Кашперука), який у роки війни був монахом в Почаївській лаврі і 
завідував при ній Пастирськими курсами Автономної церкви [2. С. 62-63]. 
Вважалось, що він краще виконуватиме поставлені радянською владою завдання. 

Уповноважений М.Діденко і далі виявляв “націоналістичні моменти” в 
церквах Волині. На початку травня 1948 р. він оглянув храм у с.Порськ 
Голобського району. Результати вразили уповноваженого: Царські ворота 
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формою нагадували тризуб, Вівтар прикрашений стрічками тільки синього та 
жовтого кольорів, хрест на могилі попереднього настоятеля, та ще один біля 
самого храму з вирізаними тризубами [23, арк. 51]. В додаток до виявлених 
крамол він з’ясував, що настоятель о.І.Трилеський отримав висвяту під час 
німецької окупації у 1943 р. Безперечно, що після такого візиту українські ознаки 
названого храму знищено. 

Тим часом кадрова політика режиму почала давати результати. Ставка на 
єпископа Панкратія як виконавця розпоряджень виправдала себе. На початку 
серпня 1948 р. він звільнив від обов’язків викладачів семінарії о.М.Самохваленка 
та Є.Богуславського [24, арк. 139]. Інтелектуальний рівень викладацького 
колективу і сам навчальний процес послаблювався під дією зовнішніх сил з 
метою пониження освітнього рівня майбутніх священиків. 

Усе ж сам М.Діденко на початку 1949 р. констатував наявність серед 
священиків “ворогів радянської держави – націоналістів”. У храмі с.Піддубці 
церковний хор виконував піснеспіви, покладені на мелодії українських пісень. 
Святкування 500-річчя автокефалії РПЦ також не знайшло значного відгуку 
серед волинського духовенства, що дало підставу уповноваженому зробити 
висновок про його ворожість до Московської патріархії [21, арк. 28].  

Хоч того не бажала радянська влада, а церква й надалі залишалась 
центром духовного життя. У с.Пожарки о.І.Кресовичу, незважаючи на 
“будівництво соціалізму”, вдалось зберегти авторитет українського священика. 
Це підтверджували бездіяльні витвори радянської системи – колгосп та місцевий 
клуб. Голова колгоспу не насмілився піти проти віри і охрестив свого сина [8, 
арк. 17-18].  

На початку 50-х рр. режим почав діяти ще брутальніше. Відкинувши 
маскування, працівники радянських органів влади знищували хрести-фігури. В 
с.Стрельськ Сарненського району Рівненської області 3 червня 1950 р. о 20 
годині 10 хвилин голова місцевої сільради Зикун власноруч зрубав хрест. На 
запит настоятеля парафії с.Стрельськ о.Г.Коленди, на якій підставі знімаються 
хрести, голова відповів: “Є вказівки з боку району всі хрести, поставлені в час 
німецької окупації, зняти, як поставлені на честь українсько-німецьких 
націоналістів” [25, арк. 32].  

Радянська влада боролась також проти культу місцевих угодників Божих, 
канонізованих Українською православною церквою. У 1951 р., в середині липня, 
секретар парткому с.Гульча-Українська Здолбунівського району на Рівненщині 
вимагав від церковного старости зняти в гроті ікону св. Федора, князя 
Острозького, а на її місце повісити іншу. Справа вимогою не закінчилась, бо у 
20-х числах того ж місяця до місцевого священика о.Г.Буйницького звернувся 
уповноважений Крюков з дільничним і запропонував йому замінити в гроті ікону 
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із зображенням св.Федора на іншу, оскільки представник роду Острозьких не є 
святим [26, арк. 41]. Аналогічні дії представників радянської влади були 
характерними для всієї Волині, адже вони спрямовувались на нищення 
Української церкви.  

Про незламність волинян, надзвичайну живучість українського 
православ’я свідчив той факт, що в 1959 р. архієпископ Панкратій був змушений 
для ліквідації “українсько-націоналістичних” пристрастей, що вибухнули в одній 
із громад Корця Рівненської області, терміново рукоположити в сан диякона і 
відправити до містечка студента семінарії Я.Антонюка. 

Отже, кадрова та обрядова політика сталінського режиму у співпраці з 
Московською патріархією спрямовувалась у першу чергу на ліквідацію носіїв 
українського православ’я, ідей Національної церкви. За допомогою 
адміністративних заходів священикам-патріотам створювались перешкоди, 
нестерпні умови для пастирської діяльності. У боротьбі проти українського 
духовенства активно використовувались колишні автономісти: ними заміняли 
автокефальних священиків на кращих парафіях, керівних церковних посадах, 
серед викладачів духовної семінарії у Луцьку. Відкрита у 1945 р. семінарія мала 
на меті підготувати нові кадри духовенства, які б з часом замінили свідомих 
священиків. 

Уповноважений розгорнув широку кампанію проти українського 
богослужбового обряду і рідної мови в церкві та народних елементів сакрального 
мистецтва. Через єпархіальне керівництво РПЦ у храмах заборонялись 
богослужіння українською мовою, каральні органи вилучали небезпечну 
режимові і офіційній церкві літературу. Храми обстежувались з метою виявлення 
“націоналістичних” елементів оформлення. В храмах замальовувались ікони, 
перефарбовувались розписи, перероблялись іконостаси. Потворних форм набуло 
нищення характерних українській релігійно-національній свідомості на Волині 
хрестів – фігур. В їх ліквідації проглядалися безбожні нелюдські риси 
радянського режиму.  

Промовистим підтвердженням творчого потенціалу Української церкви 
стало довготривале використання української мови в церквах. Фактично без 
єпископського керівництва на Волині Автокефальна церква продовжувала 
існувати у своїх священиках, обряді, елементах народної релігійної свідомості. 
Тому росіянізація Церкви на Волині радянською владою і Московською 
патріархією не досягла поставленої мети. Українське православ’я вижило, про 
що засвідчило проголошенні незалежної  Української церкви в новітній період. 
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12. Донесення уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області,  
4 листопада 1945 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.3, арк.1-4. 

13. Донесення уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області 24 січня 
1946 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.4, арк.4-5. 

14. Лист єпископа Миколи, 22 січня 1946 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.4, арк.6-7. 
15. Донесення уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області № 0-26/с,  

18 травня 1946 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.4, арк.50. 
16. Циркуляр уповноваженого Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів УРСР № 131/с, 

25 липня 1946 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.4, арк.85. 
17. Циркуляр уповноваженого Ради у справах РПЦ при Раді Міністрів УРСР № 441/с, 

11 жовтня 1946 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.4, арк.101. 
18. Інформаційний звіт уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області за 

ІV-й квартал 1947 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3с., спр.6, арк.115-138. 
19. Доповідна записка єпископа Варлаама, січень 1947 р. ДАРО, ф. Р-204, оп.11, 

спр.16, арк.46. 
20. Інформація про мову богослужінь у Волинсько-Рівненській єпархії та на 

Крем’янеччині, червень 1947 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.7, арк.132-133. 
21. Інформаційний звіт уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області за 

І-й квартал 1947 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3с., спр.7, арк.19-43. 
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22. Лист уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області № 102, 1 червня 
1948 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.2, спр.10, арк.123. 

23. Інформаційний звіт уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області за 
ІІ-й квартал 1948 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.9, арк.45-56. 

24. Інформаційний звіт уповноваженого Ради у справах РПЦ по Волинській області за 
ІІІ-й квартал 1948 р. ДАВО, ф. Р-393, оп.3, спр.9, арк.135-146. 

25. Запит настоятеля села Стрельськ Сарненського району Рівненської області 
священика Григорія Календи № 13, 5 червня 1950 р. ДАРО, ф. Р-204, оп.11, спр.43, 
арк.32. 

26. Рапорт настоятеля с. Гульча Українська Здолбунівського району Рівненської 
області протоієрея Григорія Буйницького, 24 липня 1951 р. ДАРО, ф. Р-204, оп.11, 
спр.56, арк.41. 

 

 
Сергій ЗДІОРУК, 

провідний науковий співробітник відділу гуманітарної політики  
Національного Інституту стратегічних досліджень, 

кандидат філософських наук, доцент, 
Заслужений діяч науки і техніки України 
 

МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ЯК МЕХАНІЗМ РУЙНАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Московський патріархат, тобто Російська православна церква та її філія 

(так звана Українська православна церква) проводять цілеспрямовану і системну 
політику щодо деструкції автокефального статусу Православної Церкви України 
та відповідно політики національної єдності в Україні. Апогеєм антиукраїнської 
діяльності й ворожої налаштованості щодо українського суспільства та держави 
став  синод УПЦ (МП) 03 квітня 2019 року.  На ньому архієреї цієї 
промосковської релігійної структури заявили: 

– ідея подолання церковного розколу в Україні шляхом надання Томосу 
про автокефалію неканонічним церковним угрупованням виявилася помилковою; 

– безпосередніми наслідками Томосу стали насилля, дискримінація та 
порушення прав віруючих Української православної церкви; 

– державна влада не повинна втручатися у церковні справи та має 
скасувати вимоги Закону України №2673-VIII від 17.01.2019 року про 
перейменування Української православної церкви як антиконституційні; 

– дії Константинопольського Патріархату в Україні нанесли велику шкоду 
українському православ’ю, а також стали загрозою для всеправославної єдності; 
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– Патріарх Варфоломій має визнати свою помилку та працювати над її 
виправленням (зокрема, через відкликання Томосу)1. 

Таким чином ця релігійна філія Росії ще раз категорично підтвердила, що 
у найближчій перспективі РПЦ та УПЦ (МП) при підтримці Кремля та 
проросійських політичних сил докладатимуть максимум зусиль з метою 
змаргіналізувати автокефальний статус ПЦУ та не допустити її всеправославного 
визнання. Задля цього використовуватиметься широкий спектр засобів: 
провокування міжцерковних протистоянь, пропаганда ідеологем «руского міра», 
формування фейкової медійної картинки для міжнародної аудиторії, «робота на 
переконання» з помісними православними церквами, паплюження іміджу 
Української Держави і влади в очах міжнародної спільноти тощо. 

МП завжди активно прислужував владними структурами Росії, а в 
новітню добу його зусилля максимально зосередилися на «захисті інтересів 
росіян і співвітчизників за кордоном». Своєрідне кредо щодо такої парадигми 
висловив тодішній міністр закордонних справ І. Іванов: «…збирання «руского 
міра» є спільною справою Російської держави та Російської Православної 
Церкви»2. 

В контексті політики Росії щодо України це стало прямою директивою 
використати потужний інструмент московського патріархату для утримання 
України в зоні власних впливів, адже так звана Українська православна церква 
юридично й організаційно є структурною частиною саме МП. 

Після конституювання Православної Церкви України та набуття нею 
автокефального статусу посилився вал московських інспірацій з такими 
ключовими ідеологічно-брехливими твердженнями московської патріархії:  

а) створення Православної Церкви України є кроком до утвердження 
державної Церкви; 

б) Православна Церква України не має «канонічності» й тому 
«розколює» православ’я України та веде його до унії з Римом. 

Подібні московські дії мають на меті знівелювати епохально-
історичне значення факту проголошення автокефалії Українського 
православ’я та є складовою гібридної війни Росії супроти України, що 
заважає консолідації українського суспільства. 

                                                 
1 Заява Священного Синоду УПЦ щодо ситуації в українському і світовому Православ’ї. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.church.ua/2019/04/03/zayava-
svyashhennogo-sinodu-upc-shhodo-situaciji-v-ukrajinskomu-i-svitovomu-pravoslavji/#more-273416 

2 Выступление Министра иностранных дел России И. С. Иванова на VІІІ Всемирном 
Русском Народном Соборе, Сергиев Посад, 3 февраля 2004 года (отдельный оттиск) // 
Сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 2004 г. – 04 февраля. – 
С. 6. 
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У контексті російської військової агресії в риториці московського 
патріархату підсилилися акценти стосовно наявності «потенційного ворога», 
який прагне відсепарувати українські землі від «східно-православної цивілізації». 
Випереджаючи посягання «ворогів» на «цілісність історичного простору Святої 
Русі», РПЦ підтримує вторгнення Росії на територію України. «Миротворча 
місія Росії в Україні, – наголошує глава синодального відділу взаємин церкви й 
суспільства протоієрей Всеволод Чаплін, – повинна гарантувати її жителям 
право на самобутність і тісні відносини з іншими народами історичної Русі 
<…> Будемо сподіватися й на те, що місія російських воїнів із захисту свободи 
й самобутності цих людей і самого їхнього життя не зустріне запеклого опору, 
який призведе до великомасштабних зіткнень (виділено мною. – авт.)»3. 

Таким чином, діяльність московського патріархату, попри голослівні 
заяви про власну аполітичність, навпаки, засвідчує солідарність Російської 
церкви з диктаторським режимом В. Путіна.  

За останні роки, як ніколи, є очевидною участь РПЦ у гібридній війні 
Росії проти України. Московський патріархат визнав правомірність анексії 
Криму, окупації частини українських територій на Донеччині та Луганщині, 
поширює пропагандистські наклепи як проти Революції Гідності та її учасників, 
так і проти сформованої внаслідок цієї Революції нової української влади. 

У зоні АТО УПЦ (МП) відкрито підтримала терористів, а частина 
священства, в тому числі й єпископат, навіть зухвало засудила допомогу своїх 
одновірців Збройним Силам України. Окрім того, духовенство московського 
патріархату системно співпрацює з окупантами на непідконтрольних Україні 
територіях. Вже звичним явищем стала причетність ієрархів та священиків УПЦ 
(МП) до освячення підрозділів російських військ та ракетних комплексів в 
Криму, надання благословення екстремістам і терористам, переховування 
бойовиків та зброї у власних культових будівлях, їхня участь в провокаційних 
акціях і диверсіях, у відзначенні російських національних свят та ювілейних дат.  

Більше того, одне з бандитських військових формувань на Донбасі 
носить назву «Російська православна армія», що свідчить про безпосередню 
єдність терористів з РПЦ та її статутною структурою в Україні – УПЦ (МП). 

На тлі публічної активності релігійних організацій, пов’язаної з 
обговоренням шляхів зміцнення національної безпеки Української Держави, 
реалізації її національних інтересів, чітко виявляється, що найчисельніша 
православна інституція – УПЦ (МП) – демонструє принципове неприйняття 

                                                 
3 У Російській Православній Церкві побачили «миротворчість» у вторгненні Росії в Україну 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patriarchia.ru/ua/db/text/3606220.html. – 
Назва з екрану. 
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процесів національного державотворення. Керівництво УПЦ (МП) жорстко 
дотримується парадигми «руского міра». Для нього «духовна єдність братніх 
українського і російського народів» – доконаний факт. Саме тому збройну 
агресію російської держави на Донеччині, Луганщині та в Криму церковні 
ієрархи УПЦ (МП) називають «братовбивчим протистоянням», «громадянським 
конфліктом», «розбратом та ворожнечею», «зіткненням інтересів Заходу та 
Сходу», чим завгодно, але не агресією Росії, окупацією чи гібридною війною 
проти Українського народу. Наприклад, на п’ятому році відкритої війни Росії 
проти України намісник Києво-Печерської Лаври заявив: «Крим ніколи не був 
українським»4. 

Характерно, що лояльне ставлення з боку священицького кліру УПЦ 
(МП) до всього проросійськи орієнтованого супроводжується одночасно 
демонстрацією неповаги до національних українських символів, української 
державності, української героїки та минулого. 

Ще один важливий момент. УПЦ (МП) разом з усією РПЦ виступає 
потужним детонатором напруження внутрішньосуспільної ситуації в Україні. 
За безпосередньої участі функціонерів цих релігійних структур створюється 
кілька ліній протистояння.  

По-перше, шляхом ігнорування принципів християнського співжиття 
низка священиків УПЦ (МП) відмовляються виконувати церковні обрядові 
дійства (відспівування, поминання, поховання) стосовно українських громадян-
патріотів, або людей, вільномислячих і проукраїнськи налаштованих до подій на 
Сході України та в Криму. Причому здійснюється це свідомо й демонстративно, 
з розрахунком викликати обурення в однієї частини населення стосовно іншої. 

По-друге, УПЦ (МП) генерує сепаратистські настрої. Зокрема, продовжує 
свою антиукраїнську діяльність глава невизнаного «сойму підкарпатських 
русинів» і водночас настоятель кафедрального собору УПЦ (МП) в Ужгороді 
протоієрей Дмитро Сидор, котрий заявляв: «Самим російським людям треба 
усвідомити: є східнослов'янська, загальноросійська цивілізація. Вона 
починається з нас, з Закарпаття, і тягнеться до Аляски»5! Подібні 
висловлювання з очевидністю спрямовані на підрив територіальної цілісності та 
суверенітету Української Держави.  

                                                 
4 Намісник Києво-Печерської Лаври заявив, що Крим ніколи не був українським 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://glavcom.ua/kyiv/news/namisnik-kijevo-
pecherskoji-lavri-zayaviv-shcho-krim-nikoli-ne-buv-ukrajinskim-464688.html 
5 Духовний лідер русинів закликає Росію активно освоювати Закарпаття [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/56703/. – Назва з екрану. 
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По-третє, УПЦ (МП) докладає зусиль, щоб підтримувати перманентний 
конфліктний характер міжправославних взаємин в Україні, оскільки у цьому 
випадку принципово ускладнюється можливість реалізації успішних 
консолідуючих церковних проектів. Все це свідчить про прагнення 
промосковських церковно-політичних сил не допустити утвердження Помісної 
Православної Церкви України. 

Необхідно також відзначити, що представники УПЦ (МП) і РПЦ 
регулярно проводять інформаційно-маніпулятивні кампанії по дискредитації 
Української Держави. Акцент робиться на нібито неспроможності чинної влади 
забезпечити дотримання релігійної свободи на підконтрольній їй території. 
Ключовий різноманітно презентований меседж, тиражований сьогодні 
ідеологами московського патріархату, наступний: «в українському православ’ї 
існує одна «істинно-канонічна церква» – УПЦ (МП), котра зазнає «гонінь і 
переслідувань з боку розкольників», на яких має покладатися відповідальність за 
«продукування конфліктів у міжцерковних взаєминах, порушення прав і свобод 
віруючих».  

Подібні фейкові посили йдуть прямо й від керманича РПЦ Кирила. 
Наприклад. він лукаво пропагує, що «миротворчим потенціалом» в Україні 
володіє виключно УПЦ (МП), а «греко-католики і розкольники займають 
однобічну позицію, підливають масла у вогонь, збуджують негативні почуття, 
нацьковують одних на інших (курсив мій. – авт.), називаючи це захистом 
національних інтересів, влаштовують «полювання на відьом», захоплюють 
православні храми і перетворюються з миротворчої сили на ідеологічну, 
обслуговуючи одну сторону громадянського конфлікту»6. 

Досить часто промосковська церква використовує у власних інтересах 
авторитет представницьких міжнародних організацій, ґрунтуючи свої звернення 
на вигаданих фактах. Приміром, у лютому 2015 року голова відділу зовнішніх 
церковних зв’язків УПЦ (МП) митрополит Луганський і Алчевський Митрофан 
надіслав листи Генеральному секретареві Ради Європи, Комісару Ради Європи з 
прав людини та Голові Європейської комісії з протидії расизму та 
нетолерантності, у яких повідомив про «факти порушень прав віруючих та 
релігійних громад Української Православної Церкви»7. Церковний архієрей без 

                                                 
6 Україна заважає патріарху Кирилу підготуватися до Всеправославного собору 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/59901/. – Назва з 
екрану. 
7 Митрополит УПЦ (МП) поскаржився Раді Європи на «порушення прав віруючих та 
релігійних громад УПЦ (МП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ukraine_and_world/international_relations/59069/ 
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будь-якого докору сумління говорить про нібито численні випадки нападів, 
силових захоплень, підпалів храмів УПЦ (МП), дискримінаційні рішення 
місцевих органів влади стосовно громад УПЦ (МП). Водночас сам брав участь у 
призначеннях посадовців: зокрема, бандита Плотницького для терористичної 
організації «ЛНР»8. 

У листопаді 2017 року голова представництва УПЦ (МП) при 
міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор мав зустріч з Верховним 
Комісаром з прав людини Ради Європи Нільсом Мужнієксом. У розмові з ним 
церковний функціонер висловив думку, що всі законопроекти, котрі стосуються 
свободи совісті і знаходяться на розгляді Верховної Ради України, «носять 
відверто дискримінаційний характер проти УПЦ (МП)». Подібні наклепи 
функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ на українську владу продовжуються й сьогодні, 
а відтак дестабілізують суспільно-політичну ситуацію, псують імідж 
української влади й держави, гальмують процес проведення реформ та 
подальшої розбудови демократії в Україні. 

Нарешті, релігійна тематика експлуатується Кремлем у контексті наступу 
на українську історію. Це не сьогоднішня технологія. Вона має давні витоки. Як 
відзначають українські дослідники, виданий у 1674 році у Києво-Печерському 
монастирі «Синопсис Київський…» уже тоді містив чимало промосковських 
нісенітниць, серед яких і думка про те, що Київ був першою столицею 
московських царів9. 

Приватизація української історії потрібна Москві для легітимізації 
власних претензій на спадок Києва й усієї Русі та виправдання своєї агресії 
стосовно України. У цьому напрямі Росія діє як завше нахабно. Ще 31 липня 
2013 року глава РФ видав указ стосовно створення спеціальної робочої групи з 
проведення заходів, присвячених тисячоліттю (2015 р.) упокоєння 
рівноапостольного князя Володимира. На думку російських політиків, з постаттю 
фундатора Давньоруської держави безпосередньо пов’язується становлення 
«російської культури, релігії, державності, єдиного російського народу». 

А у посланні президента РФ Федеральним зборам саме у рік початку 
війни Росії проти України стосовно Криму було заявлене наступне: «Сама 
територія стратегічно важлива, тому що саме тут знаходиться духовний 
виток формування багатоликої, але монолітної російської нації і 

                                                 
8 Руководитель комитета по делам религий и духовности ЛНР Андрей Лицоев: С нами Бог, 
если мы с Ним! http://miaistok.su/rukovoditel-komiteta-po-delam-religij-i-duhovnosti-lnr-andrej-
litsoev-s-nami-bog-esli-my-s-nim/ 
9 Олександр Савченко. Україна і Польща: історія і політика для спільного успіху 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/history/ukrayina-i-polshha-
istoriya-i-politika-dlya-spilnogo-uspihu.html 
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централізованої Російської держави… Саме тут, у Криму, в давньому 
Херсонесі… прийняв хрещення князь Володимир, а потім хрестив усю Русь… 
Саме на цьому духовному ґрунті наші предки вперше і назавжди усвідомили себе 
єдиним народом. І саме це дає нам підстави казати, що для Росії Крим, давня 
Корсунь, Херсонес, Севастополь мають величезне цивілізаційне і сакральне 
значення»10. 

В цьому плані характерними є повідомленням генерального директора 
Національного заповідника «Софія Київська» Нелі Куковальської про те, що 
впродовж 2016-2017 років з боку росіян були неодноразові спроби викупити 
останки Ярослава Мудрого (котрі нині знаходяться у храмі Святої Трійці міста 
Бруклін, США). 

Як бачимо, чимало загроз національній єдності України продукуються 
Москвою саме на релігійному ґрунті. Маючи важелі впливу на московський 
патріархат, а відтак і на його складову частину – УПЦ (МП), Росія потужно 
використовує релігійні чинники у власній політиці супроти Українського народу 
– від привласнення національного історичного минулого українців до збурення 
суспільних настроїв і дестабілізації політичної ситуації в нашій країні. 

Показовою в цьому плані є провокативна діяльність промосковського 
духовенства, що прагне загальмувати процес інституційної розбудови 
Православної Церкви України. Адже він супроводжується активними 
переходами релігійних громад із юрисдикції УПЦ (МП) до юрисдикції ПЦУ. 
Священики УПЦ (МП) і підбурені та організовані ними парафіяни вдаються до 
агресивних дій, сіючи ворожнечу й ненависть до співгромадян на релігійному 
ґрунті. Зокрема, підчас виборчої кампанії Президента України 16-17 березня 2019 
року у селах Лука-Мелешківська (Вінницька область) та Товтри (Чернівецька 
область) прихильниками УПЦ (МП), які не погодилися з рішенням зборів 
релігійних громад про перехід до ПЦУ, були спровоковані протистояння11. 
Ескалації напруги вдалося уникнути завдяки втручанню правоохоронних органів. 
Щоб не допустити чергових сутичок, представники поліції змушені охороняти 
місцеві храми в цілодобовому режимі.  

Конфлікти між православними вірянами почастішали впродовж останніх 
місяців. Ситуація ускладнюється тим, що зіткнення заохочуються ієрархами 
УПЦ (МП). Без взаємодії на вищому церковному рівні проблему врегулювати 

                                                 
10 Послание Президента Федеральному Собранию РФ. 4 декабря 2014 года. // [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.kremlin.ru/transcripts/47173/work 
11 У селі Товтри на Буковині та в селі Лука-Мелешківська на Вінниччині сталися конфлікти 
між вірянами різних громад. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2661108-na-bukovini-ta-na-vinnicini-stalisa-konflikti-miz-
viranami-riznih-gromad.html 
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важко, і вона загрожує значній дестабілізації внутрішньополітичного життя 
нашої країни. 

Сумним наслідком спроб реваншу імперських антиукраїнських сил 
стало рішення Окружного адміністративного суду Києва12. Там розглянуто 
заяву про забезпечення позову у справі про скасування наказу 
Міністерства культури України, що стосується Української православної 
церкви (МП). Про це прес-служба суду повідомила 22 квітня 2019 року13. 
Наказ міністерства вимагав, що Київська митрополія Української 
православної церкви і низка релігійних організацій мають внести зміни 
до своїх офіційних назв і подати відповідні зміни до своїх статутів на 
реєстрацію до 26 квітня 2019 року. 

Втручання держави, а тим паче сусідньої та ще й агресора, неприпустимо 
в релігійні справи України. Не даремно Президент України на VII Національному 
молитовному сніданку 31 травня 2018 року наголошував: «Церква має бути 
відділена від держави, але в першу чергу – від сусідньої держави, країни-
агресора, якій ми не маємо дати права працювати п’ятою колоною, бо це наша з 
вами відповідальність за Україну, яку ми любимо понад усе»14. 

Не зважаючи на реваншистські потуги деяких антиукраїнських 
політичних сил та структур московського патріархату під час виборів Президента 
України 2019 року, активна позиція Українського Православ’я після отримання 
«Патріаршого і Синодального Томосу надання автокефального церковного 
устрою Православній Церкві України» вже дає свої добрі на ниві консолідації 
Української нації та співпраці з партнерами і союзниками нашої держав. 
Наприклад, 16 квітня 2019 року Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній15 
провів плідну зустріч, розглянувши значне коло питань співпраці,  із делегацією 

                                                 
12 Справа про перейменування Київської Митрополії УПЦ: суд вжив заходи забезпечення 

позову. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://oask.gov.ua/node/3829 
13 УПЦ (МП): суд припинив зміну назви релігійної організації – 22 Квітень 2019, Радіо 

Свобода. [Електронний ресурс] – Режим доступу:   
https://www.radiosvoboda.org/a/news-upts-mp-pereymenuvannya-sud/29897049.html 
14 Слово Президента на VII Національному молитовному сніданку 31 травня 2018 року 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/slovo-prezidenta-na-
vii-nacionalnomu-molitovnomu-snidanku-47850 

15 Православна Церква України духовно підтримує Українську армію у боротьбі з 
агресором, – Митрополит Епіфаній. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
ttps://www.pomisna.info/news/hpravoslavna-tserkva-ukrayiny-duhovno-pidtrymuye-ukrayinsku-
armiyu-u-borotbi-z-agresorom-mytropolyt-epifanij/ 

Предстоятель ПЦУ капелану 7-ої армії США: наша Церква завжди підтримуватиме 
захисників Батьківщини. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/faith_and_weapon/75461 
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військових капеланів військ США в Європі на чолі з капеланом 7-ї армії США 
Тімоті Малардом16. 

Значною мірою саме завдяки позиції Президента України Петра 
Порошенка у Збройних Силах та Національній гвардії України відбувається 
реальна розбудова Служби військових капеланів. Адже засобами військової 
капеланської служби українські церкви (ПЦУ, УГКЦ, ХВЄ та інші українські 
патріотично налаштовані релігійні організації) успішно взаємодіють із 
військовими формуваннями Української Держави, що є вельми актуальним і 
необхідним в умовах російської агресії. 

Служба військових капелані призвана зміцнювати не лише духовну опіку 
воїнів, а й забезпечувати високий морально-бойовий дух та психологічну 
стійкість і рівновагу українських військ для ефективного виконання бойових 
завдань під час війни проти російського агресора. 

Ще однією важливою складовою діяльності служби військових капеланів 
є проведення посттравматичної та реабілітаційної роботи з 
військовослужбовцями, котрі зазнали бойових психологічних травм. Саме досвід 
армії США та армій інших країн-членів НАТО стане в нагоді українським воїнам 
і капеланам для мінімізації втрат внаслідок бойових психологічних травм. 

Не менш важливою є ефективна посттравматична соціально-
реабілітаційна робота та соціально-психологічна підтримка щодо повернення 
українських громадян до повноцінного мирного життя після повернення  з зони 
бойових дій. 

За понад 5 років війни військові капелани довели свою значимість як у 
підготовці воїнів до виконання завдань щодо оборони нашої держави, так і при 
реабілітації їх після отримання бойових психологічних травм. Військові 
капелани стали органічною складовою наших військових формувань, зміцнюючи 
боєздатність та моральний дух ЗС України та інших військових формувань 
України. Надалі процес взаємодії українських військ і релігійних організацій 
тільки поглиблюватиметься та розширюватиметься його конфесійний спектр. 
Ключову роль в інституалізації військового капеланства відіграватиме його 
законодавче унормування. Поки що, незважаючи на наявність декількох 
законопроектів щодо капеланства та ситуативних сплесків стосовно їх 
обговорення, дане питання регламентується виключно підзаконними актами 
Кабінету Міністрів України й наказами Міністерства оборони та Національної 
гвардії України. 

                                                 
16 Глава УГКЦ зустрівся з військовими капеланами військ США у Європі. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://ugcc.ua/news/glava_ugkts_zustr%D1%96vsya_z_v%D1%96 
yskovimi_kapelanami_v%D1%96ysk_ssha_u_yevrop%D1%96_86028.html 



 
 
 
 
 
 
 
№ 8, 2019  __________________________________________________________  

– 87 – 

Висновки 
1. Росія продовжує активно використовувати релігійний чинник у 

гібридній війні проти України. При цьому ключова роль відводиться  так званій 
українській православній церкві, яка, попри найменування «українська», 
насправді залишається безпосередньою структурною частиною московського 
патріархату, про що свідчать статутні та інші нормативні документи як РПЦ, так 
і УПЦ (МП). 

2. УПЦ (МП) є не тільки інструментом експансії «руского міра» в 
українському гуманітарному просторі, але й детонатором внутрішньосуспільної 
напруги, генератором сепаратистських настроїв, міжконфесійної ворожнечі, 
засобом дискредитації Української Держави та української влади. 

3. Зміцнення духовно-культурного фундаменту Української нації та 
нейтралізація імперського релігійного-ідеологічного впливу московського 
патріархату на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків державної безпекової 
політики, спрямованої на позбавлення Українського народу  агресивних впливів 
церковно-політичного істеблішменту РПЦ. 

4. Виходячи з таких масштабних завдань, необхідно акцентувати увагу на 
тому, що інститут українського військового капеланства на нинішньому етапі 
потребує державної підтримки на законодавчому рівні, щоб перетворитися на 
інституалізовану структуру, що сприятиме зміцненню бойового духу та 
вдосконаленню морально-психологічної підготовки українських воїнів для 
виконання бойових завдань щодо оборони України. 

5. Наступним кроком є необхідність привести нормативну базу 
функціонування інституту військового капеланства до вимог Конституції 
України та національного законодавства. В даному контексті активізація 
співпраці з арміями країн-членів НАТО більш ніж необхідна для  зміцнення 
національної безпеки та підвищення міжнародного іміджу Української Держави, 
що пришвидчить нейтралізацію негативних впливів московського патріархату. 

 
Рекомендації 

З огляду на наведений вище аналіз ситуації та зроблені висновки, для 
нейтралізації деструктивного впливу МП на консолідацію українського 
суспільства доцільними є наступні заходи: 

1. Верховній Раді України: 
–законодавчо запровадити в Україні конвенційну (договірну) систему державно-
церковних відносин. Подібний механізм, що базуватиметься на конкретних 
двосторонніх угодах, стимулюватиме розвиток прозорих некорупційних 
партнерських засад співпраці між суб’єктами суспільного простору, дотримання 
сторонами відповідних зобов’язань, спонукатиме релігійні організації працювати 
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відповідально, на паритетних засадах і на благо всієї Української нації. 
Відповідна угода держави з РПЦ в Україні відрегулює її статус, права й 
обов’язки згідно з Конституцією та законами України. 

2. Раді з питань національної єдності при Президентові України: 
– ініціювати створення та демонстрацію під час святкування чергової річниці 
хрещення Руси-України документального фільму «Дорога України до Томосу»; 
– ініціювати діалоги між православними ієрархами щодо перспектив зміцнення 
Українського православ’я. 

3. Кабінетові Міністрів України: 
– розробити правовий механізм упередження переходу у власність іноземних 
держав українських національних святинь, визначних пам’яток архітектури, 
духовно-літературних і мистецьких раритетів, вдосконалення законодавства 
щодо надання майна в користування релігійним громадам тощо; 
– створити міжвідомчу робочу групу для вироблення консолідованого 
законопроекту щодо Служби військових капеланів у ЗС та інших військових 
формуваннях України. 

4. Міністерству закордонних справ України: 
– доручити главам українських дипломатичних місій, передусім у країнах, де є 
автокефальні Православні Церкви, провести інформаційно-просвітницькі заходи 
щодо процесу отримання Православною Церквою України автокефалії засобами 
відповідних культурних інсталяцій; 
– дипломатичним представництвам регулярно поширювати правдиву 
інформацію про історію православ’я в Україні та його трагічні періоди під 
зверхністю РПЦ, сучасний стан ПЦУ та значимість отримання «Патріаршого і 
Синодального Томосу надання автокефального церковного устрою Православній 
Церкві України»; 
– проводити консультації з главами Православних Автокефальних Церков щодо 
нівелювання впливу московського патріархату на релігійне життя в Україні та 
можливої підтримки щодо утвердження й визнання за Православною Церквою 
України правосубєктності в міжнародних релігійних відносинах, що відповідає 
нормам міжнародного та церковного права; 
– розвивати активну співпрацю в усьому спектрі державно-церковних і 
суспільно-релігійних відносин зі світовими релігійними центрами – Вселенською 
Патріархією та Ватиканом. 

5. Державному комітетові телебачення і радіомовлення України: 
– культивувати публічний дискурс в українській громаді, де наголошувати на 
важливості й історичній невідворотності Українського православ’я для процесу 
національного державотворення, що остаточно утверджено «Патріаршим і 
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Синодальним Томосом надання автокефального церковного устрою 
Православній Церкві України»; 
– неприпустимості з боку так званої УПЦ (МП) будь-яких дій, спрямованих на 
деконсолідацію Українського народу та розпалювання релігійної ворожнечі, що 
суперечить національним інтересам та чинному законодавству Української 
Держави. 
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ВНУТРІШНЬОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ 

 
Релігійна толерантність є основою забезпечення внутрішньої стабільності та 

інтеграції суспільства. Вона постає комплексним явищем суспільної свідомості, в якому 
поєднуються світоглядні та соціально-психологічні установки, що передбачають право на 
існування багатьох релігійних традицій. 

Ключові слова: толерантність, релігія, міжконфесійні відносини. 
 
Religious tolerance is the foundation to ensure internal stability and social integration. It 

presents complex phenomenon of social consciousness which combines philosophical and social 
attitudes, which include the right to existence of many religious traditions 

Key words: tolerance, religion, interfaith relations. 
 
Нові реалії визначають межі існування сучасного світу, посеред яких 

політичний радикалізм, воєнні конфлікти і тероризм, міжетнічні протистояння. 
Чіткою стала тенденція нетерпимості, яка нині виявляє себе як константа у сфері 
міжконфесійних взаємин і є тяжкою суспільною недугою. Досвід минулого, 
драматизм сучасності свідчать, що подолати кризові явища будь-яке суспільство 
може лише в режимі компромісу, діалогової культури та толерантності. Ця ідея 
буквально вистраждана у ХХ столітті, стає імперативом сучасності: окрім 
катастроф, не виключені також демократичні й мирні шляхи вирішення 
проблемних ситуацій. Шлях нетерпимості й сили, природний для пануючих 
ідеологій ХХ століття, трансформується у дискурс толерантності як регулюючої 
норми відносин між людьми, спільнотами. Проте актуалізація цієї ідеї на 
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сьогодні ще не дає підстав сприймати її як певну ідейну перемогу практики 
ненасилля. Адже подеколи за фасадом толерантності формується інший, 
можливо більш витончений, досвід насилля. 

У перекладі з латини tolerare – витримувати, терпіти. Терпимість до інших 
думок, до чужого способу життя, поведінки людей, здатність "Я", "Ми" зрозуміти 
інше "Я", "Вони" у культурному вимірі. Найчастіше, коли мова йде про 
культивування толерантності у суспільстві, на увазі мають потребу шанобливого 
ставлення до людей інших культур, мов, переконань, релігій. Відтак останній 
аспект набуває особливої актуальності й практичної значимості у 
поліконфесійному полі України, тому особливо гострою відчувається потреба 
толерантності у релігійних реаліях України. Тому метою нашої статті є аналіз 
ситуації в сучасній Україні на предмет розвитку і становлення міжконфесійної 
толерантності. 

Знаково, що питання толерантності вперше постало на Заході саме на 
релігійному рівні, у зв’язку зі спробами подолання церковно-релігійного 
протистояння у Західній Європі XVI–XVII ст. в історично-конкретній формі як 
ідея віротерпимості та закріплена антропологічною системою цінностей Нового 
часу. Сьогодні проблема толерантності залишається суспільно затребуваною й 
актуалізованою в площині тих глобальних процесів, які відбуваються в світі, 
зокрема в релігійній сфері, та знаходить свою експлікацію в науковому доробку 
М. Бабія, М. Мчедлова, А. Колодного, П. Сауха, П. Яроцького та інших. 

Сучасна дескрипція феномена толерантності фіксує визнання 
багатогранності форм людської ідентичності, утвердження єдності людського 
світу, розуміння значимості іншого в його унікальній сутності, утвердження 
міжособистісного спілкування, реалізацію ненасильницької взаємодії. 

Досить глибоке розуміння толерантності демонструє Декларація 
принципів толерантності, в якій зазначається, що толерантність – це повага, 
сприйняття, розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження 
та самовиявлення людської особистості; єдність у різноманітті; моральний 
обов’язок і політична та правова потреба; активна позиція, що формується на 
основі визнання універсальних прав та основних свобод людини; обов’язок 
сприяти утвердженню прав людини, плюралізму, демократії та правопорядку; 
відмова від догматизму і абсолютизму, утвердження норм, закріплених у 
міжнародно-правових актах у галузі прав людини [1, с. 87–93]. 

Під таким оглядом констатуємо, що і релігійна толерантність – це явище 
багатоаспектне. Тому не випадково це поняття має різні інтерпретації. Зокрема, в 
активному сприйнятті релігійна толерантність передбачає знання, прийняття і 
повагу до релігійно-конфесійних цінностей іновірців, у пасивному, – байдужість 
до релігійно-конфесійних поглядів і системи цінностей інших. Результатом 
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останньої постає відсутність ворожості й зіткнень на релігійному ґрунті. 
Констатуємо, що на нашу думку, толерантність як соціокультурне явище хоча і 
ототожнюється у багатьох джерелах із поняттям терпіння, проте це не є пасивна, 
штучна покора думці, поглядам чи діям інших; це не покірне терпіння, а активна 
моральна позиція і готовність до терпимості в ім’я взаєморозуміння між 
соціальними групами, етносами, релігійними організаціями. 

На думку українського релігієзнавця В. Климова, у другій половині ХХ – 
першому десятилітті ХХІ століття сформувалося й конкретизувалося саме 
поняття толерантності (зокрема і релігійної), що спиралося, з одного боку, на 
узагальнені здобутки духовної (інтелектуальної, культурної, наукової, церковно-
релігійної, морально-психологічної тощо) спадщини людства, а з іншого – на 
практику міжособистісних відносин, співіснування різновекторних людських 
спільнот (етнонаціональних, релігійних, професійних, регіональних, 
адміністративно-політичних) у всій їхній складності й суперечливості. 
Подолавши надто звужене поняття толерантності (лише як пасивної 
"терпимості", "поблажливого ставлення" до думок, поглядів, вірувань інших 
людей), сучасне розуміння толерантності передбачає сприйняття, розуміння і 
повагу до усього розмаїття культур, релігій нашого світу, форм самовираження 
та самовиявлення людської особистості; право і свободу кожного дотримуватися 
своїх переконань і визнання такого ж права за іншими [3, с. 419]. 

На думку низки науковців, яку ми поділяємо, толерантність не може 
проявитися без врахування наступних підходів до її здійснення: гносеологічного, 
аксіологічного, психосоціологічного [8, с. 70–71]. Перший – пов’язаний з 
вирішенням проблеми істинності. Відтак предметом міжрелігійного діалогу не 
може виступати проблема істинності будь-якої релігії. Адже істина у сучасному 
світі – плюральна. Другий підхід пов’язаний з кризою західної культури, що 
проявляється насамперед у кризі духовності. Остання породжує необхідність 
відродження трансцендентних цінностей людського існування. Третій підхід 
окреслюється пошуками людиною культурної та релігійної ідентифікації. Адже 
сучасна культурна ситуація демонструє, що стійкі в минулому основи 
ідентифікації – віра та етнічна приналежність у трансформаційних, межових 
суспільствах – підлягають перегляду. Завдяки низці серйозних трансформацій і 
потрясінь українського суспільства в ХХ – на початку ХХІ століття світоглядні 
орієнтації середньостатистичного українця мають доволі розмитий, еклектичний 
характер. У сучасному світі релігія перетворюється на один із багатьох інтересів і 
перемістилась у дальній закуток людської свідомості, її внутрішнього світу. 
Діяльність людини, її життя визначаються ситуативними і швидкоплинними, 
постійно змінними "центрами життя і свідомості", що відповідають ситуативним 
і тимчасово пріоритетним інтересам. Релігійність тих, хто вважає себе 
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віруючими, часто-густо має ситуативний характер, у ній проявляється скоріше не 
стійка світоглядна позиція, а лише умонастрій, який відрізняється значною 
рухливістю. Відтак, на думку Л. Пендюріної, відбувається втрата людиною 
власного визначеного релігійного образу [8, с. 71]. 

Ідеї толерантності в цілому, і релігійної толерантності зокрема, є не лише 
умовою і запорукою розвитку демократичного суспільства, проте і вимагають від 
цього суспільства механізмів матеріалізації ідеї толерантності, які багато в чому 
залежать від державно-конфесійних відносин і міжконфесійної культури 
суспільства. 

На думку українських релігієзнавців, розуміння толерантних відносин у 
міжрелігійних, міжцерковних, міжконфесійних відносинах передбачає: повагу до 
можливості інших конфесійних спільнот чи віруючих мати відмінну позицію; 
визнання не лише за своєю конфесією, а й за всіма іншими права на свободу 
совісті; право кожної конфесії чи віруючого у відносинах з іншими конфесіями, 
віруючими дотримуватися своїх переконань і визнання такого ж права за 
іншими; незайняття конфесіями у міжконфесійних відносинах позицій власної 
винятковості; неприйняття і неприйняття конфесією політики влади щодо 
правової дискримінації, обмежень прав інших конфесій чи релігійних 
організацій, спроб політизувати позиції Церков та релігійних організацій; 
готовність до практичної співпраці з іншими конфесіями, віруючими інших 
віросповідань у суспільно значущих напрямах діяльності, залишаючись на 
принципових позиціях свого віровчення [3, с. 419–420]. 

Адже гармонія стосунків між людьми передбачає повагу до Іншого, його 
внутрішнього і зовнішнього простору та світогляду. Відтак таке мистецтво жити у 
злагоді з іншим "Я" у суспільних відносинах є важливою детермінантою 
впорядкованості будь-якого суспільства, особливо поліетнічного та 
поліконфесійного. Діалог і толерантність відносин нині стають тими 
імперативними умовами розв’язання проблемних питань сучасних цивілізацій ХХІ 
століття, культурно-психологічним базисом, за яких і на яких тільки й можлива 
співпраця, співжиття, більше того – виживання людських цивілізацій, "перехід від 
культури війни до культури миру". Тому світове співтовариство сьогодні прийшло 
до висновку, що світ неможливий без толерантності у відносинах, а розвиток 
демократії неможливий без миру. Це, в свою чергу, передбачає, що окремі люди, 
спільноти та нації будуть визнавати і поважати культурний плюралізм цього 
співтовариства [2, c. 181]. Відтак соціально-позитивні реалії сучасного світу 
створюються та існують на основі толерантних відносин. 

Сучасне українське суспільство – поліконфесійне. Його різнорідність і 
насиченість у переплетінні з багатоетнічним складом населення складає 
культурний простір України, проте поряд з цим містить можливості виникнення і 



 
 
 
 
 
 
 
№ 8, 2019  __________________________________________________________  

– 93 – 

загострення суперечностей і конфліктів. Перед українським суспільством постає 
відповідальне завдання консолідації як однієї з найважливіших умов виходу з 
кризи, забезпечення національної безпеки і поступального руху вперед. 
Передумовою його досягнення є виховання, утвердження та культивування 
релігійної терпимості, установок толерантної свідомості й поведінки, 
усвідомлення того, що різні вірування, навіть ті, що радикально протистоять 
одне одному, мають, навіть повинні співіснувати. 

Розуміючи специфіку України як поліконфесійної країни і ту роль, яку 
відіграє релігія в ідентифікаційних процесах, для уникнення деструктивних 
сценаріїв у міжконфесійних відносинах необхідним є дотримання релігійної 
толерантності, коли основними передумовами встановлення цивілізованих 
відносин між громадянами з різними світоглядами постає забезпечення принципу 
свободи совісті. Релігійну толерантність можемо розглядати як комплексне 
явище суспільної свідомості, в якому поєднано світоглядні й соціально-
психологічні установки, що допускають правомірність численних релігійних 
традицій. Одночасно релігійна толерантність – це конкретні дії на рівні індивідів, 
суспільних структур, держави, які забезпечують свободу віросповідання і рівні 
громадянські права послідовникам різних релігій [10, с. 270]. Ці положення є 
аксіомою, проте під час аналізу реальних умов їхньої реалізації очевидними 
постають невирішені питання, серед яких проблема релігійної нетерпимості. 
Адже саме релігія часто стає чинником, яким подеколи намагаються виправдати 
масштабні акти насильства у світі. 

На думку Дж. Локка: "Не різниця в поглядах, якій неможливо запобігти, а 
відмова від терпимості у ставленні до тих, хто дотримується іншої думки, 
породжує всі сварки та війни, які були в християнському світі та мали проводом 
релігію" [6, с. 130]. Такий стан пояснюється і по-своєму виправдовується однією з 
важливих соціальних функцій релігії – інтегруючою, тобто використання 
релігійних інститутів для надання єдності й стійкості різним формам соціального 
цілого. Найчастіше це супроводжувалося протиставленням "істинної" релігії 
одного народу "неістинним" віруванням інших. Безумовно, в будь-якій релігії 
присутня ідея безумовного пріоритету її віровчення над іншими. Певним чином 
цьому сприяє утримання в масовій релігійній свідомості архетипового роз'єднання 
на "своє" і "чуже", "ми" і "вони". Звідси – приналежність до "чужої" релігії завжди 
розглядалася як свідчення ворожості й деструктивне явище [10, с. 271]. 

Побутує думка, що найважче бути терпимим щодо людей, які сповідують 
інші релігійні переконання. Ці судження ґрунтуються на припущенні, що релігія 
у своїй основі фанатична. Хоча в ідеалі віра повинна породжувати милосердя, а 
не фанатизм. На практиці досить часто релігійна людина може впасти у спокусу 
освячення своїх обмежених цінностей світом того абсолюту, якому вона віддана. 
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На жаль, сьогодні людство знову опиняється на межі війни через конфлікти, що 
мають релігійне підґрунтя. Причому проблема полягає не в поодиноких фактах 
нешанобливого ставлення до духовності й традицій іншої культури, а 
обмеженості світогляду власним колом цінностей [11]. Тому релігійна 
толерантність виховується не як зрада чи відмова від власних релігійних 
переконань, а як моральна складова, за допомогою якої приймається рівність і 
право на існування іншої релігійності, заперечення претензій на володіння 
істиною лише однієї релігії. 

Солідаризуємося з думкою А. Колодного, що "потрібно наводити мости 
між релігіями, а не займатися пошуками того, що їх різнить. Треба бути 
відкритим до інших, відмінних від твоїх цінностей, сприймати їх як даність і 
знати, що саме у світі цих цінностей хтось почуває себе щасливим". Хоч ми і є 
різні у всьому "в тому числі і в релігійності, але ми є рівними. Один віруючий 
чимось своїм конфесійним не переважає іншого. Відтак світ має характеризувати 
толерантність відносин" [5, с. 271]. 

Незважаючи на те, що кожна з конфесій прагне обґрунтувати свою 
єдиноістинність, якоїсь однієї істинної релігії не існує. Істинним є те, що 
об’єднує, як спільний корінь, всі релігії. Це насамперед віра в буття світу 
надприродного (і перш за все Бога); в спасіння завдяки вірі і слідуванню 
загальнолюдським нормам моралі, включеним різними релігіями у свій 
моральний канон, а також очікування блаженного життя в потойбіччі. Кожна 
релігія по-своєму вирішує ці істини. Тому, на думку А. Колодного, "іновірець, 
який вірить в Бога, є нашим попутником, а не боговідступником, чи якимсь 
єретиком. Він йде до того ж Бога, але іншою дорогою" [4, с. 11]. На цьому тлі 
толерантність постає базовою потребою людства, центральним чинником 
взаєморозуміння між людьми, збереження миру та продовження історії 
цивілізації [9, с. 3]. Проте усвідомлення власної сакральної винятковості постає 
основним джерелом міжрелігійної ворожнечі. Нетерпимість до інакшовіруючих у 
будь-якій релігійній системі становить один з головних аспектів віровчення. Як 
слушно зауважує П. Павленко, "не лише окрема релігія ставить себе на 
доктринальному рівні в конфронтацію з іншими релігіями, а й у межах її самої 
наявне протистояння між окремими групами. Це протистояння постійно 
підігрівається усвідомленням того, що саме "наша" група з-поміж усіх існуючих 
правил правильно дотримується віровчення, що саме "ми", а не "інші" є 
істинними віруючими, і саме "нам", а не всім "іншим", належить частка в 
щасливому потойбіччі". Таким чином, "впевненість у власній сакральній 
винятковості силує окрему конфесію постійно прагнути до тотальнізації, бути 
всеохоплюючою, всеосяжною, тобто у якості носія єдиноістинних уявлень про 
божественне перетворитися на тотальну релігійну спільноту" [7, с. 69–70]. 
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Проте на практиці, зокрема в Україні, ми спостерігаємо кардинально інше. 
Дискусії про толерантність досить часто переносяться у теоретичну площину, 
натомість на практиці проявляється принципова різниця в розумінні 
толерантності, ставленні до неї, відмінність між тим, що декларується, і 
практичною стороною. Але саме в практичній площині ця проблема повинна 
набувати сенсу. Адже від реалізації толерантних міжконфесійних відносин 
виграють усі – віруючі, релігійні організації, суспільство, держава. Аналізуючи 
масив фактів, пов’язаних з проблемою толерантності міжконфесійних відносин в 
Україні, стає зрозумілою необхідність налагодження плідного діалогу між 
конфесіями. У цьому аспекті концепт діалогу має розглядатися як необхідний 
елемент нового інструментарію, як взаємодія повноцінних взаєморозумінь, які не 
зводяться до одного чи іншого із зазначених позицій. 

Отже, на суспільному рівні толерантність – це невід’ємна вимога у 
взаємовідносинах усіх учасників релігійних відносин, які прагнуть 
прогнозованої, зрозумілої взаємодії, які не завдають шкоди іншим під час 
реалізації власного права на сповідування власної духовної позиції. На 
індивідуальному рівні релігійна толерантність проявляється у готовності 
дослухатися до думки інакомислячого, визнати правоту його позиції. Лише 
прагнення до розуміння і поваги одне до одного, конструктивний діалог 
прибічників різних світоглядів здатні забезпечити стабільність і прогресивний 
розвиток суспільства. Тому соціально значимими є спроби формулювання такої 
системи духовно-моральних цінностей, яка забезпечила б утвердження в 
суспільній свідомості шанобливого ставлення до переконань і почуттів віруючих 
та атеїстів, сприяла б запобіганню і припиненню проявів релігійного 
екстремізму. Звідси випливає висновок необхідності сприйняття іншого в його 
світоглядних і релігійних виявах таким, яким він є. Адже це сприяє формуванню 
здібностей кожного сприймати іншого (його позицію, думку, ідею тощо) як 
об’єктивно існуючу реальність, не відчуваючи страху, щоб не відступитися від 
власної віри у процесі взаємодії. 
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Анотація. У статті досліджується надзвичайно плідний процес становлення 

національної, культурної й релігійної ідентичності українців, який був своєрідним піком 
діяльності української громадськості в імплементації ідеї Української Православної Церкви. 
Це був церковний з’їзд української патріотичної інтелігенції та духовенства, який відбувся 5-6 
червня 1927 р. у Луцьку. Ця подія дала могутній поштовх для консолідації українців у відході 
від зросійщення і спольщення Православної Церкви до набуття її національно-культурної 
ідентичності. Чому б не використати цей досвід у сучасному процесі становлення об’єднаної 
помісної автокефальної Православної Церкви України? 

Ключові слова: Православна Церква, українська громадськість, релігійно-
національна синергія, національно-церковна ідентичність, автокефальна ідентифікація. 

 
Abstract. The article researches an extremely productive process of the national, cultural 

and religious identity of Ukrainians setting up that was a peculiar peak of the Ukrainian society 
activity in the Ukrainian Orthodox Church idea implementation. It was a church congress of the 
Ukrainian patriotic intelligency and clergy that was held on June 5-6, 1927 in Lutsk. This event 
triggerred the consolidation of Ukrainians in the deviation from the russification and polonization of 
the Orthodox Church and the acquisition of its national and cultural identity. Why not to use this 
experience in the modern process of the united local autocephalous Ukrainian Orthodox Church 
setting up? 

Keywords: Orthodox Church, Ukrainian society, religious and national synergy, national and 
church identity, autocephalous identification. 
 

Постановка проблеми дослідження та її актуальність. У Західній 
Україні під владою II Речі Посполитої в передвоєнний період (1919-1939 pp.) 
Православна Церква була об'єктом впливу різних чинників – державно-
політичних, традиційних російських і патріотичних українських. 

По-різному уявляли характер майбутньої Православної Церкви всі три 
названі сторони впливу. Концепція єпископату Православної Церкви полягала в 
тому, що Церква має бути за своїм характером традиційно російською, а її устрій 
– синодально-консисторським і водночас унезалежненим від Московського 
патріархату. Концепція державної політики щодо Православної Церкви надавала 
їй польського характеру автокефального статусу цілком підпорядкованого 
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польській владі, яка в релігійному контексті намагалася реалізувати свої 
політичні цілі щодо національних меншин – української, білоруської, російської. 

Українські чинники обґрунтовували і намагалися реалізувати концепцію 
Церкви, яка має бути за своїм національним характером українською, її устрій – 
соборним, що гарантує участь мирян в управлінні нею. Прибічником цієї 
принципової моделі діяльності Православної Церкви в Польщі був один з 
ідеологів і провідників цієї концепції – Арсен Річинський. 

Формування національної та релігійної ідентичності українців. У 
монографії «Проблеми української релігійної свідомості» А. Річинський виклав 
своє уявлення про майбутню реорганізацію Церкви. Усі українські парафії 
(Полісся, Волинь, Холмщина, Підляшшя) й білоруські парафії підлягатимуть 
своїм єпископам, а ті, у свою чергу, об'єднаються у дві митрополії – українську і 
білоруську. Обидві митрополії будуть у підпорядкуванні патріарха, який 
виступатиме символом єдності усієї Церкви і опікуватиметься православними 
меншинами – росіянами, чехами, поляками. Тобто йшлося про таку Церкву, яка 
мала бути своєрідною інституційною формою життя українців. Білоруський 
національний рух не висував вимог про якусь особливу роль і місце 
Православної Церкви в суспільному і національному житті, несміливо заявляв 
про потребу богослужінь білоруською мовою. 

Тиск на православне населення у формі безперервних ревіндикаційних 
акцій, пацифікації і спроб запровадження неоунії не зміг перешкодити потребі 
українського народу в його глибинній національній самоідентифікації. Чим 
настирливішими були спроби асиміляції українців з польською нацією через 
окатоличення, насильницьке спольщення, тим активнішими ставали дії 
провідників ідеї українізації Православної Церкви в Польщі [ 3, с. 236]. 

Найбільш плідним у становленні національної та релігійної ідентичності 
українців став період, який охоплює приблизно 1923-1936 рр. Вагомими були 
досягнення української громадськості й духовенства в духовно-патріотичному 
вихованні віруючого населення. Їм вдалося зупинити найбільшу загрозу – 
деградацію його етнічної свідомості. За несприятливих суспільно-політичних 
умов, коли здійснювався курс на винародовлення й полонізацію місцевого 
населення, у спільноті православних сформовано самосвідомість національної 
єдності, відроджено й зміцнено основи національної культури. 

Процес українізації церковно-релігійного комплексу благотворно 
вплинув на багато сфер духовного життя православних українців у Польській 
державі. Невід'ємними від цього процесу виявилися ціннісно нові явища, зокрема 
усвідомлення, що збереження й подальший розвиток українського етносу 
можливий лише за умови, якщо Церква стане близькою кожному українцю, 
допомагатиме йому жити «відповідно до національних і культурних традицій 
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свого народу смисложиттєвих цінностей українства як етноутворюючих 
чинників самосвідомості особи» [3. с 244]. Відтак українізаційні процеси в 
православ'ї, які відбувалися на «східних кресах» Польщі (Волинь та Полісся), 
спиралися на глибинні пласти народної історичної пам'яті, на усвідомлення 
православними, що вони не «русини» і не «тутешні» чи «тутейші», а нація 
українців, православні українці. 

У міру розвитку українського руху і українізації православ'я польська 
влада намагалася нейтралізувати розвиток Української Православної Церкви, 
щоб зупинити процес національної ідентифікації українського населення, 
позбавити український національний рух інституціональної опори в 
Православній Церкві. 

Українізація Православної Церкви після її тривалого зросійщення та спроб 
її полонізації виявилася, по-перше, у відновленні елементів соборного устрою 
стародавньої вільної Української Церкви, коли ввесь народ, а не лише 
духовенство, бере участь у релігійно-церковному житті; по-друге, у відродженні 
українських обрядів і звичаїв у культурно-обрядовій сфері, що сприяло її 
очищенню від інонаціональних та іновірних запозичень і насаджень. Це сприяло 
втіленню в церковно-релігійний комплекс православ'я української духовності, 
національної культури, зокрема, такого важливого її чинника, як українська 
богослужбова мова. 

Луцький церковний з’їзд 1927 р. – одна з кульмінаційних подій процесу 
українізації Православної Церкви в міжвоєнній Польщі. Готуючись до його 
проведення, українська громадськість, сконсолідована навколо журналу "На 
Варті" (редактор та видавець А.Річинський), 7 лютого 1927 р. звернулася до 
глави Православної Церкви в Польщі митрополита Діонісія з проханням 
благословити проведення в Луцьку Українського православного церковного 
з’їзду духовенства і мирян та дозволити православному духовенству взяти участь 
у його роботі. Цей з’їзд, за задумом ініціаторів, мав сприяти розвиткові 
соборного устрою в Церкві та розпочати українізацію православної людності не в 
окремих парафіях, а відразу в усій національній спільноті віруючих. Відповіддю 
на це звернення була заборона Синоду на його проведення та сувора вказівка 
духовенству "не осмілюватися бути присутнім на цьому з’їзді та не брати участь 
в його роботі під страхом канонічної відповідальності за непослух". 
Православних мирян було закликано утримуватися від участі в з'їзді. Це було 
мотивовано "ворожістю тону" його ініціатора – редакції журналу "На Варті" – 
"стосовно Церковної Православної ієрархії в Польщі" та її "явною пристрастю до 
самочинної української ієрархії самосвятів-липківців", що, як стверджувалося 
Синодом, "зовсім не обіцяє обміркування й вирішення релігійних питань у 
православно-церковному дусі". Про це рішення Синод повідомив не тільки 
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всьому духовенству, а й Міністерству релігійних віровизнань та народної освіти 
Польщі.  

Однак ні сама ухвала Синоду, ні розголошення її змісту по всіх парафіях 
не зупинили підготовчу роботу до з’їзду. Відстоюючи свою позицію, 
А.Річинський за тиждень до його початку писав митрополиту Діонісію: "Ніколи 
не ставилися ми до єрархії ворожо, натомість відстоювали національні права в 
нашій Церкві <...> ніколи не думали ми про розкіл, не думали зраджувати 
прадідівське Православ’я чи – тим більше – шкодити йому". 

Роботу з підготовки з’їзду здійснював Організаційний комітет, до складу 
якого входили 17 осіб, котрі представляли 9 міст Волині і Полісся. 12 квітня 1927 
р. президія Організаційного комітету з’їзду (А.Річинський, І.Власовський, 
І.Бондарук) звернулася до Синоду з проханням благословити як скликання 
церковного з’їзду духовенства і мирян у Луцьку, так і участь духовенства в його 
роботі. На з’їзд запрошувалися: всі духовні особи, котрі обслуговували 
українську православну паству та визнавали необхідність задоволення її 
церковно-національних потреб: по одному делегату від кожної громади з 
українським православним населенням; по два делегати від кожної української 
організації повітового значення. Оскільки церковна влада відмовила 
організаторам з’їзду в благословенні, Організаційний комітет, маючи дозвіл на 
Луцький з’їзд у справах церковних від влади цивільної, вирішив скликати його 
без участі духовенства. 

На з’їзд прибуло 565 делегатів від усіх повітів Волині та частини повітів 
Полісся, Холмщини і Підляшшя. Крім того, присутніми були до 200 гостей, 
зокрема, 8 українських послів сейму та сенату, а також волинський віце-воєвода 
та луцький староста. Головував на з’їзді І.Власовський, а в його президії 
працювали посол Б.Козубський, А.Річинський, В.Соловей, М.Тележинський, 
Д.Ковпаненко, А.Рочняк, І.Гаврилюк та Тишецька. Враховуючи відсутність на 
з'їзді духовенства, його визначено "З’їздом православних мирян-українців в 
церковних справах". На ньому було заслухано 4 доповіді, основні з яких, 
зокрема, "Сучасний стан церковно-релігійного життя українського 
православного населення в Польщі", "Задоволення релігійних потреб 
українського православного населення в справах Служби Божої" та "Справа 
канонічного внутрішнього устрою Православної Церкви в Польщі", виголосив 
один із його головних ініціаторів та організаторів – А.Річинський. 

При обговоренні питань порядку денного на з’їзді чітко означилися дві 
течії – радикальна та поміркована, що репрезентували відмінне бачення як 
шляхів подальшої інституалізації та характеру Православної Церкви в Польщі, 
так і засобів її українізації. Зрештою, хоча після дискусій і було прийнято 
компромісні рішення, але вони відзначалися настійливістю та рішучістю. У 
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резолюціях зазначалося, що "з’їзд домагається видання Св. Синодом якісного 
виконавчого розпорядку до постанов про мову богослужіння від вересня  
1924 р.<...> відновлення в нашій Церкві стародавніх українських церковно-
народних звичаїв та обрядів, скасованих російською духовною і царською 
владою <...> негайної українізації внутрішнього діловодства Церкви, яке 
проводиться тепер російською мовою <...> обсадження трьох єпископських 
кафедр на землях з переважаючою українською людністю єпископами-
українцями, з правами правлячих архієреїв і членів Св. Синоду" [5]. 

Дводенна робота з’їзду закінчилася обранням "Українського Церковного 
Комітету" у складі 37 осіб від усіх регіонів Польщі, де компактно проживали 
православні українці, який мав запроваджувати в життя його ухвали. Делегатів 
з’їзду було зобов’язано "подвоїти освідомчу роботу серед населення, у братствах 
і інших культурно-освітніх організаціях і збирати гроші на Церковний Комітет з 
метою боротьби за права українського народу в Церкві". З часом стало зрозуміло, 
що хоча рішенням Луцького церковного з’їзду не судилося бути повною мірою 
реалізованими, але з’їзд справив значний вплив на українізацію Православної 
Церкви в міжвоєнній Польщі. Він став, за влучним висловом о. Т.Міненка, 
"школою боротьби", «поштовхом до глибокого усвідомлення народом 
важливості церковних справ» [2, с. 7]. 

Синергія релігії та національності. У своїх виступах на Луцькому з’їзді 
А. Річинський неодноразово доводив, що ми є свідками процесу, спрямованого 
до «самовизначення націй не тільки з політичної, але й ще більше – з духовної 
точки зору». Ігнорування цієї природної тенденції історичного розвитку веде, як 
влучно зауважував А. Річинський, як етнолог релігії, до «своєрідного релігійного 
інтернаціоналізму – але тільки в теорії, бо життя йде своїм шляхом понад такими 
нереальними планами». Він слушно зазначав, що «християнство засвоюється 
кожним народом інакше і набуває в кожного народу своєрідних національних 
прикмет і, у свою чергу, впливає на формування національного характеру тих 
народів, які знаходяться під його виховним впливом». Отже, резюмує Арсен 
Річинський, «релігія і національність знаходяться під обопільним життєвим 
впливом», а їхнє походження в глибинах людської душі є дуже близьким; тому 
лише їхня гармонія – а не нехтування котроїсь з них – забезпечує творчий 
розвиток і людини і нації» [2. с. 7]. 

Цезаропапізм Московського православ’я. Питання взаємовідносин 
Церкви і держави А.Річинський розглядає в історичній ретроспективі, яка 
всебічно висвітлює і нинішній стан цього питання, і його величну вагу. 
Характеризуючи «змосковлене православ’я», він витоки цього стану знаходить в 
атмосфері візантійського цезаропапізму, «доведеного в Росії до урядового 
насадження єресі». А. Річинський в один цезаропапічний ряд логічно монтує і 
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«колишнє московське цареславіє», і «совєтськославіє» митрополита Московсь-
кого Сергія, і «панствославіє» митрополита Варшавського Діонісія, доводячи, що 
всі вони «однаково минаються» і «однаково розходяться» з правдивим 
православ’ям і з напрямами українського релігійного світогляду [2, с. 7]. 

Розвиваючи тезу про цезаропапізм «третього Риму» (Москви), 
А.Річинський зазначає, що «Російська Церква відступила від первісної 
православної науки про священство», і «таке підпорядкування Церкви світському 
володареві є порушенням догматичних основ священства, тобто єрессю». Такий 
політичний напрям пануючої релігії, резюмує А.Ричинський, «при першій нагоді 
повинен був викликати активний спротив з боку українців, які мають інший 
національно-політичний ідеал і відрізняються іншою релігійною психікою» [1]. 

Саме тому автокефальний процес становлення Української Церкви в 1917-
1921 рр. А. Річинський характеризує як «церковно-національну революцію», як 
«звільнення від московського духа і московських домішок цезаропапізму». Процес 
очищення і унезалежнення Української Церкви, вважав А.Річинський, зустріне 
серед українського народу співчуття й підтримку не лише з мотивів національних, 
але й релігійних, бо в цей спосіб «усуваються з українського православ'я єретичні 
домішки цезаропапізму, відновлюється соборне і виборче начало та привертається 
українському православ'ю історична традиція й можливість релігійного 
порозуміння з протестантами і Римом» [2, с. 8]. 

«Третій Рим», на думку А.Річинського, не тільки став спадкоємцем, але 
завдяки особливостям «московської релігійної психіки» ще й значно примножив 
хворобливу спадщину свого попередника – схильність до цезаропапізму та 
«зажерту ненависть до старого Риму». Саме звідси виводить А. Річинський 
«плекану московським православ’ям вікову злобу проти Заходу, проти західної 
культури, західного християнства та одночасну віру в «непомильність і єдино-
спасаємість московського благочестя», «мрії про його месіанську роль» та 
«освячену тими месіанськими мріями надзвичайну агресивність і амбіцію» [2, с. 8]. 

А.Річинський безкомпромісно стояв на позиції відокремлення Церкви від 
держави, розрізнення релігії та політики. Найбільшою небезпекою для релігійної 
віри він вважав заангажованість світської влади у справи Церкви і намагання 
Церкви стати «державною церквою», «опорою трону». Він виступав за 
«національну церкву» і проти «державної церкви», за розвиток національно-
церковного життя і проти його одержавлення і політизації [6]. 

Ця позиція А.Річинського рефлексує до сучасності, коли в Українській 
Православній Церкві відбувається історично вагомий процес її автокефалізації й 
становлення Єдиної Помісної Української Православної Церкви. Цей процес 
вимагає єдності всіх українців, їхньої рішучості й наполегливості в реалізації 
поставленої мети. 
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Висновки: історичний досвід для сучасної актуальності. Найбільш 
плідним у становленні національної та релігійної ідентичності українців став 
період, який охоплює приблизно 1923-1936 рр. Своєрідним піком у діяльності 
української громадськості у практичній реалізації ідеї Української церкви, її 
демократизації саме був церковний з’їзд у Луцьку 5-6 червня 1927 р., який надав 
особливо вагомий внесок у цей процес. 

Узагальнюючи розгляд процесу українізації Православної церкви в 
Польщі у міжвоєнний період (1919-1939 рр.), необхідно відзначити такі його 
плідні результати. У 1939 р. з 689 парафій Волинської єпархії в 417 церквах 
богослужіння відбувалися українською мовою. Вагомими були досягнення 
української громадськості й духовенства в духовно-патріотичному вихованні 
віруючого населення. Їм вдалося зупинити найбільшу загрозу – деградацію його 
етнічної свідомості. За несприятливих суспільно-політичних умов, коли 
здійснювався курс на винародовлення й полонізацію місцевого населення, у 
спільноті православних сформовано самосвідомість національної єдності, 
відроджено і зміцнено основи національної культури. 

Процес українізації церковно-релігійного комплексу благотворно 
вплинув на багато сфер духовного життя православних українців у Польській 
державі. Невід'ємними від цього процесу виявилися ціннісно нові явища, зокрема 
усвідомлення, що збереження і подальший розвиток українського етносу 
можливий лише за умови, якщо Церква стане близькою кожному українцю, 
допомагатиме йому жити відповідно до національних і культурних традицій 
свого народу, смисложиттєвих цінностей українства як етнічно утворюючих 
чинників самосвідомості особи. Таким чином, українізаційні процеси в 
православ’ї, які відбулися на «східних кресах» Польщі (українських Волині та 
Поліссі), спиралися на глибинні пласти народної історичної пам'яті, на 
усвідомлення етнічними православними, що вони не «русини» і не «тутешні» чи 
«тутейші», а нація українців, православні українці. 

У міру розвитку українського руху та українізації православ’я польська 
влада намагалася нейтралізувати становлення Української Православної Церкви, 
щоб зупинити процес національної ідентифікації українського населення, 
позбавити український національний дух інституціональної опори в 
Православній Церкві. 

Українізація Православної Церкви після її тривалого зросійщення та 
спроб її полонізації виявилася, по-перше, у відновленні елементів соборного 
устрою стародавньої вільної Української церкви, коли весь народ, а не лише 
духовенство, бере участь у релігійно-церковному житті; по-друге, у відродженні 
українських обрядів і звичаїв у культурно-обрядовій сфері, що сприяло її 
очищенню від інонаціональних та іновірних запозичень і насаджень. Це сприяло 
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втіленню в церковно-релігійний комплекс православ’я української духовності, 
національної культури, зокрема такого важливого її чинника, як українська 
богослужбова мова. У цьому особлива і вагома заслуга Арсена Річинського як 
громадського і церковного діяча, редактора і видавця журналу «На варті», 
консолідатора на Луцькому церковному з'їзді в 1927 р. української громадськості 
й патріотично налаштованого духовенства. 

Україна чекає нової плеяди сучасних Річинських, які об'єднуватимуть 
українську громадськість чітко виваженими ідеями становлення, розширення і 
зміцнення єдності, помісності, автокефальності Православної Церкви України з 
дотриманням демократичних засад її розвитку і цивілізаційного вибору 
українського народу. І цей процес повинен відбуватися на ґрунті європейських і 
українських національних цінностей з толерантним ставленням до конфесійної 
багатоманітності України і світоглядного плюралізму українців. 
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Національного Інституту стратегічних досліджень 
 

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КАТОЛИКІВ НА ОКУПОВАНИХ 
МОСКОВІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 2014 – 2018 РОКАХ 

В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Анотація. У статті досліджуються кількісні параметри католицьких релігійних 

організацій на окупованих Російською Федерацією територіях АР Крим, частини Донецької 
та Луганської областей під час гібридної війни в 2014 – 2018 роках. Охарактеризовано 
особливості розвитку католицьких конфесій в умовах Російської агресії на цих територіях. 
На основі здійсненого аналізу стану релігійної мережі католицьких організацій в період 2014 – 
2018 років показується, що динаміка її зростання в подальшому може бути лише пов’язана з 
деокупацією захоплених Росією територій та нормалізацією релігійно-церковного життя.  

Ключові слова: католицькі релігійні організації, релігійна мережа, окуповані 
території, гібридна війна, Римсько-католицька Церква, Українська Греко-Католицька 
Церква. 

 
Annotation. The article examines the quantitative parameters of Catholic religious 

organizations in the territories of the Crimea, parts of the Donetsk and Lugansk regions occupied by 
the Russian Federation during the hybrid war in 2014 – 2018. Characteristics of the development of 
Catholic faiths in the conditions of Russian aggression in these territories are characterized. Based 
on the analysis of the state of the religious network of Catholic organizations in the period 2014 – 
2018 it is shown that the dynamics of its growth in the future can only be related to the de-occupation 
of the territories seized by Russia and the normalization of religious and ecclesiastical life. 
 

Постановка проблеми. Під час захисту України від агресії Російської 
Федерації стало очевидним, що зміцнення національної безпеки лежить не тільки 
у військово-оборонній площинні, але й залежить від стану її гуманітарної 
складової, що набуває особливого значення під час гібридної війни.  

В сучасних суспільно-політичних умовах роль релігійного чинника в 
таких складових політичного процесу як утвердження незалежності, 
забезпечення державної цілісності й розвитку України, утвердження статусу та 
покращення іміджу України на світовій арені, утвердження високої культури 
міжетнічного спілкування, досягнення миру та злагоди в українському 
суспільстві є незрівнянно високою. 

Саме релігійні організації як ціннісно формуючі та суспільно 
консолідуючі структури є важливими чинниками у захисті інтересів українського 
суспільства та забезпечення національної безпеки України. І в даному контексті 
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релігія як суспільний інститут відіграє значну роль у розвитку та зміцненні 
української нації, зокрема, в підтримці духовно-культурних цінностей як з 
позицій внутрішнього сприяння, так і з позицій представництва України на 
світовій арені.  

Релігійні організації католицького віросповідання беруть активну участь 
у громадському, культурному та соціальному житті країни, що певною мірою 
впливає на консолідацію релігійних організацій різних конфесій та суспільства 
щодо захисту національних інтересів України. 

Проте, значною мірою на релігійно-церковному житті та діяльності 
релігійних організацій католицького віросповідання відбилася окупація Росією 
АР Крим та проросійськими сепаратистами і бойовиками частини територій 
Донецької та Луганської областей. 

Разом з цим, особливого значення і надалі набуває роль католицьких 
релігійних організацій в здійсненні суспільно-корисної діяльності в Україні та на 
окупованих українських територіях у соціальній та гуманітарній сферах та, 
передусім, у природних сферах їх діяльності, якими є національно-
культурницька, духовно-просвітницька, гуманітарно-благодійницька, милосердя 
та доброчинність тощо. 

Одним із наслідків агресії Російської Федерації та гібридної війни проти 
України в релігійній сфері стали порушення відповідних контактів та зв’язків з 
релігійними організаціями, в тому числі католицького віросповідання, що 
призвело до відсутності об’єктивної статистичної інформації щодо діючих 
католицьких релігійних організацій, особливостей їх функціонування на 
окупованих Російською Федерацією територіях АР Крим, частини Донецької та 
Луганської областей. Це актуалізувало дослідження релігійної мережі 
католицьких організацій на цих територіях в період 2014 – 2018 років. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення 
релігійної мережі України, в тому числі щодо католицьких релігійних 
організацій, висвітлюються у публікаціях таких вітчизняних дослідників як  
Л. Владиченко, В. Докаш, В. Єленський, С. Здіорук, А. Колодний, В. Лешан, 
О. Саган, Л. Филипович, П. Яроцький та інші. 
 Проте, у зв’язку з агресією Російської Федерації, державна статистика 
чотирьох останніх років (починаючи з даних станом на 01.01.2015 р.) наводиться 
без врахування католицьких релігійних організацій в АР Крим. Крім цього, ані 
місцеві, ані центральні органи державної виконавчої влади не володіють 
офіційною, повною та об’єктивною статистичною інформацією щодо діяльності 
релігійних організацій католицького віросповідання на окупованих територіях 
частини Донецької та Луганської областей. 
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 Мета дослідження. Метою статті є дослідження релігійної мережі 
католицьких організацій на окупованих Росією українських територіях в період 
2014 – 2018 років, для чого поставлені завдання: 
 - розкрити кількісні параметри католицьких організацій на цих 
територіях; 
 - охарактеризувати особливості розвитку католицьких конфесій на 
окупованих територіях; 
 - проаналізувати динаміку релігійної мережі католицьких організацій в 
2014 – 2018 роках, пов’язану з окупацією Росією українських територій. 

Виклад основного матеріалу. Загалом станом на 01 січня 2018 року, за 
даними державної статистики, в Україні зареєстровано 36184 релігійні 
організації, з них 5192 католицькі релігійні організації, що становить 14,3% від 
загальної кількості.  

Католицькі релігійні організації в Україні представлені наступним 
чином: 3604 релігійні організації Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) 
або     10% від загальної кількості організацій всіх конфесій, 1122 релігійні 
організації Римсько-Католицької Церкви (РКЦ) або 3,1%, 464 релігійні 
організації Мукачівської єпархії греко-католицької церкви (1,3%) та 2 релігійні 
організації Вірменської католицької церкви в Україні [1].  

Як ми бачимо, сьогодні в Україні зареєстрована та діє значна кількість 
релігійних організацій Української Греко-Католицької Церкви та Римсько-
Католицької Церкви, вплив яких на українське суспільство недооцінювати не 
можна. Останнім часом релігійні організації УГКЦ та РКЦ налагоджують 
конструктивну співпрацю з організаціями Української Православної Церкви 
Київського Патріархату (УПЦ КП), а нині вже з Православною Церквою України в 
соціальній та іншій галузях. Потрібно відзначити, що діяльність та розвиток греко-
католицьких та римсько-католицьких релігійних структур в Україні, в умовах 
гібридної війни Росії проти України, є позитивними і сприяють поліпшенню 
українсько-ватиканських відносин та європейській інтеграції України. 

Станом на 01 січня 2014 року, до початку агресії Російської Федерації, в               
АР Крим було зареєстровано 9 релігійних організацій УГКЦ та 13 релігійних 
організацій РКЦ, в Донецькій області: 36 організацій УГКЦ та 14 організацій 
РКЦ, в Луганській області: 6 організацій УГКЦ та 1 організація РКЦ. 
 Після окупації у 2014 році АР Крим і частини територій Донецької та 
Луганської областей, державна статистика щодо діяльності релігійних 
організацій в цих регіонах, в тому чисті й католицького віросповідання, є 
неповною, а відносно релігійних організацій, які були зареєстровані та/або діють 
в АР Крим, вона взагалі відсутня. 
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Так, згідно з офіційними даними, станом на 01 січня 2018 року в 
Донецькій області зареєстровано 40 релігійних організацій УГКЦ та 14 
релігійних організацій РКЦ, в Луганській області: 9 організацій УГКЦ та 1 
організація РКЦ [1]. 

Як ми бачимо, порівняно з 2014 роком, мережа організацій РКЦ в 
Донецькій та Луганській областях не змінилася. Приріст релігійних організацій 
УГКЦ в Донецькій області за період 2014 – 2018 років становить 4 громади, в 
Луганській – 3 громади. Цілком зрозуміло, що ці 7 громад було зареєстровано в 
зазначених регіонах на підконтрольній Україні території. 

Російська агресія проти України, анексія АР Крим, окупація частини 
територій Донбасу стали могутнім викликом для релігійного середовища 
України. Війна стала випробуванням і для всієї системи державно-церковних 
відносин [11, с. 39]. 
 У гібридній війні Росії проти України на окупованих територіях частини 
Донецької та Луганської областей російськими окупантами та місцевими 
бойовиками і сепаратистами використовувалися різні засоби насилля, агресії та 
впливу, включаючи релігію і церкву.  

Окупація частини територій Донбасу супроводжувалася утисками та 
дискримінацією релігійних громад, священиків та віруючих різних конфесій. Від 
проросійських бойовиків та сепаратистів на сході України значною мірою 
постраждали релігійні організації Української Греко-Католицької Церкви. 
Захопленням культових будівель, переслідуванням, репресіями, викраденням 
священнослужителів та віруючих на окупованих територіях частини Донецької 
та Луганської областей конфесії Української Греко-Католицької Церкви 
нанесено великої фізичної, матеріальної та моральної шкоди. Всі ці насильницькі 
дії з урахуванням масових виїздів місцевого населення окупованих територій на 
сході у безпечні райони України призвели до зменшення мережі греко-
католицьких релігійних громад на окупованих територіях [4].     

У 2018 році на непідконтрольних Україні територіях у Донецькій області 
розташовано 6 парафій Української Греко-Католицької Церкви, з них 3 – в   
м. Донецьку, по одній – у м. Горлівка, м. Харцизьк та м. Докучаєвськ 
Волноваського району (парафія не діє), в Луганській області – 1 парафія в  
м. Луганську. Ці парафії структурно входять до складу Донецького екзархату 
УГКЦ, керівні та адміністративні структури якого після окупації територій на 
сході України переїхали до міст Запоріжжя та Дніпро.  

Очевидно, що не всі зазначені вище релігійні громади функціонують 
належним чином. Проте сьогодні душпастирську діяльність в цих парафіях 
продовжують здійснювати 4 священики УГКЦ. Про це, зокрема, в інтерв’ю 
“Радіо Свобода” у 2017 році розповів Верховний архієпископ Києво-Галицький, 
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Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) 
[2]. 

Слід зазначити, що після початку окупації АР Крим та територій на сході 
України керівництво Української Греко-Католицької Церкви дозволило всім 
священнослужителя залишити окуповані території, однак вони самі прийняли 
рішення залишитися. Зокрема, Глава УГКЦ Святослав Шевчук наголошує, що 
один із видів служіння – “це просто бути поруч, бути там, а з іншого боку – бути 
голосом тих людей і бути тим мостиком, який єднає ті території з великою 
українською родиною”, тому діяльність на окупованих територіях є “свідомим 
вибором”. 

За словами керівника департаменту інформації Української Греко-
Католицької Церкви отця Ігора Яціва в ефірі українського телеканалу у вересні 
2018 року, для греко-католицьких парафій, які знаходяться на окупованій частині 
Донбасу, зараз настала певна стабільність, але, тим не менш, їх переважна 
частина була змушена закритися. 

“Прихожан залишилося мало, але для тих, що залишилися – це як місце 
духовного оновлення. Місце, де вони можуть черпати надію на краще”, – 
розповів отець Ігор Яців. За його свідченням, на окупованих територіях частини 
Донецької та Луганської областей сьогодні залишилося всього дві-три діючі 
релігійні громади Української Греко-Католицької Церкви [9]. 

Окупація частини територій Донецької та Луганської областей 
торкнулася також і релігійних організацій Римсько-католицької Церкви, які 
структурно входять до складу Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ.  

У 2018 році на окупованій частині території Донецької області 
продовжують діяти 6 релігійних організацій Римсько-католицької Церкви, в тому 
числі: у  м. Донецьку – 3, по одній – м. Горлівка, м. Шахтарськ та м. Єнакієве. 

У м. Луганську, як і до окупації, діє єдина релігійна організація 
“Римсько-католицька парафія Різдва Пресвятої Богородиці Діви Марії міста 
Луганська”, яку періодично відвідає її настоятель священнослужитель 
Республіки Польща.   

Лише завдяки втручанню Ватикану та особисто Папи Римського 
Франциска, який спираючись на свій авторитет разом із впливовими 
міжнародними організаціями намагався всіляко сприяти розв’язанню збройного 
конфлікту на сході України, релігійним структурам РКЦ, її священнослужителям 
та віруючим вдалося уникнути серйозних негативних наслідків. 

Певною мірою цьому також сприяли регулярні поїздки Апостольського 
Нунція в Україні архієпископа Клаудіо Гуджеротті, за делегуванням Папи 
Римського, на Донбас як на підконтрольні Україні території, так і на окуповані. 
Під час перебування на сході України Апостольський Нунцій відправляв 
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богослужіння в римсько-католицьких храмах, зустрічався з віруючими, 
місцевими мешканцями окупованих територій. 

Зокрема, з 09 до 11 червня 2017 року відбувся пастирський візит 
Апостольського Нунція в Україні архієпископа Клаудіо Гуджеротті та єпископа-
помічника Харківсько-Запорізької дієцезії РКЦ Яна Собіло у католицькі парафії     
м. Донецька та м. Луганська [8].  

10 червня архієпископ Клаудіо Гуджеротті очолив Літургію в римсько-
католицькій парафії Святого Йосипа м. Донецька, а потім відвідав греко-
католицьку парафію міста. Того ж дня у м. Донецьку Голова Технічного 
Комітету Акції “Папа для України” єпископ Ян Собіло та Посол Святого 
Престолу (Ватикану) в Україні Клаудіо Гуджеротті відвідали місцеву лікарню, де 
поспілкувались з персоналом і подивились, в яких умовах перебувають хворі, а 
зокрема, діти. 11 червня архієпископ Клаудіо Гуджеротті та єпископ Ян Собіло 
взяли участь у Літургії з нагоди Свята Пресвятої Трійці у римсько-католицькій 
парафії м. Луганська. 

Апостольський Нунцій передав всім католикам Донеччини та Луганщини 
вітання, солідарність, теплі обійми та апостольське благословення Святішого 
Отця Франциска. “Ми приїхали до вас молитися, оскільки ви не можете приїхати 
до мене, то я їду до вас. Папа Франциск сказав мені приїхати і обійняти вас, 
привезти його благословення і сказати, наскільки ви для нас і всієї Церкви є 
важливими”. 

Також 16 грудня 2017 року архієпископ Клаудіо Гуджеротті відвідав                
м. Донецьк, де очолив богослужіння у храмі святого Йосифа та наділив 
Папським благословенням усіх віруючих [10]. 

На сьогодні, за словами єпископа Яна Собіло, і в Луганській, і Донецькій 
парафіях “є люди різного віку: багато людей старшого віку, які нікуди не можуть 
виїхати, трохи дітей, трохи молоді. Ці люди гуртуються навколо парафії, їх 
тримає молитва, парафія. Свята Літургія для них – це те, що не дозволяє впадати 
у відчай” [8].  

За свідченням єпископа, такі візити до парафій Римсько-католицької 
Церкви та Української Греко-Католицької Церкви на окупованих територіях 
Донбасу підтримують священнослужителів, які не залишають своєї пастви і, 
незважаючи на складні умови, продовжують пастирське служіння. “Греко-
католицькі та римсько-католицькі священики дружать між собою, допомагають 
одне одному, труднощі навчили їх триматися вкупі. Серед усіх випробувань вони 
функціонують разом, як дві легені однієї Церкви, тому їм ще вдається дихати”. 

Крім того, у прифронтових районах Донбасу Апостольський Нунцій 
постійно зустрічався з вимушеними переселенцями, представниками інших 
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конфесій, знайомився з діяльністю гуманітарних організацій та благодійних 
фондів. 

Вказані благодійні організації надавали допомогу жертвам збройного 
конфлікту на сході України, збір пожертв для якої здійснювався у католицьких 
храмах Європи в рамках запровадженої Папою Римським спеціальної 
гуманітарної акції “Папа для України”. 

За інформацією глави технічного Секретаріату Акції “Папа для України”, 
єпископа Римсько-католицької церкви Едуарда Кави у період з грудня 2017 року 
по березень 2018 року вимушеним переселенцям в Україні було надано 
гуманітарну допомогу на загальну суму близько 5 мільйонів євро [3]. 

В розробці стратегії надання допомоги постійно бере участь не лише 
Секретаріат Акції “Папа для України”, а й посольство Святого Престолу в 
Україні та особисто Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Клаудіо 
Гуджеротті. У 2018 році було вирішено також питання про доставку гуманітарної 
допомоги на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де 
“дуже складна ситуація, особливо у людей похилого віку”. 

Як засвідчив Едуард Кава, “Папа дуже переживає про те, що відбувається 
в Україні. Його перше питання – це питання про те, коли припиниться ця війна. 
Папа Франциск готовий зробити все від нього залежне для того, щоб ця війна 
якомога швидше припинилася. Саме тому він докладає усіх зусиль задля того, 
щоб церква допомагала тим, хто постраждав і продовжує страждати через цю 
війну” [3]. 

Зокрема, 08 січня 2018 року під час зустрічі з послами 183 країн, 
акредитованими при Святому Престолі, Папа Римський Франциск закликав 
міжнародну спільноту не забувати про війну в Україні.  

“Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також 
і в Україні. Рік, що минув, посіяв нові жертви в конфлікті, який гнітить країну, й 
надалі завдаючи страждання населенню, зокрема, сім’ям, які проживають у 
зонах, заторкнутих війною та втратили своїх найдорожчих, нерідко – дітей та 
похилих віком”, – цитує Папу Франциска “Радіо Ватикану”. 

Як наслідок, зазначені вище дії керівництва Римсько-католицької 
Церкви, місцевих релігійних структур РКЦ та створених при них громадських 
організацій, втручання впливових міжнародних організацій, відвідування 
римсько-католицьких парафій на сході України безпосередньо представником 
Ватикану Апостольським Нунцієм в Україні та керівництвом Харківсько-
Запорізької дієцезії РКЦ, організація надання благодійними фондами за участі та 
сприяння Римсько-католицької Церкви гуманітарної допомоги населенню 
прифронтових та окупованих територій Донбасу певним чином зумовили 
збереження мережі діючих римсько-католицьких релігійних громад на 
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тимчасово непідконтрольних Україні територіях частини Донецької та 
Луганської областей. 

Російська анексія АР Крим ускладнила умови існування релігійних 
організацій на цій окупованій українській території. Одна з головних перешкод – 
перереєстрація на умовах законодавства Російської Федерації. 

За словами представників релігійних громад, найбільші проблеми під час 
перереєстрації виникають через величезну кількість довідок, які треба надати, 
некомпетентність у російських юридичних аспектах та складні умови подання 
документів. Зокрема, вимагається описувати та пояснювати суть віровчення, його 
ставлення до родини, одностатевих шлюбів, розлучень та навіть до держави.  

Найбільших проблем священнослужителі Української Греко-Католицької 
Церкви та Римсько-католицької Церкви зазнають через своє громадянство. 
Адже у переважній більшості вони є громадянами України або Польщі. Вони 
можуть перебувати на території Криму тільки 90 днів [5]. 

Також у ЗМІ повідомлялось про постійний моральний та фізичний тиск 
на священиків та віруючих. Через це деякі з них були змушені залишити приходи 
та покинути півострів. Зазначається, що зменшилась і кількість прихожан через 
психологічних тиск місцевого оточення. 

Таким чином, у зв’язку із вищезазначеною ускладненою ситуацією щодо 
діяльності релігійних організацій можна констатувати, що стан і динаміка 
релігійної мережі організацій католицького віросповідання на окупованій 
Російською Федерацією території АР Крим певним чином подібна до 
аналогічних кількісних параметрів католицьких організацій на окупованих 
територіях частини Донецької та Луганської областей. 

З 13 зареєстрованих до окупації АР Крим релігійних організацій 
Римсько-католицької Церкви на сьогоднішній день на цій території функціонує 9 
католицьких парафій в м. Сімферополь, м. Феодосія, м. Керчь, м. Севастополь, 
м. Ялта, м. Євпаторія, м. Джанкой, смт. Кольчугіно Сімферопольського району та 
с. Лобанове Джанкойського району. Проте нинішня ситуація призводить до 
їхнього зменшення та виїзду священиків: з 12 римсько-католицьких 
священнослужителів залишилось тільки п’ятеро. 

За словами Верховного архієпископа Києво-Галицького, Глави 
Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава (Шевчука), на 
окупованій території АР Крим діє 5 греко-католицьких парафій (до окупації 
діяло 9 парафій), які “нам вдалося зберегти і захистити за допомогою 
дипломатичного втручання римської апостольської столиці” [2]. 

Ці п’ять парафій, які знаходяться в м. Сімферополь, м. Севастополь,                   
м. Феодосія, м. Ялта, м. Керч, перереєстровані згідно з російським 
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законодавством та входять до складу окремого Кримського екзархату, який був 
виокремлений Синодом УГКЦ з тодішнього Одесько-Кримського екзархату. 

Після анексії АР Крим окупаційна влада мала на меті заборонити 
діяльність релігійних організацій Української Греко-Католицької Церкви. Але 
пізніше, після зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна з 
Папою Римським Франциском, ситуація змінилася, коли релігійним організаціям 
УГКЦ було запропоновано пройти процедуру перереєстрації. У 2016 році греко-
католицькі організацій були перереєстровані, але були змушені змінити назву на 
“Католицька Церква Візантійського Обряду”. А Кримський екзархат тепер 
підпорядковується безпосередньо Ватикану [6]. 

За інформацією священнослужителів Української Греко-Католицької 
Церкви, багато парафіян виїхало з АР Крим, а ті, які залишилася, мали бути 
зареєстровані як віруючі згідно з російським законодавством. Греко-католицькі 
священики сьогодні свідчать, що: “Російська влада відмовилася реєструвати 
українські громадські організації, і наша Церква – це єдиний осередок для людей, 
де вони можуть відчути себе українцями. У церквах проводяться різні українські 
свята – День матері, Святого Миколая, День Незалежності України, День 
вишиванки, День прапора. Ці всі свята ми зараз відзначаємо в стінах наших 
храмів або каплиць”. 

Загалом, ситуація, що склалася на окупованій Росією території АР Крим 
в релігійній сфері, та проблеми з перереєстрацією ускладнюють та обмежують 
діяльність основних релігійних конфесій, в тому числі католицьких. Згідно з 
висновками правозахисних організацій, такі перешкоди завдають значної шкоди 
традиційній діяльності релігійних організацій, що впливає на реалізацію права 
свободи віросповідання та дискримінує людей за релігійною ознакою. 
 Так, Комісія США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) у 
своєму звіті про релігійну ситуацію в світі за 2017 рік знов віднесла Росію, згідно 
із Законом про міжнародну релігійну свободу (IRFA), до категорії “країн, що 
викликають особливе занепокоєння”, в тому числі через переслідування 
віруючих на окупованих територіях АР Крим та сходу України. Проросійські 
сепаратисти на непідконтрольній Україні території Донбасу продовжують 
утримувати експропрійовані церковні будівлі та утискати релігійні громади 
Української Греко-Католицької Церкви, Римсько-католицької Церкви, інших 
конфесій[7]. 
 У 2017 році USCIRF заявила, що Росія являє собою країну, яка 
системно порушує релігійну свободу: “Це єдина держава, яка не тільки постійно 
посилює придушення свободи релігії, …але також розповсюдила свою 
репресивну політику на територію сусідньої держави шляхом військового 
вторгнення і окупації”. 
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 Висновки. Анексія Російською Федерацією АР Крим та окупація нею 
за допомогою проросійських бойовиків і сепаратистів частини територій 
Донецької та Луганської областей призвели до значного ускладнення релігійної 
ситуації в цих регіонах, обмеження та навіть припинення багатьма релігійними 
організаціями, в тому числі католицького віросповідання, своєї діяльності.  
 На окупованих територіях АР Крим та Донбасу постійно порушуються 
основні принципи свободи совісті та віросповідання, рівноправ’я релігій, 
толерантності та взаємоповаги у міжконфесійних відносинах.  
 Як наслідок, мережа релігійних громад Української Греко-Католицької 
Церкви та Римсько-католицької Церкви на окупованих українських територіях 
зменшується, особливо це стосується організацій УГКЦ, а функціонування 
діючих парафій часто має обмежений характер. Віруючі католицьких конфесій 
втрачають можливості задовольняти свої релігійні потреби належним чином або 
стають вимушеними переселенцями. 
 Таким чином, динаміка сталого розвитку і зростання релігійної мережі 
католицьких організацій на окупованих територіях АР Крим і частини Донецької 
та Луганської областей в подальшій перспективі може бути лише пов’язана з 
деокупацією захоплених Російською Федерацією українських територій, 
стабілізацією суспільно-політичної ситуації та нормалізацією релігійно-
церковного життя. 
 Зазначені вище виклики для релігійної свободи, з якими зіткнулася 
Україна та які пов’язані з агресивними військовими діями Російської Федерації в 
АР Крим та в Донецькій і Луганській областях, виходять за межі 
внутрішньополітичної компетенції нашої держави. У зв’язку з цим, розв’язання 
суспільно-політичних, економічних, соціальних проблем, відновлення прав 
громадян України на свободу совісті та свободу віросповідання, повноцінної 
діяльності релігійних організацій на окупованих українських територіях у 
майбутньому потребуватиме спільних дієвих зусиль у сфері безпеки всієї 
міжнародної спільноти із залученням церковних діячів, як представників 
католицьких релігійних організацій, так і різних інших конфесій. 
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МОСКОВСЬКІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У РЕЛІГІЙНІЙ СФЕРІ 

 
Від самих початків відновлення Української Держави 1991 року 

духовенство московського патріархату системно співпрацює з державно-
політичними установами Росії та їхніми силовими структурами і спецслужбами 
для збереження й нарощування впливу на українські території. В такій 
антиукраїнській діяльності для підриву національної безпеки є активна участь не 
лише структур московського патріархату в самій Росії, Білорусі, Молдові й 
інших державах, а насамперед це діяльність ієрархів та священиків так званої 
Української православної церкви московського патріархату (надалі – УПЦ 
(МП)), що діє легально в Україні. Вони зловживають демократичним устроєм і 
законодавством на користь російських агресорів, розпалюючи релігійну й 
національну ворожнечу та ненависть у суспільстві. 

Незаконна анексія Росією Кримського півострова та збройний конфлікт, 
що й досі точиться на Сході України наглядно продемонстрували, що 
ігнорування гуманітарного чинника, зокрема, його релігійної складової, може 
бути серйозним викликом національній безпеці Української Держави. 

Саме недооцінка, або нехтування українським керівництвом гуманітарної 
складової та відсутність ефективної державної політики щодо реалізації 
національних інтересів у духовно-релігійній сфері мали для України трагічні 
наслідки. 

В умовах неоголошеної війни Росія веде не тільки збройну агресію на 
тимчасово окупованих територіях нашої Держави, але й має цілий арсенал 
пропагандистських заходів інформаційного характеру, скерованих на 
деконсолідацію, розбрат в українському суспільстві, а також формування 
негативного іміджу України за її межами. 

Впродовж усього періоду незалежності України Кремль проводив 
активну інформаційну політику, що була спрямована на нівелювання української 
національної ідентичності, паплюження української історії, нав’язування 
комплексу меншовартості тощо. Саме такі відверті маніпуляції в 
інформаційному просторі стали наслідком гібридної війни Росії в Україні. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки 
України» від 19 червня 2003 року з поправками і доповненнями 2015 року 
реальними та потенційними загрозами національній безпеці нашої держави у 
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внутрішньополітичній сфері є «виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і 
міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності 
деяких об’єднань національних меншин та релігійних громад, загрозу проявів 
сепаратизму в окремих регіонах України». А стаття 8 цього ж Закону визначає, 
що основними напрямками державної політики з питань національної безпеки є 
«забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання конфліктним 
загостренням на релігійній основі, недопущення протистояння різних церков, у 
тому числі щодо розподілу сфер впливу на території України» [1]. 

Однак, на превеликий жаль, в практичній площині норми чинного 
законодавства щодо систематичних порушень в релігійній сфері відповідними 
структурами (зокрема – Службою безпеки України, прокуратурою, МВС 
України) не виконуються.  

Російською владою, а також російською православною церквою (надалі – 
РПЦ)  як безпосередньо так і опосередковано, через її структурну одиницю 
Українську православну церкву московського патріархату, активно 
насаджуються політико-ідеологічні конструкції «руского міра». За версією 
московського патріархату УПЦ (МП) є єдиною «канонічною» православною 
церквою в Україні, а церкви Київської традиції – це «розкольники», «уніати» і 
єдиний шлях «спасіння»вбачається в покаянні останніх через повернення в лоно 
московської так званої «церкви-матері», що є відвертою брехнею. Ще здавна від 
1448 року відомо, що якраз Київська Митрополія є для московітів Церквою-
Матір’ю. 

На жаль, понад чверть століття незалежності України релігійному 
чиннику було відведено периферійне місце в системі національної безпеки 
держави. Ігнорування саме цієї безпекової складової  і спричинило до російської 
релігійної експансії на південних та східних територіях України, де московський 
патріархат тривалий час проводив «духовно-патріотичне виховання» віруючих, 
прищеплюючи їм ідеологеми «руского міра». Саме ці території зазнали 
найбільшого впливу УПЦ (МП) і саме тут московський патріархат став 
організатором ідеологічно-політичної пропаганди агресора та гібридної війни 
Росії проти України. 

Відверта антиукраїнська позиція священнослужителів УПЦ (МП) збурює 
суспільство. Непоодинокі випадки сепаратистських заяв священнослужителів 
УПЦ МП; відмова поминати полеглих воїнів АТО; відмова служителі Києво-
Печерської Лаври в ніч на 30 листопада 2013 року відкрити браму й захистити 
студентів від «Беркуту»; освячення у січні 2017 року в анексованому РФ Криму 
представником УПЦ (МП) нових ракетних систем ППО та благословення 
військовослужбовців ЗС Російської Федерації [2], а також 
благословення митрополитом Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) 
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Лазарем окупаційного флоту під час святкування Дня Військово-морського 
флоту РФ [3] та незлічена кількість інших кричущих випадків прямої участі 
єпископів і священиків УПЦ (МП) в збройній агресії проти України, останніми 
роками ще навіть до Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року та отримання 
«Патріаршого і Синодального Томосу надання автокефального церковного 
устрою Православній Церкві України»  спонукало віруючих українців до 
масового переходу з УПЦ МП до Української Православної Церкви Київського 
Патріархату (далі – УПЦ КП), а нині до об’єднаної помісної Православної 
Церкви України (далі – ПЦУ). 

Звичайно ж, відразу такі переходи стали приводом для різного роду 
маніпуляцій в російському інформаційному просторі та підконтрольних їм ЗМІ. 
На міжнародному рівні дані тенденції висвітлювались адептами Москви як 
«бандитське, рейдерське» захоплення храмів «канонічної» Церкви 
«розкольниками і націоналістами» тощо [4]. 

Варто зауважити, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і 
Луганської областей стали буденними цілеспрямовані релігійні переслідування, 
систематично порушуються права і свободи людей, використовується фізичний і 
психологічний тиск щодо представників церков Київської традиції УПЦ КП, 
УГКЦ та УАПЦ, (нині до ПЦУ), а також низки протестантських 
віросповідань[8]. 

В наш час існує ціла мережа псевдорелігійних рухів, так званих 
православних братств, місій, навколо церковних організацій воєнізованого типу, 
котрі проводять на території Української Держави діяльність, що суперечить її 
національним інтересам. Їх знаряддям виступають сумнівні інтернет-ресурси, 
різного роду пропагандистська періодика, фізичні провокації супроти 
українських віруючих, чинної влади тощо. 

До таких квазіцерковних угрупувань належать Союз православних 
братств України, Всеукраїнське об’єднання «Православний вибір», духовно-
патріотичний союз «Новороссия», «Православне братство Алєксандра 
Нєвского», «Народний собор України», «Спілка православних журналістів», ГО 
«Радонєж» і багато десятків інших подібних політико-православних структур, що 
на практиці втілюють в життя російські імперсько-шовіністичні ідеї на теренах 
України. 

Так, наприклад, з цього середовища сепаратистські заклики лунають із 
вуст найактивнішого члена так званої громадської організації «Спілка 
православних журналістів» В'ячеслава Піховшека: «О захватах СМИ сообщают 
почти ежедневно. Можно ли считать, что был возможен силовой захват 
Почаевской Лавры? А почему был? А почему только Почаевской? Почему и не 
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Киево-Печерской? Мне трудно сказать, как поведут себя многие верующие люди 
Украины даже без призыва людей Церкви идти и её защищать» [5]. 

На сайті вищезгаданої громадської організації відсутня будь-яка 
контактна інформація щодо її місцезнаходження, жодного слова про керівний 
склад і структуру, установчі документи тощо. Натомість, на цьому «анонімному» 
сайті вигадувалася й перекручувалася інформація щодо УПЦ Київського 
Патріархату, а нині щодо Православної Церкви України без будь-яких логічних 
посилань та підтверджень, підноситься УПЦ (МП) як єдина діюча «канонічна 
православна церква», пропагується єдність України та Росії, українсько-
російська війна на Сході України називається «братовбивчим процесом», 
«громадянською війною», «міжрелігійною війною», «фашистським 
переворотом» тощо.  

Діяльністю цієї організації спорадично цікавилось Міністерство 
внутрішніх справ України. Так,  радник міністра внутрішніх справ України 
Антон Геращенко в липні 2016 року, описуючи провокаційні дії хресної ходи, 
проведеної УПЦ (МП), на своїй сторінці Facebook зазначав: «Плани 
прокремлівських провокаторів влаштувати із хресної ходи криваву баню і 
розпалити релігійну ворожнечу в Україні провалились». 

І далі: «Для тих, хто хоче розібратися в питанні, як, чому і навіщо 
раптом УПЦ (МП) вирішила провести такий масштабний захід – рекомендую 
вивчити історію раптово виниклої восени минулого року громадської організації 
"Союз православних журналістів", яка починаючи з березня цього року (тобто 
2016. – авт.) , словами  найактивнішого члена В'ячеслава Піховшека, почала 
заявляти про те, що "вірогідність релігійної війни в Україні дуже висока". 
Думаю, що над роботою цієї громадської організації є сенс поспостерігати 
фахівцям з СБУ і Служби зовнішньої розвідки України. Проект "Миротворець" 
вже вніс цю організацію в план для пильного вивчення її ролі в спробі 
розпалювання міжрелігійної ворожнечі в Україні. Ніякої міжрелігійної війни в 
Україні не буде!» [6]. 

Підривна діяльність таких навколоцерковних псевдорелігійних 
угруповань є серйозним каналом деструктивної інформаційної політики. 
Використовуючи релігійний фактор як спосіб втручання у внутрішні справи 
країни, вони насичують суспільні та навіть владні структури своїм контентом, 
формуючи негативний образ українства у ЗМІ й таким чином створюють загрози 
національній безпеці Української Держави. 

Тому таким важливим сьогодні є всебічний аналіз діяльності релігійних і 
псевдорелігійних організацій, особливо тих, котрі підконтрольні іноземним 
центрам, з метою вироблення конкретних дієвих заходів для запобігання їхнім 
ворожим антиукраїнським діям. 
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Треба розуміти, що метою Росії у гібридній війні проти Української 
Держави є не анексія частин української території, а тотальне знищення 
України як держави, перш за все знищивши за допомогою московського 
патріархату український дух у свідомості самих українців. 

Підсумовуючи наведене вище, бачимо, що чимало загроз національній 
безпеці України продукуються Росією саме на релігійному ґрунті. Маючи важелі 
впливу на московський патріархат, а відтак і на його складову частину – УПЦ 
(МП), Росія потужно використовує конфесійно-церковний фактор у власній 
політиці стосовно Українського народу – від привласнення національного 
історичного минулого українців до інспірування антиукраїнських суспільних 
настроїв і дестабілізації політичної ситуації в Україні. 

Не даремно Президент України на VII Національному молитовному 
сніданку 31 травня 2018 року наголошував: «Церква має бути відділена від 
держави, але в першу чергу – від сусідньої держави, країни-агресора, якій ми не 
маємо дати права працювати п’ятою колоною, бо це наша з вами 
відповідальність за Україну, яку ми любимо понад усе» [7]. 

 
З метою нейтралізації загроз національній безпеці Української 

Держави в політиці щодо релігійної сфери доцільно вжити наступні заходи: 
1. Внести зміни і доповнення до Стратегії національної безпеки України, 

а також Закону «Про основи національної безпеки України» в розділах, що 
стосуються гуманітарної безпеки, виходячи з наявних викликів і загроз, котрі 
несе московський патріархат для Української нації. 

2. Сприяти становленню взаємовідносин між державними та 
релігійними інституціями на договірній основі, спираючись на діюче національне 
та міжнародне законодавство. 

3. Заборонити на законодавчому рівні функціонування різного роду 
політичних, громадських та навколоцерковних організацій, що прямо чи 
опосередковано своєю діяльністю несуть загрозу національній безпеці 
Української Держави, розпалюючи міжетнічну та міжрелігійну ворожнечу. 

4.  Посилити кримінальну відповідальність посадових осіб, які своєю 
діяльністю, використовуючи релігійні чинники, дестабілізують 
українське суспільство. 

5. Прийняти Верховною Радою України законопроект із питань 
державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій, де 
передбачити відповідальність, зокрема, й кримінальну за діяльність несумісну з 
релігійною місією. 
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“ВОЛИНСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ”  

ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МІЖКОНФЕСІЙНИХ 
ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ 

 
Стаття аналізує часопис Волинської православної єпархії кінця ХІХ – початку ХХ 

століття “Волинські єпархіальні відомості”, що містить інформацію про взаємовідносини 
Православної Церкви на Волині з різними місцевими конфесіями у вказаний період і є одним із 
найбільш цінних джерел до вивчення вказаної тематики.  

 
Актуальність теми дослідження продиктована неоднорідністю 

конфесійного життя України, що часто провокує локальні релігійні суперечності. 
Оскільки “Волинські єпархіальні відомості” (далі – “Відомості”) є важливим 
джерелом вивчення історичного, духовного та суспільно-політичного минулого 
України, аналіз історичних процесів міжрелігійного протистояння може мати не 
тільки інформаційне, але й практичне значення для застосування і використання 
його у налагодженні міжконфесійних відносин у сучасній Україні.  

Метою статті є дослідження “Волинських єпархіальних відомостей” як 
джерела історії міжконфесійних відносин на Волині кінця ХІХ – початку ХХ 
століть. 

Джерелознавча база представлена, передусім, самим часописом. Окремі 
сучасні автори частково досліджують тему історії чи розвитку певної конфесії на 
Волині, інші досліджують та аналізують бібліографію “Волинських єпархіальних 
відомостей” щодо різних тематик часопису. Однак на сьогодні немає роботи, яка б 
повно та об’єктивно висвітлювала та аналізувала “Волинські єпархіальні відомості” 
як джерело для вивчення особливостей міжконфесійних відносин на Волині. 

На жаль, у вітчизняній історіографії досі залишається багато плям в 
історії конфесій, що діяли чи діють на території Волині. У ХІХ – на початку ХХ 
століття конфесійна картина Волині була дуже яскравою: греко-католики, 
католики, протестанти та різні сектанти полемізували і конкурували з 
Православною Церквою дуже активно, а часто й агресивно. Висвітлення 
міжконфесійних відносин на території Волинської єпархії на основі матеріалів з 
“Волинських єпархіальних відомостей” у вказаний період дасть можливість 
з’ясувати причини та наслідки таких міжконфесійних протистоянь і допоможе в 
майбутньому їх уникати. 
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 “Волинські єпархіальні відомості” – періодичний часопис, офіційне 
видання Волинської православної єпархії кінця ХІХ – початку ХХ століття [15,  
с. 224]. Видання, головним чином, було адресовано місцевому православному 
духовенству, мало метою інформувати єпархіальне духовенство про рішення 
єпархіального архієрея та загальноцерковні рішення Святішого Синоду, 
забезпечувало інформацією проповідницького, історичного та освітянського 
характеру [15, с. 66]. Друкувався часопис з вересня 1867 року [6, с. 127]. У 1867-
1879 роках “Відомості” виходили двічі на місяць, у 1880-1907 роках – тричі на 
місяць, з 1908 р. – щотижня [12, с. 183].  

Часопис складався з двох окремих частин – офіційної й неофіційної. 
Перший номер видання, що вийшов 1 вересня 1867 року, починався 

Указом Святішого Синоду про дозвіл, даний Преосвященному Агафангелу, 
єпископу Волинському і Житомирському, на видання “Волинських єпархіальних 
відомостей”. При цьому підкреслювалася необхідність друкування у виданні, 
окрім загально-просвітницьких матеріалів, також і офіційної частини з 
розміщенням у часописі указів і постанов Синоду та російського уряду [18, с. 2]. 
Таким чином, офіційна частина видання передбачала розміщення на своїх 
сторінках імператорських маніфестів і розпоряджень, що стосувалися духовного 
відомства, розпоряджень Святішого Синоду – як загальнообов’язкових, так і тих, 
що стосувалися конкретно Волинської єпархії, розпоряджень місцевого 
єпархіального начальства, розпоряджень світського начальства, що стосувалися 
духовенства [18, с. 3-4]. 

У неофіційній частині передбачено було друкувати окремі повчально-
просвітницькі теми, про що говорилося в “Програмі Волинських єпархіальних 
відомостей”, затвердженій Святішим Синодом. Такими темами були: 
єпархіальний літопис, в якому мали міститися історичні відомості про “долі 
Православної Церкви на Волині” [18, с. 5], а саме: історичні та архівні матеріали, 
що стосувалися історії Волинської єпархії, огляд “утвердження, боротьби і 
збереження православ’я у Волинській Єпархії” [18, с. 5], дослідження про її 
парафії, храми, монастирі, навчальні заклади, місцеві святині, біографії 
волинських ієрархів, видатних священнослужителів і подвижників благочестя. 
Також пропонувалося друкувати “сучасну хроніку важливих єпархіальних подій, 
некрологи осіб, що заслуговують особливої поваги за духовну службу і 
повчальне життя, нариси морально-релігійного стану пастви” [18, с. 6]. У виданні 
також друкувалася низка різних побутових оголошень.  

Офіційно хроніка подій і літопис Волинської єпархії з благословення 
владики Агафангела почала вестися з 1867 року. В архієрейському указі було 
сказано: “Духовенству по всій єпархії, не тільки парафіяльних і соборних церков, 
але й усіх монастирів з 1867 року вести церковні і монастирські літописи, як у 
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цьому указі наголошується, і щоб після кожного року ці літописи присилати у 
редакцію “Волинських єпархіальних відомостей”, які планується видавати з 1867 
року, для розміщення у виданні” [19, с. 34-35]. 

Спочатку планувалося, що “Відомості” будуть видаватися при 
Житомирському духовному училищі, але через нестачу в Житомирі засобів та 
умов для регулярного видання редакція “Волинських єпархіальних відомостей” 
була розміщена в Духовній семінарії у місті Крем’янці [11, с. 43-50] (сучасний 
Кременець Тернопільської області). Саме видання друкувалося у Почаєві, у 
лаврській друкарні [6, с. 127]. Оскільки цивільного шрифту лавра не мала, перші 
декілька номерів виходили церковнослов’янським шрифтом.  

Редакторами видання у різні роки були викладачі Волинської духовної 
семінарії. Серед них ієромонах Акакій Заклинський, що пізніше став єпископом 
Єнісейським і Красноярським, М. Петров, В. Прозоровський, П. Бєляєв та ін. [6, 
с. 127] Передбачалося, що вони будуть редагувати обидві частини видання по 
черзі, щоквартально. Але вже через півроку обидві частини підписував 
невідомий викладач семінарії А. Соловйов (можливо, це був сам єпископ 
Агафангел, прізвище якого також Соловйов), а з № 3 за 1871 р. його змінив 
помічник інспектора Волинської духовної семінарії П. І. Бєляєв. Він редагував 
офіційну частину до 1903 р., неофіційну – по 1907 рік [26, с. 9]. Однак невдовзі 
видання отримує нового редактора – Бориса Давидовича. За відповідністю 
матеріалів стежив цензор архімандрит Віссаріон Зорін, ректор Волинської 
духовної семінарії [7, с. 68]. 

Найпомітнішим серед редакторів “Волинських єпархіальних відомостей” 
був викладач Волинської духовної семінарії Микола Іванович Петров (1840- 
1921 рр.). У виданні він опублікував низку своїх статей з історії храмів і 
монастирів Волині, розвитку освіти у краї [17]. Спільно з професором Київської 
духовної академії, членом історичного товариства преподобного Нестора 
Літописця Іваном Гнатовичем Малишевським (1828-1897 рр.) [10, с. 115-116] М. 
І. Петров підготував та видавав частинами у “Відомостях” фундаментальне 
дослідження “Волинь: Історичні долі Південно-Західного краю” [3]. Згодом, за 
вагомий внесок у дослідження Волині та її історії, М. І. Петров був обраний 
почесним членом Волинського церковно-археологічного товариства. З 1870 р.  
М. І. Петров викладав у Київській духовній академії, був її професором, а з 1918 р. – 
одним із перших академіків Національної академії наук України [1, с. 57-59]. 

Дописувачами часопису ставали здебільшого місцеві священики, 
“переважно вихідці з давніх священицьких родин (Рафальські, Трипільські, 
Хойнацькі та інші), викладачі місцевої семінарії та інших навчальних закладів. 
Саме “Волинські єпархіальні відомості” стали стимулом до наукової праці для 
цих людей” [8, с. 130].  
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Серед тематик видання найпомітнішою була низка матеріалів про історію 
та внутрішнє життя парафій Волинської православної єпархії: “Бібліографічний 
покажчик, складений у 1938 р. рівненським істориком і краєзнавцем  
І. Лозов’юком, засвідчує, що протягом 1867-1915 рр. на сторінках часопису 
побачили світ понад тисячу різноманітних краєзнавчих публікацій” [10, с. 117-
118]. До таких, зокрема, належала громіздка праця “Історико-статистичний опис 
церков і парафій Волинської єпархії” М. І. Теодоровича [12, с. 184], якого 
“вважають основоположником краєзнавчого руху на Волині” [9, с. 22].  
М. І. Теодорович був родом із містечка Гродно в Білорусі й одинадцять років – з 
1888 по 1899 – викладав Священне Писання у Волинській духовній семінарії, 
коли і написав основну частину своїх краєзнавчих досліджень з історії храмів та 
парафій Волинської єпархії. 

Інша назва його праці – “Волинь в описах міст, містечок і сіл в церковно-
історичному, географічному, етнографічному, археологічному та інших 
відношеннях”. Дослідження спочатку друкувалося частинами у “Волинських 
єпархіальних відомостях”, а згодом почало виходити окремими виданнями у 
п’яти томах (друкувалися у друкарні Почаївської лаври). У кожному томі 
містилася інформація з історії декількох повітів. Так, перший том праці, що 
вийшов у 1888 році, розповідав історію міст, сіл, церков та парафій 
Житомирського, Новоград-Волинського та Овруцького повітів, другий том, що 
вийшов у 1890 році, – Рівненського, Острозького і Дубенського і т. д. [9, с. 23] 

Низка вітчизняних дослідників наголошують, що однією з центральних 
тем “Волинських єпархіальних відомостей” була тема міжконфесійних відносин на 
Волині. Навіть вибір місця друкування часопису, що часто мав полемічний 
характер, у Почаївській лаврі окремі дослідники пов’язують з її близькістю до 
католицької Австрії: “Можливо, організатори взяли до уваги і постійні потоки 
паломників, серед яких “Відомості” знайшли б своїх шанувальників і те, що лавра 
знаходилася на “передовій лінії” протистояння  із  католицьким світом, оскільки 
зовсім недалеко проходив кордон із Австро-Угорською імперією” [7, с. 66].  

З іншого боку, Волинь межувала з католицькою Польщею, де католицькі 
часописи видавалися масово і суттєво впливали і на становище католицтва на 
Волині. А “до появи “Волинських єпархіальних відомостей” у 1867 р. у краї не 
було жодного православного часопису. Із повною відповідальністю можемо 
стверджувати, що відомостями започатковано традицію церковної періодики 
Волині” [7, с. 64], – пише сучасний дослідник Тарас Волянюк. Далі автор 
зазначає, що “корисність і доцільність ширити друковане духовне слово ставала 
очевидною ще й тому, що край межував із польськими етнографічними 
територіями, і католицькі засоби впливу на маси якісно вирізнялися” [7, с. 64]. 
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За весь період існування видання у ньому було надруковано декілька 
десятків статей на теми відносин Православної Церкви Волині з місцевим 
католицизмом, греко-католиками, протестантами, сектантством. Серед таких 
стаття Іполита Липського “Возз’єднання уніатів на Волині в 1794-1795 рр. за 
документами Волинської Духовної Консисторії за 1795 рік” [13], священика 
Михайла Варваринського “З історії об’єднання уніатів з Православною Церквою 
в кінці XVIII ст.” [5], лікаря Івана Сікорського “Реліквії Йосафата Кунцевича”, в 
якій критикується і розвінчується міф про справжність мощей святого Греко-
Католицької Церкви Йосафата Кунцевича [20], стаття автора, що  підписався як 
Н. П. “Про внутрішній стан василіанського ордену у XVIII столітті” [16], 
Олександра Хойнацького “Полонські Православні священики і банда 
Ружицького” [24], дослідження Євгенія Черняхівського з викриттям вчення 
штундизму “Про штундизм” [25], священика Івана Стрельбицького “До питання 
про штундизм” [22], допис священика Павла Блонського “Про приєднання до 
православ’я лютеранина” [4], стаття О. А. Фотинського “Социніанський рух на 
Волині в XVI-XVII століттях” [23] та багато інших. 

Розміщена у часопису інформація, зазначає дослідниця Ірина Сторожук, 
“дає змогу доповнити картину конфесійного життя Волині” [21, с. 40] у ХІХ – на 
початку ХХ століття. А сучасний дослідник історії Волині Манько М. П. зазначає: 
“Не слід забувати, що назване періодичне видання як офіційна, так і не офіційна його 
частини, становлять неабияку цінність і як джерело до вивчення історії Волині 
останньої третини XIX – початку ХХ ст. Мається на увазі і релігійна ситуація в 
нашому краї” [14, с. 12]. Так само і дослідниця Ірина Баляс вважає, що “як 
єпархіальний друкований орган, “Волинські єпархіальні відомості” відтворювали на 
своїх сторінках складну картину міжконфесійних відносин на Волині часів її 
перебування у складі Російської імперії” [2, с. 186]. І хоча події здебільшого 
висвітлювалися лише з позиції Православної Церкви та тодішньої імперської влади, 
“це не зменшує цінності цих матеріалів для дослідників” [2, с. 186].  

Як бачимо, “Волинські єпархіальні відомості”, що видавалися наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ століття, якщо аналізувати їхню тематику, справді є цінним 
джерелом до вивчення історії міжконфесійних відносин на Волині. Статті 
здебільшого торкаються відносин Православної Церкви з місцевими католиками, 
греко-католиками, протестантами та різними сектами, викриваючи ті їхні негативні 
сторони, які завдавали шкоди православним мешканцям Волині. І хоча матеріал 
часопису містив здебільшого суб’єктивний та однобокий погляд на історію 
релігійної картини Волині як з боку місцевого православного духовенства, так і 
загальноімперського уряду, це не зменшує його значущості й ставить у ряд одного 
з найцінніших джерел минулих сторіч до вивчення тематики взаємин Православної 
Церкви на Волині з іншими місцевими конфесіями.     
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священик Денис ДЯЧЕНКО, 
м. Хмельницький 

 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ   

МОЛИТОВНОЇ ПРАКТИКИ В ХРИСТИЯНСТВІ 
 

Ключові слова: молитва, релігія, молитовна практика, лікувальний ефект, дитячий 
вік, юнацький вік, пізній вік, похилий  вік.  

 
Постановка проблеми. Проблема християнської аксіології обумовлена 

зростанням інтересу до релігії й пов'язаною з цим зміною світогляду і ціннісних 
орієнтацій у сучасному українському суспільстві. Дослідження релігійних 
цінностей, а саме молитовної практики в православ’ї, спричинено нагальною 
проблемою пошуку загальнозначимих морально-ціннісних орієнтирів  
соціального розвитку й з'ясування змісту, структури й характеру їхнього 
функціонування. Однак всі основні положення християнського вчення набувають 
цінного характеру тільки у разі наявності суб'єктивного ставлення, особистої 
значущості їх для віруючого індивіда. Тільки у такий спосіб релігійна цінність 
молитви здатна впливати на мотивацію вчинків і визначати поведінку людини. 

У сучасному українському релігієзнавстві порушуються питання, 
пов'язані з ціннісною значущістю молитви для людини. 

Основу для розуміння особливостей та цінності православної молитви 
українців дають дослідження проблеми духовності українського народу в 
роботах А.Колодного, Л.Филипович. 

Метою дослідження є проведення комплексного психологічного аналізу 
вікових особливостей молитовної практики в православ’ї. 

Як на ранніх періодах еволюції людських рас, так і в даний час у 
повсякденному досвіді звичайного смертного молитва значною мірою є 
феноменом спілкування того, що молиться, з власною підсвідомістю. Однак 
існує і така область молитви, в якій інтелектуально активна та духовно 
прогресуюча людина досягає більшого або меншого контакту з рівнями 
надсвідомості – областю перебування розуму духу Отця. Молитва має 
різноманітні форми, представлені в різних релігіях. Розрізняють молитви в 
язичницьких культах, у християнстві, в ісламі та в іудаїзмі та буддизмі. 

Молитва – звернення віруючого до Бога, інших надприродних сил, 
святих із проханням про дарування благ, заступництво, відвернення зла з 
вдячністю та уславленням їх. В юдаїзмі, буддизмі, ісламі, християнстві та інших 
релігіях молитві відводиться особлива роль. Молитва може бути вербальна і не 
вербальна. Є молитви забобонні (магічні) і правдиві [1, с. 145]. Забобонні 
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пов’язані з бажанням маніпулювати Божеством, а правдиві – з упокоренням і 
особовим, а не інструментальним, сприйняттям Бога. За змістом молитви 
поділяють на: прохальні молитви, молитви заступництва, молитви подяки, 
молитви возлюблення. Досліджуючи психологію молитви, психологи зазначають 
факт "молитви за себе та за інших": той, хто не молиться за себе і за інших, 
демонструє нестачу віри. Якщо є віра в те, що все створено волею Всевишнього, 
він буде молитися; ми молимося за милість і близькість Бога до нас: "Всякий, хто 
міг молитися за ближнього, але не робив цього, гідний називатися грішником" [2, 
с. 145]. 

Багато дослідників вважають, що лікувальний ефект молитви пов'язаний 
з тимчасовим відходом від земних турбот, визнанням їхньої незначності 
порівняно з вічними і непорушними цінностями  Отже, життя людини 
зосереджується навколо неї самої, в пошуку Бога в душі, місця в житті або 
становища в суспільстві. Людина ні на мить не може забути про себе, про свої 
проблеми, потреби, бажання. Важко навіть усвідомити, але є такі люди, які 
відрікаються від власного “я”, безперестанку і безкорисливо моляться за інших. 
Їхні молитви знаходять реальну і дієву силу. І роблять це тому, що, на думку 
віруючих, молитва має чудодійну силу. Їхня віра заснована на тисячолітньому 
релігійному досвіді людства. Сьогодні наукові пояснення феномена молитви 
намагаються знайти вчені в різних країнах світу. Дослідження показали, що є 
сильний зв'язок між молитвою і тим, що відбувається в цей момент в людському 
мозку. Мабуть, ми все ще перебуваємо лише на початку наукового знання. 
Справжня наука давно вже визнала, що область дослідженого – це майже ніщо 
порівняно з областю недослідженого. 

Було  проведено короткий огляд приблизно 40 років досліджень 
молитовної практики дітей. Протягом цього періоду теорія і прикладні 
дослідження пізнання і емоцій у дітей суттєво просунулися. Різні дослідження 
продемонстрували значну різноманітність у методологіях і психічних та 
фізичних феноменах, пов'язаних з молитвою. Деякі з цих робіт захопили ще і 
підлітковий період, тому масштаб цієї роботи набагато ширший, ніж було б 
оптимально для отримання сфокусованих результатів. Незважаючи на деякі 
серйозні спроби дослідити питання, пов'язані з розвитком, значна частина уваги 
вчених була спрямована на визначення різноманітних типів молитви, а не на те, 
щоб розмістити цю інформацію в контексті психології дитячого пізнання й 
емоцій. Хоча вплив піажевських підходів здебільшого очевидний, сучасні 
дослідники пізнання часто вдаються до більш творчого альтернативного способу 
обробки інформації, який вимагає подальшого вивчення. Дослідження молитви в 
дитинстві має мати більш точно певну процедуру, а його різноманітні елементи 
повинні бути інтегровані. Деякі перші спроби в цьому напрямку можна 
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простежити в роботі Лонга і його колег Голдмена, Тамінена та в пізніших 
роботах Вуллі і Фелпса [3, с. 142]. Найчастіше складно, якщо взагалі можливо, 
порівняти результати різних досліджень. При об'єктивному вивченні базової в 
цій сфері роботи основна проблема – це відсутність відповідності між різними 
використовуваними методами дослідження – будь то інтерв'ю, історії, 
зображення, опитувальники тощо. Крім того, результати дуже часто були 
виражені у формі простої частоти і процентного співвідношення. У підсумку, 
коли необхідно щось більш визначене, то право подальшої інтерпретації 
відводиться читачам. І, нарешті, використовувана мова повинна бути краще 
визначена, а основні концепти повинні бути скоординовані між різними 
дослідженнями. Крім того, місце проведення дослідження також має наслідки 
для його правильної інтерпретації й для більш широких можливостей 
застосування результатів. І хоча до цього моменту переважають дослідження, 
проведені у США, Англії та Фінляндії, різноманітні культуральні та національні 
відмінності в релігії і в специфічних контекстах для молитви все ж повинні 
контролюватися й оцінюватися більш широко. Піажевська модель і мова 
привертала увагу дослідників у цій сфері, і хоча щодо дітей і підлітків було 
використано різні дослідницькі підходи, все ж можна говорити на користь 
валідності перерахованих Піаже етапів розвитку. У підлітковому віці вони 
слабшають або просто привертають менше уваги. Нічого порівнянного з цим не 
було виявлено для дорослих людей. Крім класичних моделей Піаже, такі 
дослідники, як Вуллі та Фелпс і Барретт, використовують конструкції “теорій 
розуму”, особливо щодо ранніх етапів. У цих підходах стверджується, що діти 
автоматично приписують інтенціональність і людським, і нелюдським 
референтам, тим самим привертаючи дітей до поведінки, характерної для 
молитви. Крім того, маленькі діти охоче приймають “надприродну” владу; тому 
можливість чудес або їхнє пояснення як відповідь на молитву рідко ставлять під 
сумнів. Подібні підходи в набагато більшому ступені засновані на ранніх 
інтуїтивних здібностях маленьких дітей, ніж піажевські формулювання, 
засновані на спілкуванні та навчанні. Цей рух у напрямку альтернативної 
концептуалізації означає, що кинутий мета-аналізу виклик може тільки 
зміцнитися [3, с. 145].  

Загалом зрілість заперечує структурування когнітивного або 
психосоціального розвитку, незважаючи на спроби дослідників до 
концептуалізації, наприклад, спробу Еріксона. Деякі вчені переконані, що для 
дорослих людей не існує стандартного розвитку, оскільки індивідуальний досвід 
і контексти можуть радикально відрізнятися. Можна посперечатися, що 
можливість для узагальнень про життя слабшає у міру дорослішання. Наявні 
концепції молитви, пережитий досвід і практика, в яких люди задіяні, неминуче 
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будуть розширюватися, а це значить, що збільшується багаторозмірний стиль і 
зміст молитви, подібно до диверсифікації, що відбувається в інших аспектах 
життя людини. 

Висновки. Отже, проведене дослідження свідчить, що у різному віці 
молитви для людини мають різне значення. Так, у молодшому шкільному віці 
розширюються етичні знання дітей і стають більш диференційованими їхні 
моральні оцінки. Підлітковий вік у плані розвитку духовності характеризується 
насамперед розвитком духовних потреб особистості, її ціннісної сфери. У більш 
пізньому віці – до 30 років відбувається активна переоцінка цінностей та побудова 
життєвих перспектив, усвідомлюється необхідність подальшого соціального та 
особистісного зростання. Дослідники відзначають, що в сучасних умовах духовна 
проблема людей похилого віку полягає в тому, що представники цієї соціальної 
групи не бажають або не можуть інтеріоризувати нові цінності та ідеали.  
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У статті відзначена важливість посту для кожного православного християнина. Адже 
це час самоаналізу, перегляд всього свого життя, період духовної роботи над собою щодо 
виправлення своїх недоліків, викорінення пристрастей, очищення тіла і душі й утримання від 
усього, що може поставати між людиною і Богом. 

Ключові слова: піст, духовний, тілесний, стримання, Святі Отці, богослов’я, 
виховання, Бог. 
 

The article highlights the importance of fasting for every Orthodox person. It is a time of 
self-examination, a review of all his life, a period of spiritual work on himself in order to correct his 
shortcomings, eliminate passions, purify the body and soul, and refrain from everything that can arise 
between man and God. 
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Актуальність обраної теми обумовлена тим, що сучасне сприйняття 
посту далеке від правильного. Багато хто із сучасних православних християн, що 
часто відвідують богослужіння, все-таки бачать у пості лише своєрідну дієту, 
нехай і обумовлену церковними правилами, але лише якусь особливу схему 
харчування, котра, на думку таких людей, призначена для приведення в порядок 
тілесної складової людини. 

Метою статті є розкриття православного розуміння посту і спростування 
його неправильного розуміння у наші дні. 

У наш час піст поширений як дієта, а не як стримання і вдосконалення 
тілесного і духовного стану. Ми забули значення і мету посту. 
 Мета посту – це не навчитися жити без м'яса і молока, а вказати 
споконвічне місце цих продуктів у житті людини. Гріх полягає не в тому, що 
людина не постить, а в тому, що нею керує її шлунок і гортань, які не можуть 
поставити на одні терези вівсяну кашу і запечене м’ясо. Гріх у тому, що людина 
служить не Христу, а своєму череву [6]. 
 Піст для кожного християнина – це час духовної боротьби, в якій беруть 
участь душа і тіло. Душа бере участь через практику чеснот і добрих діл. Це 
внутрішнє наставлення душі проявляється назовні через піст і покаянні діла 
нашого тіла. Без умертвіння тіла нема духовного посту. "Наскільки відіймеш 
тілу, настільки додаси своїй душі блиску духовного здоров’я. Бо не збільшенням 
сили в нашому тілі, а витривалістю душі й терпеливістю в прикрих досвідах 
здобуваємо силу проти невидимих ворогів" [2].  
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Під час посту ми повинні викорінити наші гріхи. Святитель Василій 
Великий з цього приводу вказує: “Не шукай користі тільки в самому стриманні 
від страв! Правдивий піст – це усунення гріхів. “Ось піст, що Я обрав: зніми 
кайдани неправди, розв’яжи пута ярма, і пригноблених відпусти на волю, і 
розірви усяке ярмо” (Іс. 58,6). Прости ближньому образи... Ти не їси м’яса, але 
пожираєш брата. Стримуєшся від вина, але не поконуєш своєї зарозумілості... 
Гнів – це пияцтво душі, бо він її приголомшує, подібно як вино” [2]. Тим, хто 
сприймає піст як дієту і можливість схуднути, він на користь не піде. 
 Головною метою посту є усвідомлення нашої залежності від Бога, 
звільнення людини від беззаконної тиранії плоті, від підкорення духу тілу і його 
потребам, що є трагічним наслідком первородного гріха та приведення 
внутрішніх сил душі людини – розуму, почуттів та волі – до доброчесного стану. 
 Піст – це справжня боротьба проти диявола, це виклик всеосяжному 
законові, що робить диявола "князем світу цього". Якщо людина голодна, але 
розуміє, що вона справді може не залежати від цього голоду, не загинути від 
нього, а навпаки, перетворити його на джерело духовної влади і перемоги, тоді 
нічого не залишиться від тієї великої неправди, в якій ми живемо з часів Адама 
[4]. 

Питання про цілковите утримання від тваринної їжі є питанням 
непростим. Але, поза всяким сумнівом, тимчасове утримання від непісної їжі є 
чудовою справою; це утримання вимагає певних зусиль, людина, яка 
дотримується правил посту, виграє як фізично, так і духовно. Адже всяка 
стриманість – це зусилля нашої волі, перемога духа над плоттю. 

Стриманість означає самоконтроль, здатність утримувати свої пристрасті 
й бажання, здатність долати своє хотіння, це є запорука спасіння. Стриманість є 
тілесна і духовна. Тому й благословила свята Церква піст як подвійне стримання 
наших тілесних і душевних пристрастей, як постійне нагадування про 
необхідність зупинитися на гріховному шляху та стати на праведну дорогу, щоб 
на крилах духовного і тілесного посту піднятися до небесних висот царства 
Божого [7]. Вона повинна розбудити в нас почуття покаяння, довести нас до 
моменту, коли ми зрозуміємо силу слів Христа: “Без Мене не можете робити 
нічого” (Ів. 15:5).  

Коли їмо і п'ємо завжди достатньо ситно, починаємо надміру вірити у 
власні можливості, вважаємо себе незалежними і самодостатніми. Тілесний піст 
руйнує це грішне самозадоволення. Але говорити, що піст викликає тільки втому 
і голод, не можна. Стриманість викликає також почуття легкості, вільності й 
радості. Піст – це не дієта. Він стосується морального та фізичного боку. 
Справжній піст – це переміна почуттів і волі, постити – це означає повернутись 
до Бога [8]. 
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Піст змінює людину, і не лише фізично, але, головне, духовно. Він 
робить стриманими, тверезими, сором’язливими, мовчазними, приборкує похіть. 
Піст сприяє пануванню життя духовного над матеріальним. Він підриває та 
обезсилює фізичні основи тілесних пристрастей, допомагає перебороти чуттєві 
бажання; це не лише утримання від різноманітної їжі, це засіб, який може 
піднести людський дух над плоттю. Зараз існує тенденція зводити час посту до 
простого лише невживання визначеного виду їжі, але це радше змінює людину 
зовні: вона просто починає худнути, і називати цей час можна дієтою, але ніяк не 
постом. Піст повинен передусім змінити людину внутрішньо, правильно 
розставити життєві орієнтири, щоб людина змогла змінити на краще своє 
ставлення до ближніх, ворогів і, нарешті, до самої себе [5]. Блаженний Ієронім 
про таких “посників” пише: “Для чого обмежується тіло від утримання, якщо дух 
насичується гордістю? Яку похвалу заслужимо у блідості від посту, якщо стаємо 
синіми від заздрощів? Що за доброчинність не пити вина, якщо пиячимо гнівом 
та злістю?” [3]. 

Отже, грішать ті, котрі, дотримуючись тілесного посту, не постяться 
духовно: пишаються, осуджують та принижують інших, тому такі горе-посники 
від голоду, як правило, бувають ще більш сердиті, похмурі та дратівливі, уперті 
та не терплять протиріч і образ. Святитель Іоанн Златоуст також засуджує один 
лише тілесний піст і говорить: “Що за користь, коли ми утримуємося від птахів і 
риб, а братів гриземо та з’їдаємо” [3]. 

Справжній піст необхідно поєднувати зі справами милосердя, турботою 
про наших ближніх, бо це цінно в очах Божих: чи нагодували голодного, чи 
напоїли спраглого, чи відвідали недужого у лікарні, тому що все це ми робимо 
самому Господу (Мф. 25, 34-40). 

Як правильно потрібно провести піст – говорить Святитель Іоанн 
Златоуст: “Ти постишся? Доведи це своїми справами. Якими, кажеш, справами? 
Якщо побачиш убогого – подай милостиню, якщо побачиш ворога – примирись, 
якщо побачиш друга щасливим – не заздри, якщо побачиш жінку – пройди повз... 
Нехай постять не лише вуха, але й зір, слух, і нога, і рука, і всі органи твого тіла. 
Нехай руки будуть чистими від розкрадань і користолюбства, нехай ноги 
перестануть ходити на протизаконні видовища, нехай очі привчаться звертатися 
не на благообразні обличчя і не задивлятися чужою вродою. Зір є поживою душі, 
якщо вона протизаконна й заборонена, то вона шкодить посту і руйнує спасіння 
душі. Якщо ж законна та дозволена – то прикрашає піст. Ти не їв м’яса, не 
куштуй же очима нескромностей. Нехай слух не приймає лихослів’я та наклепи, 
язик оберігай від лихослів’я і лайки” [3]. 

Християнська традиція хоча й розрізняє два таких поняття, як піст 
духовний і тілесний, але не розділяє їх, як і не розділяє в людині тіло й душу, 
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говорячи про цілісність людини. Святий Василій Великий говорить: “Разом з 
тілесним постом повинен бути і духовний. Є піст тілесний, є піст і духовний. При 
тілесному пості черево постить від їжі і пиття; при духовному пості душа 
утримується від злих помислів, справ і слів. Справжній постник утримується від 
гніву, люті, злості і помсти. Справжній постник стримує язик від пустослів'я, 
лихослів'я, марнослів'я, наклепу, осуду, лестощів, брехні і всякого лихослів'я. 
Словом, справжній постник – це той, хто віддаляється від усякого зла” [2]. 
 Отож, ми не можемо розділяти піст, постити лише тілесно або духовно. 
Наш піст повинен бути цілісним. Апостол Павло казав : “Тіла ваші є храм Духа 
Святого, Який живе у вас і Якого ви маєте від Бога.” (1 Кор. 6:19) 
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Анотація: Дана стаття написана на основі творів та проповідей Антонія  Сурозького, 

в якій висвітлюється поняття і сутність покаяння, що полягає  у ставленні людини насамперед 
до Бога та до себе. Також розглядаються чинники та причини,  які спонукають до нього. 
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Annotation: This article is written on the basis of works and sermons by Anthony of  

Surozh, which covers the concept and essence of repentance, which is man's attitude towards God and 
to himself first and foremost. Also, consider the factors and reasons that prompt him. 

Key words: Metropolitan, Anthony of Surozh, repentance, God, preaching, life, church, 
thought, temptation, salvation.  

 
«Чого ми здатні домогтися – ми не можемо знати; 

 але що ми можемо зробити,  
що ми можемо перемагати в собі або в своєму середовищі, 

 ми часто знаємо дуже добре – і відвертаємося, 
 тому що легше покаятися, ніж змінитися, 

 легше поплакати, ніж змінити своє життя». 
(Антоній Сурозький) 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. Часто, йдучи дорогою 
життя, людина спотикається об перешкоди, які часто зустрічаються на її шляху. 
Під таким своєрідним каменем спотикання можна розуміти безліч моментів 
людського  буття, починаючи від якихось життєвих проблем і закінчуючи 
гріхами, в яких людина потопає протягом усього свого земного життя.  

Тому для того, щоб  людина жила, потрібні ліки для зцілення від гріха, і 
ці ліки Спаситель дає нам у Таїнстві Покаяння. Значення покаяння у житті  
християнина відіграє надзвичайно велику роль, адже різноманітні виклики у 
духовному і моральному житті долаються саме з його допомогою. 

Звичайно, коли трапляються гріхопадіння, то як наслідок, побачивши 
свою зачерствілу і просякнуту гріхом душу, людина відчуває певний розпач. 
Чому ж виникає цей розпач? Відповідь на це запитання проста: сучасна людина, 
яка заклопотана турботами життєвими, зовсім не знаходить часу на своє духовне 
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очищення і принесення достойних плодів покаяння, більше того, вона навіть не 
розуміє, що таке покаяння і як вона може принести ці плоди. 

Мета дослідження зумовлена надзвичайною актуальністю даної теми і 
полягає в аналізі проповідей митрополита Сурозького Антонія, що містять 
вчення про покаяння. А також розглянути рушії, які спонукали його до такого 
викладу проповідей. Досягнення поставленої мети ставить для нас такі 
дослідницькі завдання: 
• вказати почуття людини, які передують покаянню; 
• визначити суть і значення покаяння за проповідями митрополита Антонія; 
• показати, яку зміну несе покаяння для людини; 
• охарактеризувати вчення про покаяння у проповідях митрополита Антонія 

та проаналізувати чинники, які впливають на людину, що перебуває у гріху; 
Об’єктом дослідження виступають проповіді й повчання митрополита 

Сурозького Антонія Блума. 
Предмет дослідження полягає у поступовому розкритті значення 

Таїнства Покаяння у житті людини, яке висвітлює у своїх проповідях владика. 
Основна частина. Митрополит Антоній Сурозький у своїх працях 

неодноразово висвітлював почуття людини, яка перебуває у гріху, яка шукає 
покаяння, кажучи: «коли ми думаємо про покаяння, нам завжди представляється 
темна або сіра картина скорботи, стисненого серця, сліз, якогось непоборного 
горя про те, що наше минуле таке темне і негідне: негідне ні Бога, ні нас самих, 
ні того життя, яке нам запропоноване. Але це тільки одна сторона покаяння або, 
вірніше, це мала б бути лише одна мить. Покаяння має розквітати в радість і в 
подвиг. Без цього покаяння безплідне, без цього те, що могло б бути покаянням, 
перетворюється в розкаяння – безплідне і часто таке, яке вбиває життєву силу в 
людині замість того, щоб її зрушувати і оновлювати» [5, с. 24]. 

Що під цими словами розуміє владика? Насамперед це те, що ми, 
думаючи про щось вчинене нами нехороше, проникаємо в інший стан, стан 
смути. Ми поступово роздумуємо над тими чи іншими вчинками і починаємо 
бачити, що ми не святі, а точніше, перед нами відкривається наша гріховність, 
наш занепалий стан.  

У такому стані митрополит Антоній Сурозький акцентує увагу на тому, що 
потрібно постійно пам’ятати про те, що наше життя не вічне і жити потрібно з тим,  
що рано чи пізно до нас прийде смерть.  Також він звертає увагу на те, що це не 
повинен бути страх, що наше життя закінчиться, а насамперед нагадування про те, 
що жити потрібно всією глибиною життя, поки воно є. Тому що лише смерть може 
дати нам міру того, яким повинне бути життя, тільки та людина, яка готова віддати 
життя своє за Бога і ближнього, може жити всією силою своєї душі.  
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Напевно, у кожного були випадки у житті, коли ми чинили щось не дуже 
хороше і відчували десь глибоко в душі, що стан, у якому зазвичай перебуває 
людина, порушено, а від цього відчуває занепокоєння і смуток. Такий стан 
постійно турбує людину і  нікуди не відходить, він постійно мучить її  і постійно 
про себе нагадує. Що ж це за стан, який не дає спокійного і зручного для нас 
життя? За словами митрополита Антонія, цей стан – це  наша совість, яка після 
наших не дуже хороших, а деколи і зовсім негідних для християнина вчинків 
починає нас помаленьку просвітлювати і нагадувати про те чи інше наше діяння 
[3,  с. 52]. 

Пробудження совісті у нашій свідомості – це хороша ознака для нас, 
адже тоді ми починаємо розуміти, що вчинили щось не дуже хороше, щось 
гріховне. Але знову ж таки ми повинні розуміти, що у жодному разі совість – це 
не покаяння. Совістю можна назвати першу сходинку до покаяння та 
осмислення. Прислухаючись до внутрішнього голосу, ми починаємо 
задумуватися про речі, які є вищими, ніж мирські блага, а саме про ті плоди, які 
ми мали принести Богу та не приносимо. Тому виникає запитання: а в чому 
полягає суть покаяння? У відповідь митрополит Антоній Сурозький пояснює: 
«Людина, яка відвернулася від Бога або жила собою, раптом або поступово 
розуміє, що її життя не може бути повним в тому вигляді, в якому вона його 
переживає. Покаяння полягає в тому, щоб повернутися обличчям до Бога. Цей 
момент початковий і рішучий. Коли ми раптом міняємо курс, і замість того, щоб 
стояти спиною або боком по відношенню до Бога, по відношенню до правди, по 
відношенню до свого покликання, ми вже зробили перший рух, ми звернулися до 
Бога» [4, с. 81]. У цих словах ми помічаємо, що покаяння людини починається 
зовсім не випадково, а як якась незворотна процедура, яка бере свій початок від 
того моменту, коли ми розуміємо, що щось у нас не так, ми не можемо жити тим 
життям, яким живуть інші.  

Такий момент, за словами владики. є початком, початком нової дороги, 
нового життя, в яке людина робить рішучий крок. Тому в такому стані людина 
починає відчувати потребу в любові, чистоті, підтримці й правді. Тому 
опинившись у такій ситуації, ми повинні навчитися з терпінням  ставитися до тих 
людей, які входять у наше життя: всі обставини, всі події, а також все, що 
принесе нам наше життя. «Іноді це завдає таких мук, адже потрібно саме 
прийняти, а не відкинути», –  повчає він [5, с. 32].  Задумуючись над життям, ми 
починаємо розуміти, як важко і якою мукою для нас є прийняти все, що  нам 
приносить прийдешній день, як важко довіритись Богові. Але ми повинні 
розуміти, що поки ми цього не сприймемо, ми не зможемо звільнитися від 
полону  внутрішнього страху. 
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Іншою важливою чеснотою, яка потрібна для покаяння, владика називає 
вміння прощати. Адже ми живемо у світі поміж інших таких, як і ми, грішних 
людей. Через його слова ми починаємо розуміти, що ми надзвичайно сильно 
потонули у своїй гордині, адже як часто ми чекаємо, щоб інший, а не ми 
прийшов до нас і принизився, покаявся і попросив пробачення. Як часто у нас 
виникають думки, що нас образили, нас використали чи принизили, не 
розуміючи, що, можливо, саме через цю людину Бог відкриває нам очі для того, 
щоб і побачити наш стан.  Саме тією любов'ю, яка спонукатиме нас прощати. 

І ось з цього почуття починається надзвичайно важливий момент, 
починається покаяння, в якому  людина повинна виливати свою душу, не 
дивитися в книжку і не повторювати слова інших. Вона повинна поставити перед 
собою запитання: якби я став перед лицем Христа Спасителя і перед лицем усіх 
людей, які мене знають, що б стало предметом сорому для мене, що я не міг 
відкрити з готовністю перед усіма, тому що занадто було б страшно від того, що 
мене побачать таким, яким я себе бачу? Ось у чому треба каятися. Адже полягає  
воно не лише у  тому,  щоб холоднокровно побачити у собі гріх і принести його у 
покаянні на сповіді або ж у прощенні чи примиренні з іншими, але за словами 
святителя: «у тому, щоб нас так вдарило в душу, що вирвалися із наших очей і із 
нашої душі сльози» [5, с.1 5].  

Що ж це за сльози? Говорячи про ці сльози, ми повинні відчути, яким 
щирим повинне бути покаяння, як сильно ми повинні побиватися про наші гріхи 
і з якою надією ми повинні покладатися на Бога і на Його милість. Прикладом 
цієї надії є сам митрополит, він каже: «Господи, прийми його, тому що він до 
Тебе прийшов у покаянні. Прийми його. Якщо мені його шкода, то, звичайно, і 
Тобі його шкода, навіть більше, ніж мені. Я його врятувати не можу. Я можу з 
ним чимось поділитися, в чомусь допомогти, але Ти можеш його змінити на 
краще» [4, с. 121]. Саме в цих словах владика показує нам на власному досвіді, з 
якою надією ми повинні приходити до Творця. 

Але виникає питання: чи можемо ми каятися так постійно? Відповідь 
зрозуміла, що ні. Адже не завжди ми можемо налаштуватися на життя у Богові 
на праведне життя і на чесноти які ми повинні розвивати у собі. Тому приходячи 
на сповідь, людина повинна розуміти, що вона приносить покаяння для самого 
Серцевідця Господа нашого Ісуса Христа, який споглядає на нас  і наш гріховний 
стан, у якому ми приходимо до Нього.  

Що ж відбувається з людиною, коли вона принесла ці плоди покаяння та 
відчула на собі дію і благодать Божу? Насамперед людина, коли щиро і з 
смиренням розкаялася у своїх злодіяннях, починає бачити себе ще більш 
гріховною і ще більш недостойною. У цієї людини  відкриваються духовні очі й 
вона починає бачити світ з тієї сторони, що його бачить Бог. Також людина, яка 
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принесла істинне покаяння і відчула ту благодать, яка приходить у наші душі, 
вже не хоче грішити, вона уже готова понести будь-які тортури, будь-які 
випробовування, але залишиться у благодаті Божій, адже відчувши ту благодать, 
відмовитися від неї уже неможливо. 

Висновки. Читаючи і аналізуючи творіння митрополита Антонія 
Сурозького, православний християнин може почерпнути для себе надзвичайно 
багато корисних віроповчань. На думку багатьох дослідників, цей святитель є 
одним з найкращих гомілетів і вчителів ХХ століття. 

Розглядаючи проповіді владики Антонія, нам вдалося розглянути почуття 
людини, які змушують людину піднести свої думки до покаяння.  Визначаючи 
суть і значення покаяння, митрополит Антоній досконало пояснює і якомога 
ближче підносить дану тему до слухача. Більше того, він не просто її пояснює, а 
на життєвих прикладах показує, як та чи інша ситуація впливає на людину, які 
почуття у неї викликає. Розглядаючи питання покаяння, владика Антоній 
наводить зразок поступового розкриття душі, а також пояснює, що спонукає 
душу до покаяння, як ті чи інші почуття викликають у людини потребу до змін. 
Також він наводить низку чеснот віруючого християнина та розкриває їхній зміст  
та вплив на людину, а також  які зміни в душі відбуваються завдяки тим 
чеснотам, які опановують нашою душею. 

Також він відтворює занепалий стан душі того християнина, який впав у 
гріх і шукає покаяння, але при цьому перед ним постає низка проблем, 
зумовлених тим, що людина просто не вміє каятися і ніколи не відчувала потреби 
у каятті. Тому коли вона все ж приходить до того стану, що щось не так,  вона 
шукає Того, Кого ніколи шукати не хотіла і навіть більше того, робила все, щоб 
Бога не відчувати у своєму житті. 

Ще іншим прикладом владика показує людей, які приходять каятися 
лише тим, що просто штучно перелічують ті гріхи, які прочитали у молитовнику 
або ж від когось почули, а в житті ніколи не каялися в цьому.  

Отже, нами було досліджено, що покаяння насамперед залежить від 
людини, яка відчуває потребу в ньому. Цю потребу людина може відчути 
залежно від того, що вона відчуває та яким життям живе. Суть покаяння для 
людини вимірюється насамперед тим, на яке місце людина поставить Бога у 
своєму житті. 
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Державного професійно-технічного навчального закладу  
“Стрийське вище художнє професійне училище” 

 
ЄВАНГЕЛЬСЬКА ПЕДАГОГІКА 

 
У статті досліджується педагогічний контекст чотирьох канонічних Євангелій. 

Висвітлено аспект підготовки вихователів. Показано релігійно-духовні та морально-етичні 
засади виховання послідовників Ісуса Христа. 

Ключові слова: Євангелія, Ісус Христос, вихователь, виховання, моральність. 
 
В статье исследуется педагогический контекст четырех канонических Евангелий. 

Освещен аспект подготовки воспитателей. Показаны религиозно-духовные и морально-
этические основы воспитания последователей Иисуса Христа. 
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In the article pedagogical context of the four canonical Gospels is researched. The aspect of the 

training of the pedagogues is lit. The religious-spiritual and the morally-ethical basis of the education 
of the followers of Jesus Christ are showed. 

Keywords:Gospels, Jesus Christ, pedagogue, education, morality. 
 

Постановка наукової проблеми та її значення. Наше суспільство 
тривалий час було позбавлено можливості в повній мірі використовувати у 
вихованні та освіті досягнення християнської культури. Теперішній час – час 
відносної ідеологічної свободи та плюралізму різноманітних думок і напрямів – 
дозволяє заповнити цю прогалину й поступово переорієнтовувати атеїстично-
матеріалістичне виховання на духовно-релігійне, замінити атеїстичний гуманізм 
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на християнський, котрий пройшов майже 2000-літнє випробування часом. Адже 
нове – це часто забуте старе. У зв’язку з цим набирає актуальності аспект 
вивчення педагогічних ідей новозавітних Євангелій. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Релігійно-моральні 
аспекти виховання досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як 
М. Антонець, І. Бабій, І. Бех, Л. Кудрик, В. Лучкевич, Я. Маріанські, 
О. М. Нікуліна, Є. В. Родькіна та ін. Зокрема, вони аналізували книгу 
В. О. Сухомлинського “Як виховати справжню людину” в контексті діалогу 
щодо духовно-моральних цінностей [1], продовжували визначати сутність 
поняття “моральне виховання” [2], розглядали життя особистості у духовному 
діапазоні [3], ідею преображення людини у релігійно-філософському вченні 
І. Огієнка [4], проблему філософсько-релігійних основ педагогіки 
Я. А. Коменського крізь призму століть [5], моральні дилеми польської молоді 
[6], духовно-етичне виховання в системі підготовки фахівців соціальної сфери [7] 
тощо. Але в цих публікаціях увага авторів не зосереджувалася на детальному 
аналізі текстів Біблії, зокрема Євангелій. Саме цю прогалину і покликана 
заповнити наша стаття. 

Цілі статті. Цілями статті є: 1) проаналізувати Євангелії в педагогічному 
контексті; 2) розглянути аспект підготовки вихователів, а також духовно-
релігійні й морально-етичні засади виховання послідовників Ісуса Христа. 

Виклад основного матеріалу. У новозавітний християнський біблійний 
канон (збірку) увійшло 27 книг, написаних учнями й апостолами Ісуса Христа в  
І ст. н. е. Важливе значення в педагогічному контексті мають чотири Євангелія, 
до короткого аналізу яких ми зараз звернемось. 

У трьох синоптичних (близьких між собою за змістом) Євангеліях від 
Матвія, Марка, Луки та четвертому пневматичному (духовному) від Івана 
розповідається про народження, життя, діяльність, смерть, воскресіння та 
вознесіння на Небо засновника нової християнської релігії Ісуса Христа. Він 
звертався з настановами та проповідями, часто також у формі коротких висловів-
сентенцій, т. зв. “логій” і алегоричних притч, в яких навчав слухачів норм і 
правил поведінки, гідної наслідників і спадкоємців Царства Божого. Та, 
звичайно, перш за все Ісус Сам став прикладом такої поведінки, віддавши 
добровільно Своє життя у викупну Жертву перед Богом за спасіння багатьох 
людей і звільнення їх від успадкованої та набутої гріховності. 

Розглядаючи Євангелія в педагогічному контексті, варто відзначити такі 
моменти. Ісус Христос названий у них Учителем і Наставником (Мф. 23: 8, 10). 
Це означає, що одна з Його земних місій полягає в навчанні та вихованні людей 
як спадкоємців вищого духовного Божого Царства. А для такої мети необхідно 
було, у свою чергу, підготувати Собі наступників-апостолів, які б змогли 
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продовжити цю місію після закінчення земного життя Спасителя. Тому 
педагогічний аспект у Євангеліях розділяється нами на два: 1) аспект підготовки 
вчителів-вихователів; 2) навчання і виховання людей в духовному контексті 
незалежно від віку, статі та національності, що свідчить про універсальний 
характер християнської релігії й моральності. 

Зупинимося спочатку на питанні підготовки вчителів-наставників 
християнських громад, або, в сучасній інтерпретації, педагогів навчально-
виховних колективів. Звертаючись до Своїх учнів-апостолів, покликаних 
виховувати інших, Ісус називає їх “сіллю землі” та “світлом для світу” (Мф. 5: 
13–14). У цьому видно головне призначення вихователів для всіх часів і епох. Як 
сіль зберігає продукти від псування, так вони мають зберігати довірені їм душі 
вихованців від моральної деградації та виродження. Як світло вказує правильний 
напрямок руху, так вихователі своєю діяльністю й особистим прикладом 
освітлюють дорогу до морального та духовного вдосконалення іншим. Тому 
головним для них має бути, перш за все, висока особиста моральність. Бо для 
того, щоб виховувати її в комусь, треба і самому бути моральною людиною. Так, 
не можна вийняти тріску з ока іншої людини, коли у власному маєш колоду (Мф. 
7: 4). Педагог з низькою моральністю та духовністю прирівнюється до хворого 
лікаря, який, не вилікувавши себе та не знаючи, як це зробити, береться лікувати 
інших (Лк. 4: 23). 

До виховної діяльності треба ставитись як до свого високого та 
почесного покликання й обов’язку перед Богом і людьми, не вимагаючи 
особливої вдячності при цьому ні від кого: “…коли виконаєте все, що вам 
наказувалося… зробили тільки те, що повинні були зробити” (Лк. 17: 10). Ні в 
якому разі не можна думати про матеріальний зиск від своєї діяльності, бо “Не 
можете служити Богові й мамоні (богу багатства. – І. Т.)” (Мф. 6: 24). І, взагалі, в 
розумінні Ісуса Христа, виховання – це є служіння іншим людям, бо “більший 
між вами хай буде як менший, а старший – як слуга” (Лк. 22: 26). Найбільше ж 
вихователь повинен боятися розчарувати чи спокусити вихованців своєю 
негідною поведінкою: “але горе тому, через кого вони (спокуси. – І. Т.) 
приходять” (Лк. 17: 1). 

Наставник значною мірою може розраховувати на отримання від Бога 
необхідних знань і адекватних розумінь різних непередбачених педагогічних 
ситуацій інтуїтивним шляхом: “Отже, покладіть у серцях ваших не загадувати 
наперед, що відповідати, бо Я дам вам уста і премудрість, якій не зможуть 
противитися, ні суперечити всі супротивники ваші” (Лк. 21: 14–15). Пам’ятаючи 
лише, що такий зв’язок засновується на чистому людському серці, адже 
“Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать” (Мф. 5: 8). Тому людина із 
серцем, забрудненим гріховними помислами та пристрастями (гордість, 
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користолюбство, заздрість, гнів тощо), не може використовувати цей спосіб у 
педагогічній діяльності. Бажано, щоб вихователь не соромився й не забував 
просити у Бога підтримки, розуму та благодаті Духа Святого: “І Я скажу вам: 
просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожний, 
хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють… то 
тим більше Отець Небесний подасть Духа Святого тим, хто просить у нього” (Лк. 
11: 9–10, 13). Це положення набуває особливої актуальності у зв’язку з тим, що 
духовного вакууму в людині не буває. Не наповнене Духом Святим людське 
серце може бути атаковане та зайняте нечистими духами (Лк. 11: 24–26). У 
виховній діяльності треба також пам’ятати, що всяке зло людське походить з її 
серця: “…бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, 
злодійство, лжесвідчення, хула” (Мф. 15: 19). Виходячи з цього, вихователь 
повинен постійно дбати як про чистоту свого серця, так і про сердечний стан 
своїх вихованців. Внутрішній вакуум треба заповнювати, в першу чергу, 
духовними істинами, знаннями, цінностями, постійно дбаючи також і про 
духовно-моральний розвиток вихованців. 

Важливою євангельською думкою, що має педагогічне значення, є 
міркування про те, що “немає нічого прихованого, що не відкрилося б” (Лк. 12: 
2). Це стосується, як вихователів, так і вихованців. Як би хто не приховував свої 
негативні риси, вдачу чи вчинки, все рано чи пізно виявиться. Тому краще 
виправляти під дією Духа Святого свій характер і не робити негідних діянь. 
Важливим для вихователя також є здатність відчувати та розуміти рівень 
духовно-морального розвитку своїх вихованців. Відповідно до нього слід 
проводити й педагогічну діяльність (Мф. 7: 6). 

Наставник повинен пам’ятати, що людина відповідальна навіть за кожне 
своє слово, як сказано в Євангелії: “що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, 
вони дадуть відповідь…” (Мф. 12: 36). Тому що слова є виявом нашого 
внутрішнього серцевого стану: “Від повноти бо серця говорять уста” (Мф. 12: 
34). З іншого боку, у своїх словах людина повинна бути лаконічною та 
конкретною: “Нехай буде слово Ваше: так – так; ні – ні” (Мф. 5: 37). І справді, в 
багатослів’ї часто губиться або приховується (спотворюється) істинний сенс 
висловлюваного. Треба також пам’ятати, що говорячи неправду, людина 
уподібнюється дияволові, котрий є “неправдомовець і батько неправди” (Ів. 8: 
44). Виходячи з цього, вихователь повинен дбати про чистоту, правдивість, 
лаконічність і смислову насиченість та образність свого мовлення. Корисним для 
нього також буде євангельське твердження, що “хто упокориться, як дитя це, той 
і більший у Царстві Небесному” (Мф. 18: 4). Це означає, що вихователь повинен 
на емоційно-сердечному рівні уподібнитися малій дитині, яка ще не розуміє, що 
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таке зло, і не втративши вродженої чистоти та щирості серця, веде безгрішний 
образ життя під опікою Божою. 

Всі добрі справи, які ми чинимо, – це справи Божі, як сказав Ісус 
Христос: “…бо без Мене не можете робити нічого” (Ів. 15: 5). Тому людина 
повинна лишень дякувати Богу за ті добрі справи, які Він їй довірив, а не 
приписувати собі заслугу в їхньому виконанні. Це, звичайно, стосується і 
педагогічної діяльності. Ми всі – тільки скромні служителі на освітянській ниві, 
яка має бути перш за все Божою. 

В ідеальному варіанті виховний процес ґрунтується на любові до Бога та 
ближнього. А згідно з притчею про доброго самарянина (Лк. 10: 30–37), ближнім 
для людини є той, хто потребує нашої допомоги. Тому для кожного вихователя 
його ближніми є, звичайно, вихованці. Треба пам’ятати, що “блаженні ті, що 
слухають слово Боже і виконують його” (Лк. 11: 28). Тобто вихователь повинен 
не тільки вивчати та засвоювати Боже Слово, але і постійно використовувати 
біблійні морально-етичні приписи у своїй практичній діяльності. 

Цінним знаряддям для педагога має бути такий засіб, як віра в Бога, 
котра постійно нагадує про Його присутність і готовність прийти на допомогу у 
скрутних ситуаціях. Це вселяє в серце вихователя оптимізм і надихає на творчу 
співпрацю з вихованцями попри тимчасові невдачі чи помилки. Більше того, 
Христос обіцяв тим, хто вірує в Нього, творити такі ж справи, як Він творив, і 
навіть більші від них (Ів. 14: 12). 

Важливою рисою для вихователя є вміння гасити будь-який конфлікт на 
його початку, коли ще можна стримати негативні емоції, перейти у спокійне 
русло спілкування. (Лк. 12: 58–59). Адже за бажання завжди можна знайти шляхи 
до порозуміння. Справжній педагог повинен також вміти прощати своїх 
вихованців, особливо, якщо вони каються в учинених прогріхах, не бути 
злопам’ятним. Відповідаючи на запитання Петра, чи прощати братові до семи 
разів, Ісус сказав: “не кажу тобі до семи, але аж до сімдесяти разів по сім” (Мф. 
18: 22). Просто треба пам’ятати, що всі люди грішні, і якщо ми хочемо, щоб Бог 
прощав нам наші гріхи, то, в свою чергу, повинні прощати від серця іншим (Мр. 
11: 25–26). Особливо про це треба пам’ятати, коли людина молиться. Адже наші 
провини перед Богом набагато перевершують провини інших перед нами, що 
видно з притчі про немилосердного боржника (Мф. 18: 23–35). Але, звичайно, у 
виховних цілях треба вихованцям докоряти за їхні провини (Лк. 17: 3). Спочатку 
це доцільно робити наодинці, за відсутності ж ефекту слід повторити при 
свідках. І тільки після цього можна виносити окреслене питання на розгляд 
цілого колективу (Мф.18: 15–17). 

У навчально-виховній діяльності вихователь шукає не матеріальну 
користь, а духовних вічних скарбів, які в очах Божих мають найбільшу цінність 
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(Мф. 6: 19–21). Посіяні ним безкорисливо зерна істини, добра, любові в серцях 
вихованців обов’язково принесуть свої плоди в цьому житті та у вічності. Адже 
головна цінність людини – це ті духовні досягнення та здобутки (молитва, добро, 
любов, милосердя, віра), які людина несе із собою у вічне життя. Тому головне 
для неї шукати “спершу Царства Божого і правди Його…” (Мф. 6: 33), а все 
решту їй додасться (там само). 

Великий виховний вплив на педагогів має особистий приклад Ісуса 
Христа. Адже Він на землю “…не для того прийшов, щоб Йому служили, але 
щоб послужити і віддати душу Свою за визволення багатьох” (Мк.10: 45). Для 
того, щоб навчити апостолів смиренності, Спаситель перед Своїми 
стражданнями обмив їм ноги (Ів. 13: 13–15) і заповідав любити один одного  
(Ів. 15: 17). На таких засадах братерської любові повинна базуватись і сучасна 
навчально-виховна діяльність, епіграфом до якої можуть служити такі слова 
Ісуса Христа: “З того знатимуть усі, що ви Мої ученики, якщо будете мати любов 
між собою” (Ів. 13: 35). 

Основними заповідями християнської релігії є дві подібні між собою, бо 
обидві виходять з людського серця – всеохоплюючої любові до Бога та 
ближнього (Мк. 12: 29), чому християнство ще називають релігією любові. Але 
християнська любов простягається набагато далі порівняно зі старозавітним 
законодавством. Так, Ісус Христос закликає любити навіть своїх ворогів, 
благословляти тих, хто проклинає, творити добро тим, хто ненавидить, і 
молитися за тих, хто переслідує (Мф. 5: 44). Це, звичайно, вимагає від людини 
великих моральних зусиль, але не може не дати, у свою чергу, і великого 
морального задоволення від усвідомлення свого синівства перед Богом, “бо Він 
сонцем Своїм осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних” 
(Мф. 5: 45). Тільки така Любов робить людину досконалою, як досконалий Отець 
Небесний (Мф. 5: 48), і відкриває їй дорогу до Нього у вічності. 

Головною цінністю людини, звичайно, є її душа, як про це сказав Ісус 
Христос: “Бо яка користь людині, коли вона придбає ввесь світ, а душу свою 
занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою?” (Мк. 8: 36–37). Якщо 
тіло людина отримує в оренду, то душа з нею залишається назавжди. Тому так 
важливо, як кожний із нас проживе тут своє життя і чи успадкує у вічності 
Царство Боже, яке починається вже тепер у наших серцях (Лк. 17: 21). В 
Євангеліях дається і відповідь на питання, яким шляхом це Царство можна 
успадкувати: “Не кожен, хто говорить Мені: Господи! Господи! – увійде в 
Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного” (Мф. 7: 21). 

Кожна людина будь-якої миті може відійти у вічність, тому так важливо 
постійно дбати про своє спасіння. Але до Бога ніхто не приходить, якщо не через 
Ісуса Христа, адже Він – дорога, правда та життя (Ів. 14: 6). А щоб іти за 
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Христом, треба зректися себе і взяти свого хреста (Мф. 16: 24). Тобто людина, 
яка хоче спастись, повинна підпорядкувати свою волю цілком і винятково Божій 
волі, котра бажає спасіння усім людям (Мф. 18: 14). Таким чином, всі внутрішні 
та зовнішні зусилля людини, все її життя, всі прагнення, бажання та дії повинні 
служити цій головній меті – осягненню Царства Небесного (Мф. 11: 12). Крім 
того, не можна соромитися визнавати перед людьми свою належність до 
християнської віри та любити своїх ближніх більше від Ісуса Христа (Мф. 10: 
32–33, 37). Тільки за таких умов можна досягнути успіхів і гідно виконати своє 
земне призначення – бути земними громадянами небесної Батьківщини. 

Еталон щасливих (“блаженних”) чи досконалих у морально-етичному 
плані людей наведений Ісусом Христом у заповідях блаженств (Мф. 5: 3–12). 
Такими людьми є вбогі духом, тобто ті, хто наполегливо прагне духовного 
зростання та збагачення духовними дарами. Ті, що плачуть, або хто смиренно 
переносить усілякі скорботи та приниження, бо обов’язково будуть втішені 
Богом. До них належать також люди лагідні, бо Ісус сказав про Себе, що Він 
лагідний і смиренний серцем (Мф. 11: 12). Ті, що шукають і постійно прагнуть 
правди й істини, бо Богові можна служити тільки “духом та істиною” (Ів. 4: 24). 
Люди, милостиві до інших, за умови, що милостиня повинна творитися таємно 
так, щоб ліва рука не знала, що робить права (Мф. 6: 3). Люди з чистим серцем, 
миротворці та вигнані й гнані за правду, обмовлені неправдиво за Ісуса Христа. 
Це означає, що у виборі критеріїв і пріоритетів поведінки слід надавати перевагу 
тим, які на духовному рівні наближують нас до Бога, а відповідні стандарти такої 
поведінки прищеплювати вихованцям. 

У притчах про таланти (Мф. 25: 14–30) та 10 мін (Лк. 19: 12–27) Ісус 
Христос закликає кожну людину до творчої праці, максимального використання 
та розвитку своїх здібностей і талантів, отриманих нею від Бога, щоб “не 
заривати їх у землю”. У притчі про найманих працівників (Мф. 20: 1–16) Він 
навчає не заздрити іншим людям, бо Господь, Якому все належить, по Своїй 
милості винагороджує, кого хоче і як хоче. У притчі про сіяча показується вплив 
Слова Божого на різні категорії людей. Зазначається, що тільки в серцях добрих і 
щирих воно може приносити рясні плоди добрих справ (Лк. 8: 5–8, 11–15). У 
притчі про блудного сина в образі батька показується милосердне ставлення Бога 
до будь-якого грішника, що щиро кається (Лк. 15: 11–32). Це повинно 
спонукувати кожну людину до покаяння. Притча про неправедного суддю 
виховує у людині наполегливість у молитві та надію на Боже милосердя за будь-
яких обставин (Лк. 18: 1–8). 

Можна сказати, що зрештою все вищевказане рівною мірою відноситься і 
до вихователів, і до вихованців, бо, як написано в Євангелії: “Учень не вищий за 
вчителя і слуга не вищий за господаря свого. Досить для учня, щоб він був як 
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учитель його, і для слуги, щоб він був як господар його” (Мф. 10: 24–25). З 
іншого боку, вчорашній вихованець завтра може сам стати педагогом. 

Висновки. Таким чином, євангельські засади педагогіки вимагають, 
перш за все, надзвичайно відповідального, можна сказати, трепетного ставлення 
вихователів до свого покликання – виховувати спадкоємців Царства Божого, 
високоморальних і високодуховних людей, сприяти їхньому духовно-
моральному розвитку, вдосконаленню, зростанню. У своїй навчально-виховній 
діяльності кожний педагог повинен самовіддано служити своїм вихованцям, як 
Христос послужив усім людям, пішовши заради їхнього спасіння на Хрест. 
Засобами такої діяльності мають бути чисте (очищене) серце, інтуїтивний зв’язок 
з Богом, вивчення, засвоєння та дієве використання на практиці Слова Божого 
(Біблії), впровадження у життя християнської моральності. Згідно з Євангеліями, 
найбільшою цінністю є людська безсмертна душа. Тому кожна людина найперше 
повинна дбати про її спасіння, виконуючи для цього волю Божу, заповіді та 
приписи, що містяться у Святому Письмі. Основними євангельськими 
заповідями є заповідь любові до Бога та ближнього. При цьому Христос закликає 
любити навіть своїх ворогів. Тільки на такій основі можна наблизитися до Бога 
та спасти за допомогою Духа Святого свою безсмертну душу від пекла. 
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ВПЛИВ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ НА ФОРМУВАННЯ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ:  

ІСТОРИЧНА ТА СУЧАСНА РЕТРОСПЕКТИВА 
 

Одна з найбільших християнських святинь України – Почаївська Свято-
Успенська лавра за свою тривалу історію пережила різні етапи юрисдикційного 
підпорядкування. Та попри це обитель у різні історичні періоди відігравала 
вагому культуротворчу роль, зокрема, була центром духовно-культурного життя 
населення не лише Волині, але й всієї України. 

Так, одним із провідних напрямів діяльності у святині була освітня праця. 
У період юрисдикційного підпорядкування Греко-уніатській церкві важливе 
значення у підготовці професійних церковних кадрів відігравали василіанські 
студії, або новіціати – навчальні заклади для майбутнього чернецтва. Відомо, що 
в середині ХVІІІ ст. один із таких навчальних закладів знаходився саме у 
Почаєві. 

Невдовзі після переходу Почаївського монастиря до лона Російської 
православної церкви (1831 р.), а саме у 1869 р., на його базі відкрили велику 
ремісничу школу. У 1886 р. вона була трансформована в двокласну 
церковнопарафіяльну школу. Навчальний заклад готував учителів для сільських 
парафіяльних шкіл. Вже 6 листопада 1890 р. у Почаївському монастирі заснували 
двокласну церковно-вчительську школу для всієї Волині. Щоправда, для неї тут 
не знайшлося відповідного приміщення, тож її перевели до Житомира [6, с. 25-
26]. А церковнопарафіяльну школу, що продовжувала функціонувати при 
Почаївському монастирі, 1893 р. реформували так, що після її закінчення можна 
було переводитися у житомирську учительську школу [6, с. 26]. 

Тоді ж вагомими здобутками ченців Почаївського монастиря була 
книговидавнича справа. За підрахунками дослідників, у період із 1734 по 1800 р., 
в так звану уніатську добу свого існування, вона діяла найбільш активно. За цей 
час тут було видано 394 найменування книг церковнослов’янською, українською, 
польською та латинською мовами [2, c. 297]. Перевага надавалася у першу чергу 
видрукам богослужбової літератури. 

Важливим напрямом діяльності почаївської василіанської друкарні було 
також видання літератури для мирян. Зокрема, твори догматичного і 
моралізаторського змісту, спрямовані на роз’яснення парафіянам основних 
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віроповчальних засад Церкви. Серед таких: “Слово к народу кафолическому чрез 
монахов чина св. Василія Великого в провінціи Полской…” (1765, 1768,  
1778 рр.), студія М. Ольшавського “Слово о святом между восточною и западною 
церковію соединеніи…” (1769 р.), “Сімя слова божія, на ниві сердец 
человіческих сіянного…” (1772 р.) та інші. 

Зауважимо, що всі ці друки укладено мовою, близькою до української 
народної “во удобноє всякому того поразумініє” [4, c. 13]. На думку А. Гудими, 
переважання книг церковнослов’янською та українською мовами у видавничій 
продукції ченців-василіан Почаївського монастиря пояснюється тим, що серед 
них було чимало тих, хто прагнув підтримати в народі національну свідомість і 
традиції. Саме тому уніатські друки, зокрема, церковні проповіді українською 
мовою та інші видання богослужбового, проповідницького, катехізисного та 
господарського змісту, мали виразний національний характер [3, c. 24-25]. 

З давніх часів при Почаївському монастирі діяла також іконописна школа, 
майстерня художньої обробки деревини і металів (різьба, позолота і т.д.). Вона 
готувала високопрофесійні кадри. Тож зазвичай внутрішнє оздоблення 
новозбудованих храмів і відреставрованих церков по всій Волинській єпархії 
було справою рук саме її учнів і випускників. Крім того, при Почаївському 
монастирі виготовляли ікони, рами, оправи для Богослужбових книг, хрести, 
чаші, натільні хрестики з ланцюжками, іконки, які купували віряни з різних 
регіонів історичної Волині, Полісся та Галичини [6, с. 26]. 

Зважаючи на вищезазначене, можна стверджувати, що Почаївський 
монастир у різні історичні періоди був об’єднавчим культурним центром, а його 
духовно-релігійні та культурно-просвітницькі впливи на вірян були беззаперечні. 
Ця обитель не лише справила значний вплив на автохтонне населення, але й 
впродовж віків плекала у ньому національну свідомість. 

Однак позицію, яку нині займають керівництво та насельники Почаївської 
Свято-Успенської лаври, важко назвати проукраїнською, оскільки вона тяжіє до 
ідеології, що інспірується російськими державними та церковними колами. 

На підтвердження цього наведемо кілька фактів. Так, вже після Революції 
гідності та анексії Криму, влітку 2014 р., під час перебування журналістів у 
Почаївській лаврі семінарист її духовної семінарії, проводячи екскурсію 
літературною українською мовою, постійно вживав слово “московський”, що 
звучало, за твердженням відвідувачів, досить нав’язливо. Зокрема, у розповіді він 
акцентував на благодійності московських царів, натомість не подав жодної 
інформації про внесок заможних українців у розбудову цього осередку [7]. Коли 
журналісти поцікавилися, як же в Почаївській лаврі ставляться до вірян інших 
конфесій, то отримали таку відповідь: приходити в храм і прикладатися до 
мощей святих можна всім, а от молитися за представників інших конфесій 
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православні отці відмовляються, тож записок за здоров’я та за спокій від них не 
приймають [7]. Під час екскурсії одна з київських журналісток поцікавилася, 
наскільки правильно вона вчиняє, що, будучи хрещеною в УПЦ МП, нині 
відвідує служби УПЦ КП і вважає себе вірною саме цієї Церкви. На це запитання 
молодий семінарист, за словами присутніх, наче мав готову пораду: “Потрібно 
прийти до церкви (УПЦ МП. – Авт.) і покаятися [7]. 

Ще один епізод трапився у квітні 2016 року, в день святкування ювілею 
намісника Києво-Печерської лаври Павла, головними гостями святині були екс-
регіонали [5]. Зокрема, журналісти помітили, що привітати отця Павла приїхали 
колишній глава адміністрації Януковича Сергій Льовочкін, екс-прем'єр Валерій 
Пустовойтенко, а згодом на подвір'я настоятеля заїхав автомобіль, на якому 
кілька років тому їздив луганський комуніст Спиридон Кілінкаров. Відразу після 
цього виряджені козаки з охорони лаври погрозами зажадали від журналістів, 
щоб ті знищили відзнятий матеріал. Конфлікт було залагоджено лише після 
приїзду поліції [5]. 

У 2017 році намісники обителі пішли ще далі. Зокрема, назвали Всесвітню 
Раду Церков “сатанинською організацією”, а РПЦ “своєю церквою”. Про це 
йдеться у зверненні до московського патріарха Кирила (Гундяєва), яке написав 
намісник лаври митрополит Володимир (Мороз). Цим він спростовує всі заяви 
агітаторів МП про незалежність УПЦ МП від Москви [1]. 

“Братія Свято-Успенської Почаївської лаври звертається і переконливо 
просить про вихід нашої Православної Церкви з Всесвітньої Ради Церков”, – 
зазначається у зверненні [1]. 

Тобто митрополит просить керівництво РПЦ ізолюватися від усіх Церков, 
вийшовши зі складу Всесвітньої Ради Церков, що фактично означатиме відкриту 
конфронтацію з усіма іншими конфесіями. 

Аналізуючи вищенаведені факти, можна дійти висновку, що однією з 
домінант сучасного релігійно-церковного життя в Україні є антиукраїнська 
спрямованість діяльності УПЦ МП, зокрема, це можна простежити на прикладі 
діяльності та висловлювань намісників Почаївської лаври. 
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УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я:  
ВІД МИТРОПОЛІЇ ДО АВТОКЕФАЛІЇ 

 
У житті українського народу віра та церква завжди відігравали важливе 

значення. Тому створення Української помісної православної церкви є однією 
з найзнаковіших подій в сучасній історії України. Як правило, виникнення 
незалежної держави відразу потребує і створення  помісної церкви, адже вона є 
ще одним гарантом незалежності країни. Саме їй належить формувати систему 
цінностей, культивувати національну ідею, формувати фундамент національної 
ідентичності українського суспільства. Незалежна Церква у незалежній державі є 
канонічно виправданою та історично неминучою.  
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Українська помісна православна церква має всі підстави стати дієвим 
інтегративним фактором українського суспільства, його духовно-моральною 
основою. Вона сприятиме досягненню суспільної злагоди в Україні, підвищенню 
її міжнародного авторитету, інтеграції у світове співтовариство.  

Тому вивчення та осмислення історичного розвитку українського 
православ’я дає можливість зрозуміти  ті процеси, які сьогодні відбуваються в 
релігійному житті України. 

Християнізація України розпочалася задовго до історичного хрещення 
України-Русі в 988 році.  Першою відомою офіційною спробою християнізації 
вважається Аскольдове хрещення, він перший із київських князів-християн 
прийняв нову віру, в результаті першого походу на Візантію у 860 році. 
Народний переказ, записаний у Київському Початковому літописі, стверджує, що 
Аскольд прийняв християнство з ім’ям Миколая, тому на його могилі наприкінці 
IX ст. спорудили церкву на честь святителя Миколая Чудотворця [4, с. 5]. 

У Києві було створено єпархію, залежну від Константинопольської 
патріархії. Це засвідчив патріарх Фотій, повідомляючи, що на Русі «прийняли 
вони єпископа й пастиря і поважають християн з великою пильність та усердям» 
[11, с. 5].  У «Василіках» – церковному уставі імператора Лева VI (886-912), що 
містить списки кафедр Константинопольського патріархату, та аналогічному 
реєстрі, який уклали за часів Костянтина Порфирородного (912-959), є свідчення 
про існування Київської єпархії. У першому списку під номером 61, у другому – 
під номером 60 [8, с. 61].  

У дружині київського князя Ігоря християни становили доволі значну 
частину. Про це свідчать тодішні документи та договори, які уклав князь Ігор із 
греками в 941 і 944 р.  
 Християнкою стала княгиня Ольга, яка була охрещена під час візиту в 
Константинополь у 950-х рр. патріархом Полієвктом  за участю візантійського 
імператора Костянтина VII Багрянородного з ім'ям Олена. 
 Проте ні в часи Аскольда, ні в часи княгині Ольги новій релігії не 
судилося поширитися на Русі, адже суспільно-політичні й економічні умови для 
цього тоді ще не склалися, хоча уже набирали сили процеси феодалізації й 
централізації Русі. Власне, подальша централізація і зміцнення держави, захист 
феодального способу виробництва потребували ідеологічного обґрунтування.  
Основою цього процесу могла бути лише релігія. Нею стало християнство. 
 Велика історична місія – введення християнства, яке стало на Україні-
Русі державною релігією – належить  князю Володимиру Великому. За 
літописним переказом, акт хрещення Русі – офіційне проголошення нової 
державної релігії – відбувся 14 серпня 988 р. у Києві. 
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 Русь за князювання Володимира стала могутньою ранньофеодальною 
державою, беручи на рівних активну участь   у міжнародному житті.  

Сівши на Київський стіл, князь Володимир, усвідомлюючи необхідність 
зміцнення держави та посилення її міжнародного престижу, розпочинає соціальні 
реформи. Першою з них була  спроба реформування язичества та пристосування 
його до нових завдань класового суспільства.  Однак ця реформа не дала 
бажаних результатів зміцнення руського суспільства та виходу держави як 
рівноправного партнера на міжнародну арену. Міцніючий новий клас феодалів 
вимагав запровадження нової ідеологічної основи. Найповніше цим завданням 
відповідало християнство східного зразка. Адже відповідно до цієї моделі 
світська влада домінує над церковною, завдяки цьому  великий князь отримував 
ідеологічну підтримку своїх дій та не підпадав під контроль з боку церкви. Разом 
з тим, Русь ставала рівноправним партнером у міжнародних відносних. Це 
сприяло створенню централізованої ранньофеодальної монархії, зміцненню 
великокнязівської влади та політичній могутності. М. Грушевський писав, що 
Володимир, прийнявши християнство, доклав максимум зусиль до того, аби 
поширити його у своїй державі й таким чином зміцнити її становище. Тут 
”лежала глибока політична ідея” [6, с. 213]. 

 Прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету 
держави. Хрещення Русі та одруження з сестрою візантійського імператора ввели 
Володимира в коло християнської сім’ї європейських правителів, а 
давньоруській державі відкрили шлях до її визнання європейською 
християнською спільнотою. З того часу великий князь ставав повноцінним 
суб’єктом міжнародного права: кордони його держави вважалися 
недоторканними (бодай номінально); на полі бою княжих воїнів брали в полон, а 
не в рабство; сам він міг апелювати до поняття справедливості серед сусідніх 
королів тощо. Запровадження нової віри не стало основою ідеологічної та 
політичної залежності від Візантії. 

Християнська церква на Русі, особливо в перші віки свого існування,  
прагнула відстоювати свою самостійність, виступаючи проти будь-яких форм 
ідеологічної залежності. 

Незабаром після запровадження християнської релігії на Русі було 
створено церковну організацію – митрополію [1, с. 102]. Згідно з грецькими 
джерелами, давньоруська церковна організація в статусі митрополії зародилася в 
останні роки Х століття. Зокрема, перелік візантійських митрополій, який був 
складений у Константинополі близько 1087 року, дає можливість стверджувати, 
що руська митрополія започаткована між 970 і 997 роками [10, с. 35]. Її 
виникнення відбувалося за обережних пошуків взаємоприйнятних шляхів 
співробітництва між церквою та державою.  
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Остерігаючись опинитися спершу в церковно-релігійній, а відтак і в 
політичній залежності від Візантії, уряд князя Володимира спочатку відводить 
патріаршому ставленику під резиденцію окраїнний Переяслав [7, с. 25]. 

Правда, існує й інша точка зору, згідно з якою князь Володимир, можна 
сказати, силою вирвав хрещення Русі. Адже греки  в християнстві  тоді вбачали 
ознаку своєї зверхності над варварами і не хотіли втрачати своєї могутності. 
Імператор Василій, сучасник Володимира Великого, писав, що до болгар і 
русичів необхідно посилати споглядачів, а не постачати їм церковні кадри [8, с. 
91].  А Костянтин Багрянородний у своєму заповіті взагалі радив варварів-
нехристів обманювати, підкупляти, убивати, покоряти, але ні в якому разі не 
долучати до християнства [8, с. 151].    

З огляду на це, Володимир не зміг змусити Візантію визнати 
самостійність християнської церкви та надання їй статусу митрополії. Тому 
церква почала своє існування як самочинна одиниця, без канонічного визнання і 
без єпископа на чолі. Цим також можна пояснити той факт, що киян хрестив піп 
Анастас Корсунянин.   

 Це складне завдання зумів виконати син Володимира Ярослав Мудрий. 
«Розпочинаються складні переговори про створення церковної ієрархії. Візантія 
не погодилася на те, щоб дати руській церкві автокефалію, але згодом 
погоджується послати митрополита» [9, с. 97].  Йдучи на поступки Візантії, 
Ярослав збудував нову резиденцію – храм святої Софії. Було вжито також інших 
видів тиску на Константинопольського патріарха. Внаслідок цього в 1039 році 
Візантія надсилає до Києва свого першого митрополита Феопемпта. Проте 
безпосереднє підпорядкування митрополичої кафедри Константинопольській 
патріархії ні в чому не обмежувало владу руського князя. Формально руська 
митрополія могла вільно проводити церковно-адміністративну діяльність, 
створюючи єпископські кафедри й призначаючи на них зверхників. Центральна 
влада впливала на формування церковної організації, пристосовуючи її до потреб 
централізації країни. Формувалася мережа єпископій: спочатку в  Новгороді та 
Білгороді (поблизу Києва), трохи пізніше – в Чернігові, Полоцьку, Турові, Юр’єві 
та деяких інших містах. 

Митрополит висвячувався у Константинополі патріархом, призначався 
патріаршим собором й інтронізувався на кафедру в Києві, у Софійському соборі, 
за згодою великого князя. І хоча, за візантійськими правилами, митрополити 
повинні були кожних три роки їздити до Константинополя для підтвердження на 
посаді, існуюча практика поставлення митрополитів на Русь не зобов’язувала їх 
служити державно-політичним інтересам Візантійської імперії. Більше того, Русь 
не хотіла миритися навіть з найменшою залежністю від Константинополя. Так, за 
словами візантійського літописця Михаїла Пселла «Це варварське плем’я горіло 



 
 
 
 
 
 
 
№ 8, 2019  __________________________________________________________  

– 157 – 

люттю, шаленою ненавистю проти грецької гегемонії; з першої-ліпшої нагоди 
вони вигадували те чи інше звинувачення. Яке обертали у привід війни проти 
нас» [4, с. 74].     

Новопоставлені митрополити шукали союзу з великокнязівською 
владою, від якої вони залежали насамперед економічно. Крім того, 
великокнязівська влада навіть дозволяла собі іноді зовсім не рахуватися з 
думкою патріаршого синоду в питанні вибору кандидата на митрополичу 
кафедру, а при потребі Київський князь міг перемістити ставленика Візантії 
митрополита-грека на митрополита-русича, як це було у 1051 році, коли Ярослав 
Мудрий поставив на митрополичу кафедру Іларіона з великокнязівського 
Спаського монастиря, а через століття на церковному соборі 1147 р. у Києві 
митрополитом руським було обрано й висвячено без благословення 
Константинопольського патріарха постриженика Зарубського Пречистенського 
монастиря Клима Смолятича. 

 Вищі церковні посади, й передусім крісло митрополита, віддавали 
переважно вихідцям із Візантії (з 23 митрополитів, які очолювали руську церкву 
в домонгольський період, 17 були греками, національність трьох не встановлена 
й лише троє були руськими [4, с. 67]. Поставлення ж єпископів стало переважно 
прерогативою князя, хоча згідно з нормами канонічного права їх мали обирати на 
архієрейському соборі за участю всіх єпископів, а також священнослужителів і 
«людей» його майбутньої єпархії. Отже, пристосовуючись до конкретно-
історичних умов ранньосередньовічної Русі, православна церква будувала свою 
організацію за феодально-ієрархічним зразком, наслідуючи в загальних рисах 
структуру державного устрою».   Разом з тим, князі, «не боячись кари Божої», 
добивалися того, що архієреї не втручалися в їхні справи, виконуючи волю 
світських владик, тобто були «смиренні і лагідні».  

Вплив князів на церковне життя можна проілюструвати таким фактом – у 
1044 році Ярослав Мудрий наказав перенести в Десятинну церкву прах своїх 
родичів – Олега та Святополка, а служителі культу здійснюють над ними 
таїнство хрещення. «Таким чином, перший із язичника перетворився в 
християнина, а другому, християнину, прощалися гріхи за вбивство першого» [8, 
с. 152].   

Церква підтримувала і безпосередньо впливала на державну владу. Її 
об’єднавча функція особливо виявилась у період феодальної роздробленості Русі 
й утворення удільних князівств. Київська митрополія як церковно-релігійний 
центр сприяла об’єднанню й зміцненню сформованої народності в Київській 
державі.  
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 Таким чином, у період  першого етапу українського православ’я 
формується києворуська модель, яка продемонструвала ідеальний варіант 
симфонійних відносин держави і церкви . 

Однак після монголо-татарського нашестя та занепаду Київської Русі 
церква не мала такої рівноправності, як у попередні роки її існування, вона 
змушена була пристосовуватися до тих історичних реалій, які складалися в той 
чи інший період. Тобто  церковно-державні відносини в умовах іноземного 
панування все більше залежали від самої державної влади. 

З середини ХІІІ сторіччя, після спустошливих татаро-монгольських 
набігів, Київ утрачає значення одного з головних міст Русі та приходить до 
занепаду. На Русі утворюються три інших центри: західний навколо Волині, 
міст Галича та Володимира (Волинського) та два північних (Володимир-на-
Клязьмі та Новгород). 

Після падіння Києва у 1240 році Київська митрополія залишилася без 
свого очільника. Митрополит Йосип, що прибув на Київську кафедру в 1237 році 
загинув під уламками Десятинної церква, разом з останніми захисниками Києва 
від орди Батия. Відносини з Візантією було перервано через монголо-татарське 
нашестя. Наступного митрополита було висвячено лише у 1250 році. Ним став 
Кирил ІІІ (українець з Галичини), який, прибувши на українські землі, не 
залишається у Києві, мотивуючи ординськими набігами і тим, що місто майже 
повністю зруйноване і переїжджає до Володимиро-Суздальської землі у місто 
Володимир-на-Клязьмі. Проте він іменує себе Київським митрополитом з 
кафедрою у Києві. Як влучно зауважує І.Власовський: «фактичним перебуванням 
більш на півночі та присвяченням більш уваги церковному життю тої ж півночі 
митрополит Кирил III підготував і формальне перенесення митрополичої 
кафедри з Києва до Володимира Суздальського, а далі до Москви» [1, с. 102].  
Разом з тим, митрополит Кирил III започатковує практику діяльності церковних 
ієрархів-українців, які своєю діяльністю сприяли релігійному, культурному та 
навіть і політичному піднесенню Московії. 

Його наступник, митрополит Максим, грек за національністю, остаточно 
переносить Київську митрополичу кафедру до Володимира-на-Клязьмі з 1299 
року. А у 1325 році наступний митрополит Петро (українець за походженням) 
переїжджає в Москву.  Митрополити, що жили у Володимирі й Москві, мали 
титул «Київські та всієї Русі». Відтак виникає доречне питання: чому 
митрополити переносять Київську кафедру на північ, а не під покровительство 
Галицько-Волинської держави, яка стала правонаступницею Київської Русі? 
Адже Володимиро-Суздальське князівство ще в більшій мірі, ніж Галицько-
Волинське  піддавалося нападам з боку Орди.  На нашу думку, пояснення 
Є.Голубінського є доволі переконливим. Він зауважив, що вибір митрополита 
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Кирила був викликаний тим, що між ним та Данилом Романовичем відбулося 
охолодження стосунків через проримську політику останнього [5, с. 59].  Адже 
церковна ієрархія та рядове духовенство завдяки двохсотлітній традиції діяли за 
законами візантизму з їхньою конфесійною  нетерпимістю, проповіддю 
православної винятковості та антилатинізмом. З іншого боку, Константинополь у 
своїй східноєвропейській політиці зробив ставку на Володимиро-Суздальське 
князівство як на свого молодшого партнера в політичній грі на Сході Європи. 

Однак  незважаючи на відносини з Римом та прийняття від нього 
королівської корони, князі у Галицько-Волинській державі розуміли й цінували 
значення віри й церкви та політичному житті. Домагання окремої Галицької 
митрополії завершилося зусиллями князя Юрія Львовича у 1303 році. 
Константинопольський патріарх Афанасій І  та Візантійський імператор 
Андронік II Палеолог видали грамоту, згідно з якою Галицька єпархія 
отримувала статус митрополії та призначено 81-е місце (Київська посідала на той 
час 71-е місце) [1, с. 107]. 

Як митрополія, вона проіснувала з перервами до 1347 року.    
Утворення Галицької митрополії стало переломною віхою в історії 

Київської церкви, адже  це був власне розпад досі єдиної Київської митрополії, 
який засвідчив завершення на церковному рівні тих  дезінтеграційних процесів, 
які на політичному рівні привели до розпаду Київської Русі ще в середині ХІІ 
століття.  

У XIV-ХV ст. на українські та білоруські землі, що перебували у складі 
Великого князівства Литовського, поширювалась духовна влада митрополитів, 
які, перебуваючи у Москві, продовжували вживати титул «митрополит 
Київський і всієї Русі». Їх намагалися використати у своїх політичних цілях 
московські князі. Це призвело до утворення Литовсько-руської митрополії.  

Відтоді предстоятелі Києво-Галицької митрополії починають іменувати 
себе «митрополитами Київськими і Галицькими».  Це був період занепаду 
Галицько-Волинської держави та входження українських земель до складу 
Литовсько-Руської держави. Великі князі литовські цілком усвідомлювали роль 
православної церкви в житті свого народу не тільки з погляду культурного, а й 
політичного, а саме у боротьбі молодої Литовсько-Руської держави з 
Московською державою. Будь-які переслідування, утиски православної церкви 
українського народу неминуче викликали б негативну для Литовської держави 
реакцію – звернення православного населення українських земель до одновірної 
Москви за допомогою. Саме тому православна церква була під захистом 
державної влади Великого князівства Литовського. Литовський князь Ольгерд, 
будучи ще язичником («королем вогнепоклонників»), боровся за окремого 
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православного митрополита для Литви. Православна церква користувалася всіма 
тими правами, які мала в Київській державі.  

Варто зауважити, що з 1441 року Москва фактично пориває з 
Константинопольським патріархом через Флорентійську унію (1439 р). І хоча в 
1450 році Константинопольський патріарх відмовляється від унії, канонічний 
зв'язок Константинополя та Москви відновився тільки в 1589 р. 

У 1458 році, після  самовільного відокремлення Московської митрополії, 
Константинопольський патріарх створив фактично нову Київську митрополію, 
яка поширювала свою дію на руські землі Литви та Польщі.  А митрополиту 
Григорію ІІ було надано титул – Митрополит Київський, Галицький та всієї 
Руси. Цей титул глави Київської митрополії носили аж до приєднання 
української церкви до Московського патріархату 1686 р. 

Ситуація докорінно змінюється після Люблінської (1569 р.) та особливо – 
Берестейської (1596 р.) уній. Після укладення Берестейської унії 1596 року в 
Україні склалась складна релігійна ситуація. Так, більшість православних 
єпископів, на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою, та українська шляхта 
стали на підтримку унії. Однак багато священиків, монастирі, козаки та 
міщани унію не сприйняли. Захисниками православ’я у цей період стали 
братства, козацтво, а також опіка князя Острозького. Крім того, Львівське 
братство мало ставропігію та підпорядковувалось напряму 
Константинопольському патріарху. У 1596 р. Київська митрополія була 
перепідпорядкована Папі Римському. З 1596 р. до 1620 р. у Києві існувала лише 
унійна Київська митрополія.  

Перші роки після унії минули достатньо спокійно. Відкритої ворожнечі 
не спостерігалось. і боротьба відбувалася у вигляді полеміки й богословських 
дискусій. Поступово боротьба радикалізувалась. Почався обопільний опір, 
взаємне відбирання монастирів, позови до державних судів. 

Ситуація погіршувалася ще й тим, що православна церква не мала вищої 
ієрархії, а головне, що не було глави церкви. 

У 1620 році єрусалимський патріарх Феофан, що повертався додому з 
Москви через Україну, на прохання гетьмана України Петра Сагайдачного 
висвятив для Київської православної митрополії митрополита Йова Борецького 
та нових єпископів, що поклало початок існуванню двох Київських митрополій – 
греко-католицької та православної. 1633 р. Константинопольський Патріархат 
офіційно відновив Київську митрополію. 

А 28 квітня 1633 року в Успенській церкві Львова митрополитом 
Київським обрано Петра Могилу. Час, впродовж якого Петро Могила був 
митрополитом, називають Могилянською добою. Київська митрополія стала 
найбільш самостійною та авторитетною з часів ХІІІ- XVII століття. 
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 Отож відроджена православна церква початку XVII століття  
відтворювала національну специфіку державно-церковних відносин.  Це 
дистанційованість Київського православ’я від Варшави, близькість Запорізької 
Січі, суперечливість становища самих польських королів, тактика компромісів, 
розумних поступок, вміле користування наявними міждержавними 
суперечностями та авторитет Вселенського православ’я.  
 Важливу роль у житті православної церкви відіграло козацтво, яке у всі 
періоди свого існування підтримувало її не лише коштами, а й військовою 
силою.  

Особливо релігійна ситуація загострилася у середині XVII століття, що 
привело до визвольної війни українського народу під проводом 
Б.Хмельницького. Вона мала не тільки національний та соціальний, але й яскраво 
виражений релігійний характер. Під захистом віри розумілося прагнення 
українського народу до соціального і національного визволення.  

Друга половина ХVІІ століття у житті православної церкви була 
сповнена трагічними сторінками. У 1654 році гетьман Б.Хмельницький укладає 
військово-політичний союз з Московією. Однак Москва 
розглядала Переяславську угоду не тільки як політичний, а й як релігійний союз, 
і почала заходи щодо повного контролю над Київської митрополією, які 
призвели до поглинання Московською церквою Київського православ’я. 

Таким чином, закінчилося 700-річне перебування  Українська Церква в 
канонічній юрисдикції Вселенського Константинопольського патріарха. Ця 
канонічна залежність була фактично рівнозначна автокефальності. Адже  
патріархи майже не вмішувалися у внутрішні справи українського православ’я. 
Їхня влада як зверхника Київської митрополії історично проявлялася в 
наступному: а) в праві благословення і поставлення митрополитів на кафедру; б) 
в праві змін щодо перенесення кафедри митрополита до іншого міста, або й 
заснування другої митрополичої кафедри; в) в праві суду над митрополитами 
внаслідок скарг і обвинувачень їх, а також у праві перегляду рішень 
митрополичого суду по апеляціях на цей суд, що насправді було дуже рідко; г) в 
праві вирішення релігійно-обрядових суперечок та видання патріарших послань 
до Церкви; д) в праві надавати ставропігії (монастирям, братствам); е) в праві 
архіпастирської візитації Київської митрополії патріархом особисто, чи 
делегування, або призначення патріархом своїх екзархів [2, с. 66].  

Церковна залежність Київської митрополії від Константинополя 
обмежувалась актами вищого канонічного порядку, або вищої загальної духовно-
моральної опіки, без втручання у внутрішнє управління Української Церкви. 
Формально підпорядковуючись Константинопольському патріарху, Київська 
митрополія фактично управлялася як окрема церква. До прикладу, патріархи 
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надсилали свої грамоти до київських митрополитів скріпленими не восковими 
печатками, як до інших підлеглих їм митрополитів, а за олов’яними, як до 
автокефальних архієпископів на Сході [3, с. 36-37].   

Впродовж 988-1686 років українське православ’я хоча юридично (de jure) 
і залежало від Константинопольського, а фактично (de facto) воно було 
самостійним. 

Перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріарха 
стався в тісному зв'язку з  тими політичними подіями, які відбувалися в житті 
українського народу в другій половині XVII століття. Адже Лівобережна Україна 
потрапляє під владу Московії, яка виношувала плани приєднання до своєї церкви 
українське православ’я. 

У 1685 році, за гетьманування Івана Самойловича, Московська 
Патріархія звернулася до Константинопольського патріарха Якова з проханням 
підпорядкувати їй Київську митрополію, але отримала відмову. Проте це не 
завадило таємно висвятити у Москві у сан Київського митрополита 
єпископа Гедеона Святополка Четвертинського. Київським духовенством такі 
кроки Москви сприйнялися як порушення прав Гетьманщини. Зібрання 
духовенства на чолі з архімандритом Київо-Печерського монастиря Варлаамом 
(Яссинським) виразило протест проти такого призначення. Однак у 1686 році 
Константинопольський Патріарх Діонісій за наказом візира погодився 
на підпорядкування Московській Патріархії Київської митрополії, в силу 
політичної ситуації, яка тоді склалася (у XVII столітті сам Константинополь 
перебував під тиском мусульманської Османської імперії), також використавши 
тиск та підкуп («три сорока соболиних шкур та двісті рублів золотом»). 

Пізніше Синод Константинопольської Церкви засудив вчинок цього 
Патріарха як незаконний, пояснюючи, що було лише передано право хіротонії 
Київського митрополита Московському патріарху. Умовою передачі було 
обов'язкове поминання Київським митрополитом Патріарха 
Константинопольського як свого першоієрарха. Пізніше це було викривлено 
Московською церквою в інтерпретації, нібито цю митрополію було передано в 
управління Російській церкві. Київська митрополія  поступово перетворилася в 
одну з єпархій РПЦ.  

Документи, опубліковані Константинопольським патріархатом у 2018 
році, свідчать, що Київська митрополія, на основі якої виникла Українська 
Церква, в канонічну територію Московського патріархату ніколи не 
передавалася.  Константинополь каже, що ніколи не віддавав Українську Церкву 
Москві. 

Патріарх Філарет вважає приєднання Київської митрополії до 
Московського патріархату «найтрагічнішим моментом в історії Української 
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Церкви», бо «приєднання сталося шляхом підкупу, всупереч церковним 
канонам», а «Українська Православна Церква втратила не тільки свою 
самостійність і майже номінальну залежність від Константинопольського 
Патріарха, а й була русифікована» [12, с. 369]. 

З 1686 року аж до часів повалення монархії в Росії (1917 р.) Українська 
Церква була змушена підпорядковуватись російській церковній владі. Впродовж 
короткого періоду Київська митрополія була перетворена на рядову єпархію. 

Представники Української Церкви, у переважній більшості, категорично 
протестували проти такого підпорядкування, але московська державна влада 
робила все для того, щоб зламати цей опір. 

На початку ХХ століття Українська Церква робить спробу свого 
відновлення, починається відлік боротьби українства за свою автокефалію. І хоча 
ця спроба зазнала фіаско, однак цей період є ще одним важливим етапом 
становлення української автокефалії. Він засвідчував, що ідея відродження 
незалежної церкви не тільки жива, а й готова в сприятливий час втілюватися в 
життя, незважаючи на законодавчо закріплене монопольне становище у 
радянській державі правлячої партії, програмною метою якої було обмеження 
впливу, витіснення, а фактично – ліквідація релігії та церкви. 

Демократичні перетворення, що почалися в останній чверті ХХ століття, 
дали змогу знову повернутися до питання самостійності українського 
православ’я.  

Це дало змогу відродити Українську автокефальну православну церкву. 
Так, 15 лютого 1989 року в Києві почав діяти ініціативний комітет із відновлення 
Української автокефальної православної церкви в Україні. А 5-6 червня 1990 
року на Всеукраїнському соборі, що відбувся в Києві, підтверджується створення 
Української Автокефальної Церкви і обирається патріарх Київський. Ним стає 
Мстислав Скрипник. 

Не бажаючи втратити свій вплив на українські землі, Російська 
православна церква іде на поступки та створює Українську Православну Церкву, 
проте залежну від Москви. 27 жовтня 1990 року Архієрейський собор Російської 
православної церкви скасував український екзархат і заснував Українську 
православну церкву (Московського Патріархату), яка стала «самокерованою 
частиною Російської Православної Церкви» з обмеженою самостійністю.  

У червні 1992 року в Києві новий Православний собор за участю 
прихильників митрополита Філарета створює Українську Православну Церкву 
Київського Патріархату. З цього моменту в Україні починає діяти три 
православних церкви: УАПЦ, УПЦ Київського Патріархату та УПЦ 
Московського Патріархату. 
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Питання автокефалії Української церкви особливо загострилося після 
російської агресії у 2014 році. «Держава завжди буде відчувати себе непевною, 
якщо основна маса її населення буде знаходитись у духовній залежності від 
іншої держави» [12, с. 131].  

До процесу отримання автокефалії долучилися також і державці. Адже 
під час прийняття рішення про автокефалію також береться до уваги думка 
державної влади відповідної країни, хоча визначальним фактором проголошення 
автокефалії є спільна воля єпископату, духовенства і мирян.  

Незважаючи на опір з боку Російської православної церкви та заяви про  
те, що «неможливо допустити» такого перебігу подій, об'єднавчий 
собор відбувся 15 грудня 2018 року в Софійському соборі. На Соборі було 
розпущено УАПЦ та УПЦ КП та шляхом їхнього об'єднання й за участі двох 
ієрархів УПЦ МП створено нову церкву –  Православну Церкву України. 
Шляхом голосування новим предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній (в 
миру Думенко Сергій Петрович). Екзархи Константинопольської Православної 
Церкви подарували новобраному предстоятелю панагію. Тисячі вірян, що 
зібралися на Софійській площі, вітали рішення Собору.  

П’ятого січня 2019 р. Його Всесвятість Вселенський Патріарх 
Варфоломій підписав Томос про автокефалію. «Побожний український народ 
чекав цього благословенного дня цілих сім століть», – заявив Патріарх 
Варфоломій після підписання.  А 6 січня у церкві святого Георгія у резиденції 
Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю 
Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної Церкви України Епіфанію 
вручили Томос про автокефалію Української Церкви, а  також посох і 
символічну пляшечку мира. У диптиху православних церков Українська церква  
займе 15 місце.  

«Оскільки благочестива та Богом бережена земля України укріплена та 
звеличена вищим промислом та отримала свою повну політичну незалежність, 
державні та церковні керівники якої вже тридцять років палко просять її 
церковного самоврядування та  пліч-о-пліч з народом і суголосно з давніми його 
проханнями, свого часу зверненими до святішого Апостольського 
Константинопольського Престолу, котрий за багатовіковим канонічним 
переданням зобов’язаний турбуватися про Святі православні Церкви, які мають в 
цьому потребу, а найдужче про ті, які від початку з ним зв’язані канонічними 
узами, як-от історична Митрополія Київська, – то наша Мірність з 
Преосвященними при нас Митрополитами та всечесними, улюбленими в Святому 
Дусі братами та співслужителями, з обов’язку турботи Великої Христової Церкви 
за Православний світ, для зцілення постійно загрожуючих розколів та розділів у 
помісних Церквах, однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся Православна 
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Церква, що знаходиться в межах політично сформованої та цілковито незалежної 
держави України разом із Священними Митрополіями, Архієпископіями, 
Єпископіями, монастирями, парафіями та всіма в них церковними установами, 
котра знаходиться під покровом Засновника Єдиної, Святої, Соборної і 
Апостольської Церкви Боголюдини Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, 
існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та самоврядованою, 
маючи Першого в церковних справах і визнаючи кожного канонічного її 
Предстоятеля, який носить титул «Блаженніший Митрополит Київський і Всієї 
України», – зазначено в тексті Томоса. 

Відновилося євхаристійне спілкування Православної Церкви України зі 
світовим православ'ям. Також розпочався процес переходу до Православної 
Церкви України церковних громад, які раніше визнавали єдність із Московським 
патріархатом. 

Таким чином, боротьба довжиною у понад три сторіччя для України 
виграна. Неможливо переоцінити цей унікальний та дорогоцінний момент для 
нашої країни, її історії, її майбутнього, але й для всього світу. Українська церква 
має шанси одразу стати однією з найбільших церков у світовому православ’ї.  
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ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 

 
Важливою складовою інтелектуального потенціалу є духовність. Саме 

вона у непомітний спосіб позитивно впливає на здатність людини мислити, 
творити, збагачувати свій внутрішній світ. Вплив духовності на інтелектуальний 
потенціал, на наш погляд, не викликає жодних сумнівів, оскільки вищий рівень 
духовності сигналізує про наявність у людини таких достоїнств та чеснот, як 
відповідальність, моральність, гуманізм, любов і довіра. Можна стверджувати, 
що духовна сфера є якісним станом суспільної й індивідуальної свідомості 
населення, що сприяє підвищенню інтелектуального потенціалу загалом та 
відображає його здатність пропагувати вищі духовні цінності, відстоювати 
життєво важливі національні інтереси.  

Характерною ознакою духовності можна вважати визнання її як 
ціннісної форми свідомості, що відображає сутнісно життєві екзистенційні 
проблеми людини. Відтак духовно-моральні принципи мають бути закладені в 
основу сучасного соціально-економічного життя суспільства, оскільки такі 
чинники, як духовність і мораль регулюють усі сфери життєдіяльності людини.  

Вплив духовних чинників на зростання інтелектуального потенціалу 
держави підтверджує досвід розвинених держав світу. В економіках, де 
превалюють духовні цінності, зростає соціальна відповідальність бізнесу, довіра 
до держави, повага між членами суспільства, при цьому суттєво зменшується 
рівень корупції та тіньової економіки. Саме такий досвід мають наслідувати 
країни, що прагнуть покращити рівень добробуту своїх громадян. І саме таким 
шляхом має йти Україна.  

Духовний батько українців митрополит Андрей Шептицький був 
переконаний, що нашому народу потрібно піднестися до рівня світової культури 
та шукати вирішення побутових, соціально-економічних проблем на основі 
загальнолюдських цінностей та християнської моралі [3]. 

Видатні історики Б. Кістяковський та В. Антонович вважають, що 
духовність – це поетапний творчий процес, що здійснюється зусиллями 
численних індивідів, а згодом набуває раціональної форми завдяки 
інтелектуальним зусиллям еліти. Своєю чергою, М. Максимович стверджує, що 
духовність – це, з одного боку, поезія і мова, яка є вродженою якістю людського 
духу й формує духовне середовище для власного самовизначення, а з іншого – 
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віра та релігія, що сягають глибинних рівнів життя суспільства та закладають 
підвалини суспільного світогляду [1, с. 325–326]. 

Духовні цінності можуть трансформуватися у продукти духовного 
призначення – віру, надію, любов, а також у продукти суспільного характеру – 
моральні цінності, етичні норми, принципи та правила, які в сукупності 
формують частину інтелектуального потенціалу. Загалом духовна компонента 
інтелектуального потенціалу має кількісні та якісні форми вияву; водночас її не 
можна розглядати як сукупність особистої духовності, моральних принципів та 
етичних норм поведінки його носіїв. Вона набуває змісту лише у разі 
трансформації всіх цих якостей у суспільно духовні продукти. Словом, носії 
духовних цінностей повинні не лише самовдосконалюватися, а й активно 
долучатися до державотворчих процесів та соціально-економічного життя 
суспільства.  

Таким чином, духовність як невід’ємна складова інтелектуального 
потенціалу відповідає за конструктивні процеси, що мають відбуватися і 
всередині окремої особи, і на рівні держави, оскільки інтелект без духовності 
може стати загрозою у глобальному масштабі. Роль духовності у збагаченні 
інтелектуального потенціалу є беззаперечною, оскільки такі риси людського 
характеру, як добропорядність, висока моральність, віра у вищі духовні ідеали 
стають основою для ефективної суспільної праці, сприяють зростанню добробуту 
громадян. 

Важливу роль у системі духовних цінностей посідають релігійні 
інституції. Як відомо, серед українців довіра моральних авторитетів церкви є 
чималою. За даними Центру Разумкова, на запитання, чи довіряєте ви церкві, 
відповіді розподілилися так: повністю довіряю – 22,6%; скоріше довіряю – 
41,9%; скоріше не довіряю – 13%; повністю не довіряю – 11,9%; важко 
відповісти – 10,5%. Щодо морального авторитету священнослужителів думки 
респондентів були такими: священнослужителі – такі самі, як більшість із нас – з 
усіма достоїнствами і гріхами (44%); більшість священнослужителів – глибоко 
моральні й духовні особи (26,2%); більшість священнослужителів думають 
насамперед про гроші, а не про духовне (16,8%); важко відповісти (13%) [2]. 

Деякі дослідники наголошують на зростанні ролі релігійних інституцій у 
період військових конфліктів, соціально-економічних трансформацій тощо. 
Зокрема, У. В. Щурко вважає, що в умовах зростання рівня безробіття, 
злочинності, погіршення демографічної ситуації, руйнування соціальних і 
моральних засад релігія може стати чинником стабілізації й консолідації 
суспільства, встановлення моральних пріоритетів, активізації інноваційної 
діяльності, утвердження самосвідомості громадян і активної громадянської 
позиції [4, с. 8].  
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Виразний вплив релігійно-духовних чинників на розвиток 
інтелектуального потенціалу України виявляється через просвітницьку, наукову 
й соціальну діяльність релігійних інституцій. Серед просвітницьких заходів слід 
виокремити організацію (при єпархіях, храмах, будинках молитви тощо) 
недільних освітніх шкіл, відповідних навчальних програм, функціонування 
бібліотек, читальних залів, культурно-мистецьких програм, перегляд 
відеофільмів на духовно-релігійну тематику (наприклад, про визначні духовні 
постаті України). Така просвітницька діяльність має на меті якнайшвидше 
утвердження самосвідомості та розбудову активного громадянського 
суспільства. Як виразні джерела просвітницької діяльності релігійних організацій 
у соціокультурному просторі України постають численні періодичні видання, 
інформаційно-аналітичні журнали, часописи різних конфесій та церков. 

Основними напрямами підвищення рівня духовності, на нашу думку, 
мають бути: утвердження у свідомості громадян традиційно притаманних 
українцям високих морально-етичних цінностей, розкриття духовного 
потенціалу кожної особистості через соціально-моральні, емоційно-духовні, 
пізнавальні та креативні заходи, забезпечення духовно-морального розвитку 
населення України, виховання високої громадянської культури і патріотизму 
шляхом широкого залучення молодіжних громадських організацій до 
соціального життя суспільства, консолідація зусиль органів законодавчої та 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, закладів 
освіти і культури, релігійних, громадських та інших організацій, що здійснюють 
виховні, освітні, інформаційні, просвітницькі та інші функції; використання 
потенціалу церкви у контексті духовного відродження суспільства, гармонізація 
та розвиток державно-конфесійних і міжконфесійних відносин, забезпечення 
неухильного додержання принципу рівності релігійних організацій, забезпечення 
захисту прав віруючих та релігійних організацій, утвердження релігійної 
толерантності у громадянській свідомості, опрацювання ефективних механізмів 
співпраці держави і церкви у гуманітарній сфері, сприяння розвитку духовної 
(богословської) освіти; забезпечення дотримання високих етичних норм і 
стандартів у сферах державного управління, наукової, освітньої, комерційної та 
підприємницької діяльності шляхом розробки етичних кодексів, створення 
ефективної системи державного та громадського моніторингу (контролю) за 
дотриманням етичних норм і стандартів у сферах державного управління, 
державного контролю, охорони здоров’я, військової служби, правоохоронної, 
політичної, професійної, наукової, освітньої, комерційної та підприємницької 
діяльності; пропагування ідеї запровадження у вищій школі релігієзнавчої освіти 
як важливого кроку до підвищення рівня духовності людини.  
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Загалом, духовність постає важливим конструктивним елементом 
інтелектуального потенціалу, що відповідає за постійне вдосконалення людської 
особистості і сприяє повноцінному розвитку суспільства. Це також потужний 
фактор консолідації соціуму і вагомий чинник гармонізації відносин у державі. 
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ПОЕЗІЯ 
 

• 
 

Леся Гарбуз,  
м. Рівне 

ДОРОГА ПРАВДИ 
 
Ми йдемо дорогою правди, 
І любов у наших щирих серцях. 
Вифлеємська зірка на небі –  
Проводир у далеких світах. 
 
Тяжкий хрест нам випало нести, 
Моя Україно, в віках. 
Ми з попелу знову воскресли! 
Свобода і воля у наших руках. 
 
Земля, нам дарована Богом, 
Окроплена кров’ю синів. 
А мова чудова, така загадкова, 
Звучить ніби ангельський спів. 
 
Варвара свята, Феодосій Печерський –  
Духовний наш є оберіг. 
Цінуймо, пильнуймо і будьмо обачні, 
Щоб зло не прийшло на поріг. 
 
Молімося браття, єднаймось любов’ю, 
Христос за нас муки терпів. 
Моя Україна піднялась з безодні, 
Любов переломить весь гнів. 
 
СЛАВА УКРАЇНІ! 
21.03.2019 р. 
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ТОМОС 
 
Сміється небо, ангели радіють, 
І промисел Божий прихильний до нас. 
З Різдвяною зіркою “Томос” дарований 
Моїй Україні в святковий цей час. 
 
В мою Україну душа повернулась. 
В Святвечір лунає гучна коляда. 
Сьогодні в стаєнці Ісус народився, 
А з ним оновилась країна моя. 
 
Ярмо розірвали, кайдани розкули, 
В молитві гарячій і вірі святій. 
В любові, смиренні, терпінням здобули, 
Під захистом Бога йдемо по землі. 
 
Любімося, браття, бо ми того варті, 
По всьому світу новина пішла. 
Жива Україна, була, є на карті 
І нас не зламає ворожа рука. 
 
Христос народився – Спаситель душ наших. 
Мир, Волю, Любов несе по землі. 
Різдво в Україні сьогодні багате 
І Радість нова у кожнім вікні. 
 
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! 
10.01.2019 р. 
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СОБОР ЛЮБОВІ 
 
Свята Софія нині торжествує, 
І Дух Господній наповняє нас. 
В молитві щирій благодать панує, 
Зійшла зоря у надвечірній час. 
 
Зібрався нарід на Софійській площі, 
Мороз і сніг не налякали нас. 
Прибули в Київ, на святкову прощу, 
З усіх куточків, як заповів Тарас. 
 
Ішли ми довго, крізь вогонь і терни. 
Тисячоліттям гинули сини –  
За віру рідну, заповіді предків, 
За мову, голос рідної землі. 
 
І ось сьогодні дзвони задзвонили, 
Небо відкрилось, засяяла зоря. 
Над Україною Оранта простягнула 
Святий покров – Незрушима стіна. 
 
У православній вірі об’єднала 
Дітей своїх розкиданих в віках. 
Є пастир, й паства дому, що не знала 
Велика віра подолала крах. 
 
Єднаймося в молитві і любові. 
І ангели вітають нас з небес. 
Ти чуєш, земле, – я є Україна! 
Бо з нами Бог. Христос Воскрес! 
 
15.12.2018 р. 
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Споконвіку нас били і вбивали, 
Кричали: Україна не народ! 
Нашу історію собі потрохи крали, 
Морили голодом і закривали рот. 
 
Викрикували: мова українська – 
Не наша мова, мова сатани. 
Викручували і перевертали, 
Зомбуючи вказівкою Москви. 
 
Не думали і гірко прогадали… 
Брехнею світ в оману не введеш. 
Живі легенди з попелу повстали. 
Ми українці вільні! 
Нас підло не зламаєш і не вб’єш! 
 
11.2007 р. 
 
 
Цілую Твої ноги, Матінко Пречиста! 
За Твою ласку, ніжність і любов, 
За солов’їну пісню із колиски, 
За те, що в тілі нашім українська кров. 
 
Пишаюся, що родом із Добривід, 
Розкинутих на Товтрових хребтах, 
Де люд гостинний, і святковий привид 
Парує, наче в небі білий птах. 
 
Де пахнуть трави чебрецем й полином, 
Дитинство з юністю переплелись в вінку. 
Душею й серцем я щомиті лину, 
Черпаю силі і любов п’янку. 
 
Село моє, мій храм, мої тривоги 
І перші кроки, перші синяки. 
Низький поклін вам, батьківські пороги, 
Радію, Україна в світі є. 
 
09.2016 р. 
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Неправда, що немає благодаті 
В Покровському соборі. Це не так. 
Там спів духовний і щира молитва 
Летять у небо ніби білий птах. 
 
Там Дух Господній і Пречиста Мати 
Беруть в обійми зранені серця. 
Живі ікони, повні благодаті, 
Зціляють душі, ведуть до вінця. 
 
Молитва серцю мила, найщиріша, 
Де рідна мова, рідний оберіг. 
Де дзвони дзвонять – жива Україна, 
Тут рід козацький звичаї зберіг. 
 
Мій отчий доме, ненько моя сива, 
Ще скільки треба горя, сліз, біди, 
Щоб зрозуміти: ми – сім’я, родина, 
І не плювати в джерело води. 
 
Вставайте на коліна, “яничари”, 
За зраду роду, за любов святу, 
За рідну Україну, що продали. 
За кров невинну, за чорну орду. 
 
2015 р. 
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Я іду до Тебе у молитві, 
З болем на коліна припаду. 
Господи Всесильний і Великий, 
Прошу – відверни страшну біду. 
 
Господи, слова нас грішних! 
І жорстоко Ти нас не карай. 
Дай нам розум і пораду втішну, 
Борони нас, Боже, і наш край. 
 
Ти прости нас, Боже, нерозумних, 
Що жили сліпцями в темноті. 
Я сльозами вимию дорогу, 
Не лиши нас, Боже, в самоті. 
 
Травень 2017 р. 
 
 
Пробудися, Росіє, не спи! 
Ти проспала народження ката, 
Ти привела до влади з орди 
Кровопивцю слов’янського брата. 
 
Схаменіться, васали Кремля! 
Хто дав право суд смертний творити? 
Запалає під вами земля, 
Ви не в силах її загасити. 
 
Де духовність, де віра в Христа? 
Все продали, зганьбили, забули, 
Засліпили вам очі, закрили уста, 
Ви продовження роду Іуди. 
 
А ви, матері, матері де? 
Станьте разом на спільну молитву 
Зупинити чуму, що гряде, 
В ваших силах отруєну битву. 
 
(Ілловайському котлу) 
 
03.2014 р. 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________  Андріївський вісник 

– 176 – 

Стара проблема заздрощів і зла 
Снується, як павук у павутинні, 
З’їдає душі, спалює дотла, 
Гуляє, наче смерч по Україні. 
 
Роздмухує багаття на землі 
Ненависті, дає широкі крила 
Не відає, що жорна вже пусті, 
І чорна хмара очі їй закрила. 
 
Та світ прозріє. Правда воскресить 
Любов до ближнього, до рідного народу. 
Владика до пори терпить, 
В смиренні і молитві дасть винагороду. 
 
04.2015 р. 
 
 
 
ВСТАВАЙ, УКРАЇНО 
 
Вставай на сповідь, рідна Україно, 
Очисти душу, тіло, розум свій. 
Молися щиро за свої провини, 
За рідних дочок, синів, ворогів. 
 
Молися щиро, кайся, причащайся, 
За зраду Церкви, відступ від Христа, 
Не нарікай на долю, на нещастя, 
А дякуй Богу за любов Христа. 
 
Щира молитва наша 
І щирі сльози, щирі каяття 
Принесуть лад і спокій Україні 
На довгі роки, многії літа. 
 
29.03.2013 р. 
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Ми вдячні Богу – ми є українці. 
І віра наша з берегів Дніпра, 
Окроплена, освячена водою 
На многії і благії літа. 
 
Чому немає єдності між нами, 
Немає спокою, немає доброти? 
Чому молодші сіють чвари з нами, 
Коли всі перед Богом ми брати? 
 
Не треба виставляти свою гордість, 
Любити треба, треба берегти 
Слов’янську віру, мову і народність, 
З благоволінням до народу йти. 
 
Покайтеся, поки іще не пізно, 
Вклоніться низько матінці Землі. 
Приходьте в гості в батьківську оселю 
З пошаною, з любов’ю, бо душі в нас святі. 
 
Не вказуйте на мову, на молитву, 
Бо в кожного молитва є своя. 
Не роздирайте, люди, не кидайте, 
Не розпинайте чварами Христа. 
 
Моліться щиро, єдності благайте! 
Не забувайте: звідки віра ця, 
І сивий Київ, й Лавра наша Мати, 
Все у руках Небесного Творця. 
 
Червень 2013 р. 
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Віктор Федаш,  
м. Рівне 

                                           
 
Наш Боже Милостивий, нас благослови, 
Відкрий серця нам наші для Ісуса, 
Не дай загинути в улесливих спокусах, 
Почуй до Тебе наші молитви. 
У Євангелії Святому від Луки, 
Від Марка, від Матвія і Івана, 
Слова течуть як кровоточить рана 
Прибитої Христової руки. 
В Своїй любові щирій до людей 
Ти дав на смерть Улюбленого Сина, 
Але воскрес Твій Син і відступилась тлінна, 
Холодна смерть з Ісусових грудей. 
Він постраждав за всі гріхи земні, 
Щоб віра в Тебе землю освятила, 
О Боже наш, велика в Тебе сила! 
Не дай згоріти нам в пекельному вогні. 
Єдиний Боже наш, святі Твої вуста 
І ллється з них як промінь Правда щира, 
І народилася в серцях у неї віра, 
Свята як кров розп’ятого Христа. 
Наш Боже Милостивий, нас благослови, 
Вкажи до Царства праведну дорогу, 
Вкріпи в нас віру Праведному Богу 
І волю нам Свою яви. 
 
 
ІСУС                                   
                                                                             
Я написав цю оповідь святу                
Во славу Богу нашому Христу, 
Хай буде вам вона як оберіг, 
В своєму серці я її беріг, 
Тепер  я віддаю її для вас,  
Читайте і моліться кожен раз, 
В серцях своїх оспівуйте Христа 
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І буде  вам у душах чистота. 
Виконуйте всі заповіді Божі, 
Ніколи і ні в чому не грішіть 
І будете в Небесне Царство вхожі, 
І будете у Царстві Божім  жить.  
Любіть Христа всім серцем і душею 
І пам’ятайте – Він узяв наш гріх, 
Святим життям Своїм і кровію Своєю 
Він заплатив за нас усіх. 
Тому покайтеся і сповнюйте любов’ю 
Серця свої до Нього знов і знов, 
Він окропив для нас усіх Своєю кров’ю 
І віру в Себе і Свою любов. 
То ж будьте гідними і дочками й синами, 
Хай кожному Він в серце увійде, 
Бо там Христос присутній поміж нами 
Де Він любов і злагоду знайде. 
 
І 
Стояв собі у Назареті дім, 
Старенький  Йосип жив у домі тім 
І дівчина із Йосипом жила, 
Яка  із ним  заручена була. 
Її Марією малою нарекли  
І Йосипові в жони віддали. 
Та ложа мужнього не відала вона, 
Жила собі у чистоті  одна. 
І Сам Господь її облюбував, 
І Свого Ангола до неї в дім послав. 
І мовив Ангол їй, коли зоря зійшла: 
Радій, ти в Бога благодать знайшла, 
Благословенна ти між жонами всіма, 
Чистішої ніж ти ніде нема, 
Господь з тобою в благодаті цій, 
Радій Маріє, тішся і радій. 
Стривожилась Марія з слів таких, 
Притисла руки до грудей своїх. 
Тоді їй Ангол лагідно сказав: 
Не бійся, Сам Господь мене послав, 
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В своїй утробі Сина ти зачнеш, 
Народиш і Ісусом  назовеш, 
Великий і Могутній буде Він 
І звати Його будуть Божий Син. 
Він царюватиме від Божого Лиця 
І Царство те не знатиме кінця. 
Як станеться це? Діва запитала, 
Коли ніколи мужа я не знала. 
І Ангол відповів Марії тій: 
На тебе з неба злине Дух Святий 
І сила Божа Його дужою рукою 
Тебе огорне ласкою святою. 
Хай буде так як ти сказав мені, 
Відповіла Марія наче в сні, 
Бо я раба Його, раба Його повіки, 
А Він Небесний Цар Могутній і Великий. 
І Ангол тихо крилами повів, 
І від Марії в небо відлетів. 
                     
ІІ 
Минуло дев’ять місяців з тих пір, 
Сідало сонце і вставало із-за гір 
І Август, перший імператор  Риму 
Словами волю виявив такими: 
Переписатись всім, що у імперії жили 
В тих землях  де народжені були. 
Тоді і  Йосип по закону тому 
Пішов у Віфлеєм зі свого дому. 
Бо від Давида рід він свій повів, 
Тому в Юдею записатися спішив. 
Із Назарета у Давидів дім 
Пішла й Марія з Йосипом своїм. 
І як народжувати їй прийшла пора, 
То не знайшлося в тім краю двора, 
Щоб в тишині, в теплі, і в чистоті 
Її пологи відбулись святі. 
І в Віфлеємі, де свята земля, 
Маленьке народила Немовля. 
Серед ягнят малих, серед овець 
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Послав нам Свого Сина Бог Отець. 
І Зірка в небі що зійшла на Схід 
Оповістила це на цілий світ. 
Усім народам в смуту і в хаос, 
То  був наш Бог, то був Ісус Христос. 
На руки Його мати узяла, 
Соломою у яслах сповила, 
Прикрила зверху сіном запашним 
І сіла відпочити поряд з Ним. 
І білий Ангол з неба прилетів, 
І пастухам цю радість сповістив, 
І заповняла радість душі їм, 
І тішились вони Дитям Святим. 
І раптом двері відчинилися в хліві, 
То поклонитися Йому прийшли волхви. 
У яселках, соломою сповите, 
Дитя лежало Променем зігріте. 
Вони Дитяті поклонились до землі 
І цілували Йому ручечки малі, 
Дари Йому від серця піднесли 
І світлу радість всім розповіли. 
Народжений Пречистою для всіх 
Прийшов Він в світ спокутувати гріх. 
І за усіх  хто на землі грішив 
Святою кров’ю Він Своєю заплатив. 
Це буде потім, а тепер в хліві 
Дитя лежало в запашній траві. 
Велика слава понад Ним літала, 
Земля такої слави ще не знала. 
 
ІІІ 
Коли минуло після родів вісім днів, 
Ісусом звать батьки Його звеліли  
І як Закон Господній їм велів 
Для Господа у храмі освятили. 
Тоді над Ізраїлем Ірод царював, 
Жорстоким був, боявся втратить трона, 
Людей багато вбив, замордував, 
В ім’я свого кривавого закона. 
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Велика слава про Дитя Святе 
Аж до його палацу долетіла, 
Злякався підлий за життя пусте  
І лють в душі мерзенній  закипіла. 
Що Цар Небесний над усіх царів, 
Прийшов на землю грішну щоб молитись 
І мудрецям знайти Його звелів, 
Що ніби хоче й сам Йому вклонитись. 
Але насправді вбити він хотів 
Святе Дитя, Царя усіх царів. 
Та Дух Святий осяяв мудреців, 
Вони в палаці більше не з’явились, 
А Ірод їх чекав і зрозумів,  
Що мудреці із нього поглумились. 
Тоді звелів він хлопчиків малих 
У віці до двох літ усіх убити, 
Нікого не лишити між живих, 
Щоб і Дитині кров Святу пролити.  
І плач великий в Віфлеємі був, 
І весь Ізраїль його чув. 
Та Йосипові Ангол уві сні 
Звелів Дитя Святе на руки взяти 
І поки не настали страшні дні, 
То швидше до Єгипту утікати. 
І у Єгипті жити їм звелів 
Аж доки Ірода не стане між царів. 
Коли ж скінчились Іродові дні 
І вже не кланявся ніхто царю лихому, 
Явився Ангол Йосипу вві сні 
І наказав вертатися додому. 
Послушний Йосип взяв Дитя Святе 
І тихо вранці помолившись Богу, 
Зібрав майно своє нехитре і просте 
Та й вирушив з Марією в дорогу. 
І повернувся разом із сім’єю 
У місто Назарет, у Галілею. 
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ІV 
В той час в краю Юдейськім жив 
З Єлисаветою, дружиною своєю, 
Захарій, що священиком служив  
В Господнім храмі вірою святою.  
Похилий вік уже обоє мали 
І перед Богом праведні були, 
Та радості батьківства не пізнали, 
Бо народить дитину не могли. 
Була безплідною його Єлисавета 
І думала що так життя й мине, 
Але прийшла від Господа прикмета  
Що сина у собі вона зачне. 
Господній Ангол з неба опустився, 
По праву руку від кадила став, 
Коли Захарій Господу молився 
І так Захарію у храмі він сказав: 
Єлисавета, що твоя дружина, 
Коли додому ввечері прийдеш, 
Зачне тобі в своїй утробі сина 
І ти його Іваном назовеш. 
І будуть люди його шанувати, 
Синів Ізраїлю багато буде з ним, 
Його  пророком будуть величати 
І Духом він наповниться Святим. 
Не буде він хмільних напоїв пити,  
Всю юність у пустелі проведе 
І як покличе Бог його христити, 
Він перед Господом дорогою піде. 
І буде він стежки Йому рівняти, 
Серця батьків наблизить до дітей, 
А неслухняних мудрості навчати 
І готувати Господу людей. 
І ось здійснилось, народили сина, 
Іваном нарекли його малим, 
Росла собі в батьків своїх єдина 
Дитина Духом сповнена Святим. 
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V 
Коли підріс то оселився у пустелі, 
Молився Богу не одну весну, 
Ні одягу не мав,  ані оселі 
І їв лиш дикий мед і сарану. 
І ось почув він Голос над собою: 
Вставай Іване, йди поміж людей, 
Христи синів Ізраїлю водою  
Во ім’я Господа що перед тебе йде. 
І він христив, і славив Бога всюди, 
І  кликав всіх  очистити серця, 
Бо йде Такий казав, що я негоден буду 
Торкнутись навіть Його ремінця. 
Я вас хрищу в Ім’я Його  водою, 
Усі стежки рівняю перед Ним, 
Сам Божий Син іде переді мною, 
Він Духом вас христитиме Святим. 
То ж очищайтеся, христіться, визнавайте 
Гріхи свої і прощення просіть, 
Небесне Царство близько, то ж покайтесь 
І Милостивий Бог вам все простить. 
Він має віялку в руці Своїй Великій, 
Він перечистить нею весь Свій тік,  
Пшеницю всю Свою збере в Свої засіки, 
Полову ж спалить, щоб ніхто не втік. 
І йшли за ним  з Єрусалиму  люди, 
Йшли на Йордан з Юдеї як  казав 
І весь Ізраїль слухав його всюди, 
А він христив усіх і Бога прославляв. 
І Сам Ісус прийшов в Йордан христитись, 
Перед Іваном у Йордані став, 
Але Іван почав Йому молитись 
І на коліна перед Богом впав. 
Не я Тебе христити маю, Боже, 
Дозволь мені стояти в стороні, 
Христити Господа рабу Його не гоже, 
Бо я Твій раб, а Ти Господь мені. 
Щоби христить Тебе то й сили я не маю, 
Це Духом Ти мене Святим христи, 
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Мій Боже Милостивий, я Тебе благаю, 
Гріхи мені прости і відпусти. 
Але Ісус торкнув його рукою, 
Кажу тобі від Імені Отця, 
Сьогодні ти христи Мене водою, 
Щоб виповнити правду до кінця. 
Коли ж  Іван почав Його христити, 
То розступились над Йорданом небеса, 
Усі злякались,  почали молитись 
І огорнула всіх небачена краса. 
Дух Божий голубом із неба опускався 
І бачили Його у всіх кінцях, 
І дужий голос з неба роздавався, 
І радістю відлунював в серцях. 
По всій землі рознісся громом він, 
Це ваш Господь і Мій Коханий Син. 
Я вам Його на муки віддаю 
І плоть Свою, і кров святу Свою. 
Страждання Він прийме від іудей 
За всі гріхи усіх земних людей. 
І вийшов із води Ісус, і біля річки став, 
І Дух Святий на Ньому залишався, 
А Він до неба голову підняв  
І Господу Своєму поклонявся.  
 
VІ 
По тому Дух Святий Його повів 
В пустелю спокушати сатаною 
І там Він сорок днів не їв, не пив, 
І жив лише молитвою одною. 
Коли ж уже минуло сорок днів, 
Відчув Ісус, що хоче їсти знову, 
Тоді диявол коло Нього сів 
Й почав із Ним улесливу розмову. 
Й сказав Йому: Якщо Ти Божий Син, 
Зроби з каміння хліб щоб стати ситим. 
І відповів дияволові Він: 
Що не єдиним хлібом будеш жити. 
А словом Божим чистим і святим, 
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Що з уст Його як промінь світлий ллється 
І радість в серці матимеш своїм, 
Коли воно у ньому відгукнеться. 
Тоді у місті, на високий храм 
Спокушувати сатана Його поставив, 
Та й каже: Кидайся додолу  Сам, 
Щоб Бог до Тебе Анголів направив. 
Бо сказано, якщо це справді Ти,  
А шлях не рівний, з каменю дороги, 
То Анголи почнуть Тебе нести, 
Щоб об каміння не спіткнулись ноги. 
І відповів Ісус йому на те: 
Моя дорога – не твоя дорога, 
Писання ж Боже чисте і святе 
І в нім написано, що не спокушуй Бога. 
Тоді диявол в ранішній імлі  
Відвів Його на височезну гору 
І показав всі царства на землі, 
Які були доступні звідти зору. 
Й сказав Йому: Багатства ці земні 
Для Тебе я давно уже готую, 
Лиш на коліна стань і поклонись мені 
І я Тобі всі царства подарую. 
І відповів Ісус на всі спокуси ті:  
Іди від Мене геть, з тобою Я не знаюсь, 
Мені не треба царства золоті, 
Я лише Господу Своєму поклоняюсь. 
Бо Правда лише в Господі свята 
І лише з Господом у Правді жити будеш, 
А царства золоті, то лише суєта 
І Царства Божого ти з ними не здобудеш. 
І сатана від Нього  відійшов, 
І Анголи до Нього приступили, 
І помолився Він, і благодать знайшов, 
І Анголи тоді Йому служили. 
І Духом Він наповнений Святим 
Став Боже Царство славити усюди, 
І слухали Його, і йшли за ним 
Зневірені і спраглі Правди люди.  
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VІІ 
Іван  же у святій воді Йордану 
Христив людей водою і навчав:  
Виходьте з темряви, виходьте із туману, 
Бо Світло нам на землю Бог послав. 
Ідіть до Нього бідні і нужденні, 
Ідіть до Нього Правду щиру пить, 
Увіруйте і будете спасені, 
А хто не ввірує той у огні згорить. 
І набувайте в серці в Нього віру, 
Хай кожне дерево для себе плід знайде, 
Бо вже до кореня прикладено сокиру 
І дерево без плоду пропаде. 
Творіть добро сини Його і дочки, 
Діліться з бідними  поживами  всіма, 
Віддайте, якщо є в вас дві сорочки, 
Тому  у кого жодної нема. 
І митники приходили до нього, 
Запитували: Що робити нам? 
А він казав їм: Не беріть ні з кого 
Від того більше, що звеліли вам. 
І вояків навчав щоб були добрі 
Щоб не чинили зла ніколи для юдей:  
Робіть добро бо воякам хоробрим 
Не гоже кривдити беззахисних людей. 
 
VІІІ 
Тетрархом Ірод був тоді у Галілеї,  
Син того Ірода що в Ізраїлі царював,  
Той що Дитя хотів убити в Віфлеємі 
Та Бог Дитя від смерті врятував. 
Навчання це не оминуло його ока, 
Дізнався Ірод той що вчить людей Іван 
І сам він вирішив послухати пророка, 
І теж пішов до нього на Йордан. 
Була й дружина з ним його Іродіада, 
Яку він в брата свого відібрав, 
Бо дуже вже хотіла стать багата, 
А брат багатства Ірода не мав. 
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Тому через дружину брата свого 
Свою дружину, що арабкою була, 
Він вигнав з дому і вона від нього  
До батька свого в Петру знов пішла. 
А люди звідусіль йшли до Івана, 
Він перед ними Бога прославляв, 
Христив усіх водою із Йордана 
І правдою  тетрарху дошкуляв.  
Він став про шлюб його  відкрито говорити, 
Що не годиться так правителю чинить, 
Перелюб то є гріх і грішно так робити   
Щоб із дружиною свойого брата жить.  
Іродіада йому зовсім не дружина, 
Що має вона знов піти в свій дім, 
Дружина ж вигнана нічим йому не винна 
І лиш вона повинна жити поряд з ним. 
Іродіада бачила як ремствували люди 
І затаїла на Івана в грудях лють, 
І вирішила що тоді їй спокій буде 
Коли Івану голову зітнуть. 
Тетрарх тоді хотів послати військо 
Щоб розігнати натовп на ріці, 
Але вона порадила по свійськи 
Що краще його мати у руці. 
Що краще до в’язниці посадити, 
Нехай він у в’язниці посидить, 
І перестануть люди з ним ходити, 
І більше він людей не буде вчить. 
І Ірод наказав  його схопити, 
І з ланцюгами  на обох руках, 
Пророка до  в’язниці посадити 
І двері всі тримати  на замках. 
 
ІХ 
Ісус коли дізнався що ув’язнено Івана, 
То повернувся в Галілею знов, 
Щоб справдилось пророцтво від Ісая, 
Що Бог послав їм світло і любов. 
Народу що в тіні сидів смертельній, 
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Велике світло з неба пролилось, 
Засяяло життям в землі пустельній 
І паростками Правди узялось.   
Коли проходив Він поблизу місця того, 
Де два брати рибалити пливли 
І кидали у море невода пустого, 
То їм сказав щоб з Ним вони ішли. 
Андрій з Петром, так звалися рибалки, 
Покинули і човна, і весло, 
І невода повісили на палки, 
Й за Ним пішли, як сказано було. 
І мовив їм  Ісус: Не будете ловити 
Ви більше в морі рибу про запас, 
Поміж людей ви будете ходити 
І їх ловити научу Я вас. 
Пішов над морем Він по Галілеї 
Й почув як розмовляють в тишині 
Брати Іван і Яків  з батьком Заведеєм, 
Що лагодили сіті у човні. 
І Він покликав їх: Ідіть за Мною, 
Вони устали і за Ним пішли, 
І залишили батька за спиною, 
Й до рук своїх нічого не взяли. 
І став ходити Він  по синагогах, 
Вздоровлював недужих і навчав, 
Молився щиро до Святого Бога 
Та Царство Боже прославляв. 
І чутка про Великого Пророка 
По всій землі Ізраїльській пішла, 
Його наука щира і глибока 
В серцях убогих прихисток знайшла. 
                       
Х 
І йшли до Нього люди з Галілеї, 
З Єрусалиму й з Зайордання йшли, 
З Десятимістя йшли і із Юдеї 
І спокій у словах Його знайшли.          
А Він спинився на горі високій 
І промовляти перед ними став, 
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Вони стояли в тишині глибокій 
І кожен Його слухав і мовчав. 
І голос Його ніби з серця лився 
Коли  Він прославляв Свого Отця, 
Коли святою Правдою ділився 
І Правда полонила їх серця. 
І  учні посідали біля Нього,  
І кожен з них до Нього нахиливсь, 
Щоб не впустити й слова дорогого, 
Що з вуст Його як промені лились. 
А Він навчав:  Блаженні духом вбогі, 
Бо їхнє Царство буде в Небесах, 
Тяжкі були для них земні дороги 
Та буде легким в Боже Царство шлях. 
Блаженні що засмучені сьогодні, 
Бо втішаться в Божественній красі, 
Блаженні Правди спраглі і голодні, 
Бо Правдою наситяться усі. 
Блаженні лагідні, бо землю успадкують, 
Блаженні чисті серцем, бо за те 
Вони побачать Бога  і почують 
Святого співу таїнство святе. 
Блаженні милостиві, бо перед святими 
Помилувані будуть за усе, 
Любов до всіх що ходить поміж ними 
У їхні душі радість принесе. 
Блаженні миротворці, бо синами  
Отця Небесного до Царства увійдуть, 
І ті що вигнані за Правду поміж вами, 
Бо їм Небесне Царство віддадуть. 
Блаженні ви як будуть вас ганьбити, 
Як  будете терпіть неправди біль, 
Як будуть вас облудою судити 
І гнати через Мене звідусіль. 
Радійте, веселіться, вготували 
Вам нагороду всім на небесах,  
Бо так святих пророків проганяли, 
Що Бога мали у своїх серцях. 
Ви будете як світло цьому світу 
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Усім що заблукали у імлі, 
Ви будете їм променем світити 
Щоб  прославляли Бога на землі. 
У вірі в Мене будете багаті, 
Добро творити людям, а не зло, 
Бо не ховають світла у кімнаті, 
А ставлять так щоб видно всім було. 
Хай бачать добре, хай  про нього знають 
То ж не ховайте добрих діл своїх,   
Бо ж доброту від світла не ховають, 
А навпаки показують для всіх. 
Виконуйте ці заповіді гідно, 
Дотримуйтесь, що сказано було,  
Яскраве світло то далеко видно, 
А в темряві ховається  лиш зло.  
А хто про заповіді ці Мої забуде, 
А чи порушить їх, а чи когось навчить, 
Найменшим той в Небеснім Царстві буде, 
Великим стане той, хто буде з ними жить.  
                          
ХІ 
І з братом будьте в мирі і в любові, 
Щоб серцем він тепло від вас відчув  
У кожній дії вашій, в кожнім слові, 
Щоб мир і спокій поміж вами був.   
Коли ж щось не поділите обоє, 
А чи  якась неприязнь упаде, 
Шукайте миру скрізь поміж собою, 
Раніш ніж сонце ввечері зайде. 
І з супротивником мирись ще на дорозі, 
Щоб він тебе до суду не віддав, 
Проси його, роби усе що в змозі, 
Щоб тільки до в’язниці не попав. 
Бо там  натерпишся знущань усіх і болю 
І хоч проси тоді чи зовсім не проси, 
Але не вийдеш звідти вже  на волю, 
Аж доки шеляг свій останній не даси. 
І не чиніть перелюбу з жінками, 
Перелюб з жінкою то є велике зло, 
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Нехай панує вірність поміж вами, 
Щоб вам у душах затишно було. 
А якщо око  спокушає тебе, 
Щоб ти перелюб  з жінкою вчинив,  
То вирви і відкинь його від себе, 
Щоб в огненній  геєнні не згорів. 
Не присягайтеся ні небом ні землею, 
Бо небо то престол Мого Отця, 
Земля ж підніжок ніг Його і нею 
Не присягайтеся, бо грішна клятва ця. 
І головою присягатися не треба, 
Бо влади ви не маєте на те, 
Бо й жоден волосок без волі Неба 
На голові у вас не проросте. 
Коли ж щось обіцяєте для кого, 
Лиш так чи ні слова йому  кажіть, 
А більше не кажіть йому нічого, 
Щоб для лукавого нічим не догодить. 
Не треба відбирати зуб за зуба, 
За око ока не виймайте, а тому, 
У кого чи біда яка, чи може яка згуба,  
Усім чим можете допоможіть йому.  
Не відмовляйте тим хто має всього досить, 
Не відвертайтеся як хочуть позичать, 
Якщо у вас сорочку хтось попросить, 
То можете й плаща йому віддать. 
Хто ненавидить вас - любіть його й не зліться, 
Хто проклинає вас - того благословіть,  
А хто вас переслідує - за того помоліться 
І ворогам своїм добро завжди творіть. 
Любіть Отця Небесного і віруйте у Нього,  
Любіть над все у світі, в серці з ним живіть,  
В своїх святих молитвах прославляйте  Його 
І більше від  життя свого любіть. 
Любіть Його всім серцем, усією кров’ю 
І будьте досконалі як і Він, 
Бо лише з вірою і з щирою любов’ю 
Почуєте в Небеснім  Царстві дзвін. 
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ХІІ 
Коли ж хто милостиню чинить благодійну, 
То сурмами про неї не сурми, 
Хай буде вона схована  надійно, 
А Бог тебе побачить між людьми. 
То ж має буть вона не галаслива 
І  таємниця має буть її така,  
Щоб навіть не довідалася  ліва, 
Що права  віддає твоя  рука. 
А ті що милостиню чинять в синагогах 
І виставляють напоказ її для всіх,  
І сурмлять скрізь про неї на дорогах 
Щоб люди бачили і щоб хвалили їх, 
То лицеміри, їм не вподобайтесь,          
Вони піднестись хочуть над всіма, 
То ж стати  як вони остерігайтесь, 
Бо  нагороди для таких нема. 
І як молитись будете до Бога, 
Не треба виставлятись напоказ 
З молитвою своєю на  дорогах, 
Щоб люди скрізь дивилися на вас. 
А увійдіть тихенько в комірчину 
І двері за собою зачиніть, 
І в таїні моліться на колінах, 
А Бог побачить явно і простить. 
І у молитві зайвих слів не треба, 
Не думайте як ті погани по містах, 
Що веломовство їх дістанеться до неба 
І вислухають їх на небесах.   
Бо знає ваш Отець що вам потрібно 
До того як молитись почали 
І кожному воздасть одноосібно 
По вірі тій що ввірували ви. 
Прощайте людям їх провини різні   
То й вам Небесний Бог усе простить,  
Не будьте з ними пакосні і грізні, 
Бо душі те для вас занапастить.  
І не сумуйте у пості без міри, 
Не виставляйте його для усіх, 
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Бо постять так одні лиш лицеміри 
І  нагорода вже чекає їх. 
А постіть так щоб інші і не знали, 
Щоб лиш Отець знав в таїні про те,  
Щоб тайну свого посту зберігали 
І Бог віддячить явно вам за те. 
 
ХІІІ 
Скарбів собі ніяких не складайте 
І не ховайте ні від кого на землі, 
В жадобу ненаситну не впадайте 
Бо все воно розчиниться в імлі. 
Іржа і міль винищують їх всюди, 
Підкопуються злодії й крадуть, 
Ніхто щасливим з тих скарбів не буде 
І всі старання ваші пропадуть. 
Складайте всі скарби собі на небі 
Де їх іржа не нищить і ні міль, 
І вартових наймать до них не треба, 
І злодії не лізуть звідусіль. 
Бо там де скарб, то там і серце буде, 
На небі скарб, то й серце буде там, 
Яку ж від того користь мають люди 
Що тішаться земним своїм скарбам. 
Якщо у тебе світле й добре око 
То й світлим буде тіло все твоє, 
Якщо ж в нім темрява сховалася глибоко, 
То темрява й у тілі настає. 
Якщо ж та темрява є світлом для людини 
То як же ж тяжко в темряві такій, 
Бо добре й світле то усе погине 
І  лихо процвітатиме у ній.  
І не служіть обом панам відразу, 
Вам служба та на користь не піде, 
Бо на одного з них затаїте образу, 
Або до іншого ненависть нападе. 
Хоча  обом їм будете старатись 
І працювати будете над сил, 
Та  від одного треба віддалятись, 
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Не можна розірватися навпіл. 
Не можна Богові служити і мамоні, 
Бо із мамоною не оминете мук 
І всі багатства зібрані  в долоні 
То витечуть водою з ваших рук. 
Бо той хто сіє плоть свою від плоті, 
То тління він пожне і забуття, 
А той хто духа сіє у скорботі, 
То вічне він собі пожне життя.   
 
ХІV 
І не журіться тим що завтра буде з вами,  
Що їсти буде вам і що вам буде пить, 
Настане завтра з Божими дарами 
І Бог вас всіх благословить. 
І не журіться тим що будете вдягати, 
Бо ж  їжа й одяг менші від життя 
І знає Бог що вам потрібно мати, 
І дасть усе для вашого буття. 
Бо що від того вам як станете журитись, 
Не додасте оцим  до зросту й ліктя ви, 
А краще Богові у тайні помолитись 
І Бог почує ваші молитви. 
Погляньте лиш на польові лілеї,  
Яке вбрання Господь цим квітам дав, 
Що  навіть Соломон в дні величі своєї 
Такого одягу не мав. 
Коли ж оту траву що в полі проростає, 
І плоду не дає, і квітне на показ, 
Отець Небесний так  ось зодягає, 
То як же Він зодягне вас! 
То ж не шукайте в суєті своїй нічого, 
Любіть Отця свого усім своїм життям, 
Шукайте Царства Божого, шукайте Правди Його 
І Він завжди поможе вам. 
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ХV 
І не судіть нікого думкою лихою, 
І не хиліть нікому голови, 
Бо й вам відмірять мірою такою 
Якою іншим відміряли ви. 
І пам’ятайте, те що ви комусь бажали 
В інтригах різних і словах пустих, 
І ношу ту що іншим  віддавали 
Прийдеться і самим колись нести. 
Якщо побачив ти заскалку в оці брата, 
А в власному колоду заховав, 
То як же зможеш ти заскалку ту дістати 
Поки із власного колоду не дістав. 
Це лицемірство, вийми перш колоду 
Зі свого ока, а тоді кажи 
Нехай він дасть дістать заскалку згоду, 
Тоді дістань і брату покажи 
І псам своїм святого не давайте, 
Не розсипайте перл перед свинями, 
І ями ближньому своєму не копайте, 
І людяними будьте між людьми. 
Просіть коли не маєте ви досить, 
Вам  відгукнуться на прохання і дадуть, 
Почують того хто чогось попросить 
І навіть вам додому принесуть. 
Відчинять вам як будете гукати, 
Хто стукає у двері, той ввійде  
І знайдете як будете шукати, 
Бо хто шукає той завжди знайде.  
Скажіть Мені чи є між вами люди 
Що можуть бути здібними на те, 
Коли ваш син просити хліба буде 
То ви для нього каменя дасте. 
Чи може він у вас попросить риби 
І шкода стане тую рибу вам, 
І скажете йому їж камінь замість хліба, 
І гадину бо риби я не дам. 
Але кажу вам, що таких немає, 
Людина в дітях кращою стає 
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І дітям своїм краще вибирає 
Між тим добром яке у неї є. 
То  скільки ж ваш Отець Небесний може 
Подати вам добра лиш попросіть, 
Він бачить все  і кожному поможе, 
І кожного почує і простить. 
 
ХVІ 
Як хочете  щоб вам добро чинили  
То не робіть для цього перепон, 
Творіть і ви добро, хоч вас і не просили,  
Бо в цьому і Пророки і Закон. 
Ввіходьте тісними ворітьми, бо просторі 
Як і дорога  до загибелі ведуть, 
Багато йде по ній людей і горе 
В кінці дороги всі собі знайдуть. 
А йдіть ворітьми і дорогою тісною, 
Хоч мало хто для себе їх знайде, 
Та ця дорога стрічкою прямою 
До вічного життя вас приведе. 
Фальшованих пророків стережіться 
Що в шкурі із вівці  до вас ідуть, 
Не ввіруйте у них і не вклоніться 
Бо як вовки  лиш смерть вони несуть. 
По їх  плодах усіх їх розпізнають, 
Бо ж  фіги не ростуть на будяках, 
І виноград на терні не збирають, 
І кукіль не ховають в колосках. 
Бо добре дерево то добрим плодом родить, 
А дерево лихе то родить плід лихий, 
І добре дерево лихих плодів не вродить, 
А дерево лихе не вродить плід смачний. 
То ж кожне дерево з поганими плодами 
То буде зрубане і вогні згорить, 
Так лжепророків розпізнаєте між вами 
По тому що вам будуть говорить. 
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ХVІІ 
Не кожен хто говорить Боже, Боже, 
То у Небесне Царство увійде, 
А той ввійти в Небесне Царство зможе 
Хто Господа у серці віднайде. 
Той хто виконував сумлінно Божу волю, 
Молився праведно і нишком не грішив, 
Не завдавав ніколи людям болю 
І зла в своєму серці не таїв. 
В той день прийде до Мене безліч люду 
І будуть говорити що в Моє Ім’я  
Пророкували і творили чуда, 
І бісів виганяли, але Я 
Скажу для них, Я зовсім вас не знаю, 
Хто беззаконня вас навчав чинить,  
Таких в Небесне Царство не пускають, 
Тож  встаньте і від Мене відійдіть. 
Хто слухає мої слова і хто їх розуміє 
То той розумний буде чоловік, 
Бо  будувати дім на камені воліє, 
Щоб буря не знесла його повік. 
А той хто чує та виконувать не хоче, 
То схожий на людину він таку, 
Що робить свою справу неохоче 
І дім собі будує на піску. 
І раптом линула із неба сильна злива, 
І кинулась на дім щоб він упав, 
Але лишилася будівля невразлива, 
Бо дім отой на камені стояв. 
А дім що на піску - поплив донизу 
І весь порозлітався на куски, 
І залишилася від нього купа хмизу, 
І буря порозносила тріски. 
І дивувалися усі з Його науки, 
Бо Він як можновладний їх учив, 
І в їх серця врізалися відзвуки 
Від щирих і правдивих Його слів. 
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
 

• 
 

Відомості про становище парафій  
Рівненської області Здолбунівського району  
Здолбунівського благочиння 1944–1964 рр. 

 
Рівненська область 

Мізоцький район, Здолбунівське благочиння. 
1. с. Цукрове  – 744 душ віруючих. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, Свято-Параскевський, побудований 

в 1890 р. Придатний для використання. Престольне свято 14 жовтня. 
3. Зареєстрований 5 січня 1946 р. за № 223. 
4. До релігійної общини належать віруючі сіл: немає 
5. Найближчі релігійні общини: с. Конюшки – 3 км; с. Спасове – 3 км; с. 

Ульбарово – 4 км; с. Княгинин – 8 км. 
6. Медпункт в с. Цукрове – 200 м від храму. Райлікарня і поліклініка в м. 

Мізоч – 7 км. 
7. В с. існує 4-річна школа – 300 м від храму. В райцентрі 10-річна школа – 

7 км. 
8. Залізнична станція с. Озеряни – 5 км. Автобусна зупинка в Мізочі – 7 км. 

Поштове відділення зв’язку в Мізочі – 7 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 25 км, від районного центру  

м. Мізоч – 7 км, від благочинницького центру м. Здолбунів – 13 км. 
10.  Для настоятеля і псаломщика приміщень не існує. 

Зі слів уповноваженого від 12.12.1960 р. – церква зачинена. 
11.  Рух священно-церковнослужителів і церковних старост: 

Настоятель: свящ. Збаранський Іоанн – 1950–1953 рр.; обслуговує 
настоятель церкви с. Конюшки Дубенського району – 1953–1957 рр.; 
обслуговує причт церкви с. Ульбарова Дубенського району 
(Здолбунівське благочиння). – 1957–1960 рр. 
Псаломщик – в.о. Максимчук Авраам – 1948–1958 рр. 
Церковний староста – Рудик Фома Семенович – 1948 р. 
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Рівненська область 
Мізоцький район, Мізоцьке благочиння 

1. с. Ступно  – 1575 душ віруючих. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, Свято-Іоанно-Богословський, 

побудований в 1747 р. Придатний для використання. Престольне свято 
26 вересня. 

3. Зареєстрований 16 грудня 1946 р. за № 222. 
4. До релігійної общини належать віруючі сіл: немає 
5. Найближчі релігійні общини: с. Мала Мощаниця – 3 км; с. Стара 

Мощаниця – 3 км; с. Нова Мощаниця – 3 км; с. Сосновка – 4 км 
(Вербський район) 

6. Медпункт в с. Ступно – 2 км від храму. Райлікарня і амбулаторія в  
м. Мізоч – 10 км. 

7. В с. Ступно існує 7-річна школа – 0,25 км від храму. В райцентрі  
м. Мізоч 10-річна школа. 

8. Залізнична станція м. Мізоч – 10 км. Автобусна зупинка в Мізочі – 10 км. 
Поштове відділення зв’язку с. Ступно – 0,2 км від храму. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 42 км, від районного і 
благочинницького центру – 10 км. 

10.  Для настоятеля існує квартира з 2-х кімнат і кухні. Холодні будівлі 
існують. Для псаломщика квартири немає. Проживає у власному 
будинку. 
Зі слів уповноваженого від 12.12.1960 р. – церква зачинена. 

11. Рух священно-церковнослужителів і церковних старост: 
Настоятель: свящ. Скоропляс Євменій – 1948–1953 рр.; свящ. Шайдевич 
Михаїл Ісидорович – 1953–1958 рр.; обслуговує настоятель церкви  
с. Нова Мощаниця – 1958 р. 
Псаломщик – Костюк Василій Павлович, б/ук. – 1957–1958 рр. 
Церковний староста – Кочубей Лаврентій – 1950–1957 рр.; Капітула 
Максим Трофимович – 1958 р. 

 
Рівненська область 

Здолбунівський район, Здолбунівське благочиння 
1. с. П’ятигори – 163 віруючих двори. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, Різдво-Богородичний, побудований 

в 1882 р. Придатний для використання. Престольне свято 8 вересня. 
3. Зареєстрований 1 грудня 1945 р. за № 142-4. 
4. До релігійної общини належать віруючі сіл: немає 
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5. Найближчі релігійні общини: с. Глинськ – 2 км; с. Орестів – 1,5 км 
(Рівненський район); с. Богдашів – 3 км (Рівненський район). 

6. Медпункт в с. П’ятигори – 300 м від храму. Амбулаторія і сільська 
лікарня в с. Глинське – 2 км. 

7. В с. П’ятигори існує 7-річна школа – 300 м від храму. 10-річна школа 
знаходиться в с. Глинське – 2 км від храму. 

8. Залізнична станція с. Глинськ – 2 км від храму. Автобусна зупинка в  
м. Здолбунові – 6 км. Поштове відділення зв’язку в с. Глинське – 2 км. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 12 км, від районного і 
благочинницького центру м. Здолбунів – 6 км. 

10.  Для настоятеля і псаломщика приміщень не існує. 
Зі слів уповноваженого від 12.12.1960 р. – церква зачинена. 

11.  Рух священно-церковнослужителів і церковних старост: 
Настоятель: свящ. Бойчук Прохор – 1950–1951 рр.; свящ. Пундер 
Феогност – 1951–1952 рр.; свящ. Бобрик Сергій – 1952–1953 рр.; 
обслуговує настоятель церкви с. Глинськ  – 1953 р. 
Псаломщик – диякон Нестерчук Діонисій Прохорович – 1944–1960 рр. 
Церковний староста – Дмитрук А. – 1950-1952 рр.; Дацюк Сергій – 1952–
1957 рр.; Стецюк Василій Петрович – 1957 р. 

 
Рівненська область 

Здолбунівський район, Здолбунівське благочиння 
1. м. Здолбуново ІІ – 510 віруючих дворів. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, Свято-Успенський, побудований в 

1914 р. Придатний для використання. Престольне свято 15 серпня. 
3. Зареєстрований 17 лютого 1946 р. за № 132. 
4. До релігійної общини належать віруючі вул. Леніна, Пушкіна, 

Лермонтова, Полярна, Горького, Радянська, Тиха та ін. 
5. Найближчі релігійні общини: Свято-Катерининська м. Здолбуново –  

800 м від храму; с. Здовбиця – 3 км, с. Новомильськ – 3,5 км. 
6. Райлікарня – 100 м від храму, поліклініка – 700 м, райвиконком – 100 м. 
7. В м. Здолбуново існує три десятирічки, відстань від храму – 200 м, а ін. – 

500 м. Від 7-річної школи – 700 м. В місті існують й ін. середні навчальні 
заклади. 

8. Залізнична станція м. Здолбуново – 800 м від храму. Автобусна зупинка – 
300 км. Пошта і телеграф – 200 м. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 12 км, райцентр і благочиння на 
місці. 
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10.  Для настоятеля і псаломщика приміщень не існує. Розміщуються у 
найманому будинку. 
Церква розібрана в 1961 р. (з 1960 р. вважалась аварійною) – рапорт 
благочинного від 13.07.1961 р. № 142. 

11. Рух священно-церковнослужителів і церковних старост: 
Настоятель: архім. Богуш Лаврентій – 1948–1957 рр.; архім. Вассіан 
(Пугач Василій Миколайович) – 1957–1961 рр. 
Псаломщик – ієродиякон Марійчук Афанасій Дом. – 1950–1959 рр.; 
ієродиякон Ігнатій (Андрєєв Яків Олексійович) – 1960 р. 
Церковний староста –  Коссовський Леонтій Адамович. – 1950-1957 рр.; 
Ольховський Миколай Володимирович – 1957–1960 рр.; Рембеза 
Олександр Григорович – 1960 р. 

 
Рівненська область 

Здолбунівський район, Здолбунівське благочиння 
1. с. Копиткове – 90 дворів віруючих. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, СвятоХрестовоздвиженський, 

побудований в 1781 р. Потребує ремонту (внутрішнього пофарбування). 
Престольне свято 14 вересня. 

3. Зареєстрований 5 березня 1945 р. за № ___. 
4. До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Мар’янівка, 3 км – 40 

дворів віруючих. 
5. Найближчі релігійні общини: с. Івачкове – 2 км; с. Новосілки – 5 км. 
6. В с. Копиткове існує медпункт – 2 км від храму; амбулаторія, поліклініка 

і лікарня в м. Здолбуново – відстань 11 км. 
7. В с. Копиткове існує 4-річна школа – 100 м від храму. 10-річна школа 

знаходиться в с. Івачкове – 2 км від храму. 
8. Залізнична станція с. Івачкове – 2 км від храму. Автобусна зупинка в  

м. Здолбуново – 11 км. Поштове відділення зв’язку в с. Копиткове –  
500 м. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 23 км. Від районного і 
благочинницького центру м. Здолбунів – 11 км. 

10.  Для настоятеля і псаломщика приміщень не існує. Священик проживає у 
сторожці, яка складається з кімнати і кухні, розмір 6х3, а псаломщик у 
власному будинку. 
Зі слів уповноваженого від 12.12.1960 р. – церква зачинена. 

11.  Рух священно-церковнослужителів і церковних старост: 
Настоятель: свящ. Коледа Григорій – 1950–1952 рр.; свящ. Мищук 
Терентій – 1952–1954 рр.; свящ. Варянко Петро – 1954–1955 рр.; 
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обслуговує причт церкви с. Івачкове – 1957 р.; обслуговує причт церкви 
с. Новосілки – 1957–1959 рр.; обслуговує причт церкви с. Коростова – 
1959 р. 
Псаломщик – Козачек Миколай  Іванович – 1938–1962 рр. 
Церковний староста-  Ткач Григорій Петрович – 1952-1955 рр.; Дацюк 
Мисюра Євстафій – 1955–1957 рр.; Романюк Василій Кал. – 1957 р. 

 
 
 

Відомості про становище парафій  
Рівненської області Вербівського району  
Вербівського благочиння 1944–1964 рр. 

 
Рівненська область 

Вербівський район Вербівське благочиння 
 

1. с. Шепетин, число віруючих душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Вознесенська, побудований в  

1651 р. Придатний, потрібне фарбування. Престольний празник на 
Вознесіння. 

3. Зареєстрований 26 січня 1946 р. за № 48-4. 
4. До релігійної громади ходять: с. Нова-Миколаївка, 2 км – 80 душ;  

с. Стара-Миколаївка, 2 км – 60 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Студянка 5 км. 
 с. Буща 8 км. 
 с. Міньковці 5 км. 
6. Амбулаторія і лікарня в с. Смига, 6 км від церкви. Районна лікарня  

м. Верба – 25 км від церкви. 
7. В с. Шепетин є 7-річка. В с. Смига і в м. Верба 10-річка. 
8. Залізнична станція і поштове відділення зв’язку – с. Смига, 6 км від 

церкви. Автобусна зупинка – 0,5 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 75 км. Від районного центру  

м. Верба 25 км. Від благочинного центру с. Семидуби 14 км. 
10.  Для настоятеля є 2-кімнатна квартира і кухня. Холодних будівель немає. 

Псаломщик живе у власному будинку. 
Знято з реєстрації 18.12.62 р. 
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Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

 Свящ. Корнійчук Микола Васильович – 1953–1957 рр. 
Церковний староста: 

 Ковальчук Микола Григорович – 1956–1960 рр. 
Псаломщик: 

 Коснюк Петро Микитович – 1943 р. 
Настоятель: 

 Свящ. Лопухович Володимир Яковлевич 1958 – 1960 рр. 
Церковний староста: 

 Нечипорук Михайло Максимович – 1960 р. 
 
 

Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

 
1. с. Кам’яниця, число віруючих 300 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна св. Миколаївська. Побудована в  

1920 р. Придатна. Потрібний невеликий ремонт, внутрішнє фарбування. 
Престольний празник 9 травня і 6 грудня ст. ст. 

3. Зареєстрована 4 лютого 1946 р. за № 30-15. 
4. До релігійної громади входять віруючі с. Клюка, 1км – 100 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Підлужжя 2 км. 
 с. Судобичі 5 км.  
 с. Птича 6 км. 

6. Медпункт знаходиться в с. Підлужжя, 2 км від церкви. Районна лікарня в 
м. Верба, 10 км від церкви. 

7. В с. Кам’яниця є 6-річка, 100 м від церкви. В с. Микитичі 7-річка, 2 км 
від церкви, 10-річка в м. Верба, 10 км від церкви. 

8. Залізнична станція Кам’яниця, 2 км від церкви. Автобусна зупинка і 
поштове відділення зв’язку в с. Підлужжя, 2 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне 62 км. Від районного центру  
м. Верба 10 км. Від благочинного центру с. Семидуби 12 км. 

10.  Для настоятеля і псаломщика квартири немає 
Знято з реєстрації 18.12.62 р. 
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Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

 Свящ. Рибчинський Василь Миколайович –  1942–1950 рр. 
 Обслуговуючий причт церкви с. Підлужжя 1950–1951 рр. 
 Свящ. Поліщук Василь – 1951–1952 рр. 
 Обслуговуючий причт церкви с. Підлужжя 1952–1960 рр. 

Церковний староста: 
 Мартинюк Іван Семенович – 1945 р. 

 
 

Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

 
1. с. Пирятин, число віруючих 800 душ. 
2. Церква дерев’яна однопрестольна, св. Михайлівська. Побудована в  

1800 р. Придатна. Престольний празник 8 листопада ст. ст.  
3. Зареєстрована 31 січня 1946 р. за № 35. 
4. До релігійної громади входять села: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Мильча 2 км. 
 с. Птича 7 км. 
6. Медпункт знаходиться в с. Пирятин. Районна лікарня в м. Верба, 10 км 

від церкви. 
7. В с. Пирятин є 7-річка. 
8. Залізнична станція, автобусна зупинка і поштове відділення зв’язку –  

м. Верба, 10 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 60 км. Від районного центру  

м. Верба – 10 км. Від благочинного центру с. Семидуби – 30 км. 
10.  Настоятель живе у власному будинку. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

 Обслуговуючий причт церкви с. Мильча 1948–1958 рр. 
Церковний староста: 

 Гаврилюк Ілля Филипович – 1950 р. 
Настоятель: 

 Обслуговуючий причт церкви с. Великі Сади Дубенського р-ну  
1958–1960 рр. 
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Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

 
1.  с. Круки, число віруючих – 103 подвір’я, 447 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Георгіївська, побудована в 1945 р. 

Пофарбована з двох сторін. 
3. Незареєстрована. 
4. До релігійної громади входять віруючі хут. Забара. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Буща 3 км. 
 с. Шепетин 5 км. 
6. В с. Смига є лікарня. 
7. В с. Смига є середня школа 10-річка. 
8. Залізнична станція, автобусна зупинка, поштове відділення зв’язку в  

с. Смига, 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 70 км. До благочинного центру 

– 30 км.  
10.  Житлових і холодних будівель немає. 

Знято з реєстрації 18.12.62 р. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

 Обслуговуючий причт церкви с. Шепетин, приписаний 1956 р. 
Церковний староста: 

 Бондарчук Петро Антонович – 1956 р. 
 Штембер Гавриїл Володимирович – 1960 р. 

 
 

Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

1. с. Стара-Носовиця, число віруючих 73 душі. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Соборо-Богородична, побудована 

в 1771 р. Придатна, потрібне фарбування. Престольний празник  
26 грудня ст. ст.  

3. Зареєстрована 7 березня 1946 р. за № 42-16. 
4. До релігійної громади входять віруючі: с. Нова-Носовиця – 52 подвір’я; 

с. Замчисько – 20 подвір’їв; всього зі Старої-Носовиці – 164 подвір’я з 
числа віруючих 680 душ. 
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5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Птича 2 км. 
 с. Судобичі 6 км. 
 м. Верба 5 км. 
6. Амбулаторія і медпункт в с. Стара-Носовиця. 
7. В с. Стара-Носовиця є 7-річка. В райцентрі м. Верба 12-річка. 
8. Залізнична станція Верба – 5 км від церкви. Там і поштове відділення 

зв’язку. Автобусна зупинка – 2 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 68 км. Від районного центру  

м. Верба – 5 км. Від благочинного центру с. Семидуби – 18 км. 
10.  Для настоятеля квартири немає. Настоятель живе в церковній хаті  

с. Судобичі. Псаломщик живе в с. Стара-Носовиця у власному будинку. 
Знято з реєстрації 18.12.62 р. 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
 Обслуговуючий причт церкви с. Судобичі 1955–1960 рр. 

Церковний староста: 
 Боручик Филип Олександрович –  1951–1955 рр. 
 Пісоцький Филип Софронович – 1956 р. 

 
Рівненська область 

Вербівський район Вербівське благочиння 
 

1. с. Миньківці, число віруючих 600 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Різдво Богородиці, побудована в 

1928 р. Придатна, потрібне тільки зовнішнє фарбування. Престольний 
празник 21 вересня (н. ст.) 

3. Зареєстрована 25 січня 1946 р. за № 32. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: с. Сапановчик – 950 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Стовпець 6 км. 
 с. Онишківці 7 км. 
 с. Турія 4 км. 

6. Медпункт знаходиться в с. Турія. Районна лікарня в м. Верба – 12 км від 
церкви. 

7. В с. Миньківці є 4-річка. В райцентрі м. Верба – 10-річка. 
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8. Залізнична станція, автобусна зупинка і поштове відділення зв’язку в  
м. Верба – 12 км від церкви. 

9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 67 км. Від районного центру  
м. Верба – 12 км. Від благочинного центру с. Семидуби – 35 км. 

10. Для настоятеля і псаломщика церковної хати немає. 
Послідовно сповіщено уповноваженим від 4 травня 1961 року церква закрита. 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
 Обслуговуючий причт церкви с. Турія 1953–1960 рр. 

Церковний староста: 
 Остапчук Петро Дмитрович – 1944 р. 

 
 

Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

 
1. с. Берег, число віруючих 800 душ. 
2. Церква кам’яна, однопрестольна, св. Кирило-Мефодіївська, побудована в 

1905 р. Придатна. Престольний празник 11 травня ст. ст.  
3. Зареєстрована 14 листопада 1945 р. за № 27. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: с. Комарівка, 1 км – 80 

подвір’їв; хут. Добовиця, 8 км – 30 подвір’їв. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Міниковці 2 км. 
 с. Студянка 3км. 
 с. Стовпець 5 км. 
6. Амбулаторія знаходиться в с. Берег. Районна лікарня в м. Верба – 8 км 

від церкви. 
7. В с. Берег є 7-річка. 
8. Залізнична станція м. Верба – 8 км від церкви. Автобусна зупинка і 

поштове відділення зв’язку в м. Верба. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 70 км. Від районного центру  

м. Верба – 8 км. Від благочинного центру с. Семидуби – 35 км. 
10.  Для настоятеля квартири немає. 

Послідовно сповіщено уповноваженим від 4 травня 1961 року церква закрита 
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Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

 Обслуговуючий причт церкви с. Стовпець 1948–1960 рр. 
Псаломщик: 

 Мхацький Ілля Федорович – 1950–1952 рр. 
Церковний староста: 

 Мазурчук Корнелій Іванович –  1945–1958 рр. 
 
 

Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

 
1. Буща, число віруючих 135 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Олексія Митрополита Київського, 

побудована в 1894 р. Потрібне перекриття і фарбування. Престольний 
празник св. Трійці. 

3. Зареєстрована 25 січня 1946 р. за №49-2. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: с. Круки, 3 км – 125 душ;  

с. Мартинівка, 2 км – 180 душ; с. Сітари, 3 км – 50 душ. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Грядки 5 км. 
 с. Шепетин 8 км. 
 с. Судобичі 8 км. 
6. Амбулаторія знаходиться в с. Смига – 4 км від церкви, там і лікарня. 

Районна лікарня м. Верба – 32 км від церкви. 
7. В с. Буща навчальних закладів немає. В с. Мартинівка, 2 км, є 4-річка, в 

с. Смига – 10-річка. 
8. Залізнична станція, автобусна зупинка і поштове відділення зв’язку  

с. Смига, 4 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 70 км. Від районного центру  

м. Верба – 32 км. Від благочинного центра с. Семидуби – 12 км. 
10.  Для настоятеля і псаломщика квартири немає. 

Знято з реєстрації 18.12.62 р. 
 

Рух священнослужителів і церковних старостів 
Настоятель: 

 Обслуговуючий причт церкви с. Шепетин 1950-1960 рр. 
Церковний староста: 

 Панасюк Радіо Лаврентович – 1944 р. 
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Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

1. с. Грядки, число віруючих 900 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Духівська, побудована в 1917 р. 

Придатна, потрібне тільки зовнішнє фарбування. Престольний празник 
на другий день св. Трійці. 

3. Зареєстрована 7 лютого 1946 р. за № 29. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл. Немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Тростянець 3 км. 
 с. Соснівка 5 км. 
 с. Семидуби 5 км. 
6. В с. Грядка є медпункт. Лікарня в с. Семидуби, 5 км від церкви. 
7. В с. Грядки є 4-річна школа. 
8. Залізнична станція і автобусна зупинка Дубно – 12 км від церкви. 

Поштове відділення зв’язку с. Семидуби – 5 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 52 км. Від районного центру  

м. Верба – 32 км. Від благочинного центру с. Семидуби – 5 км. 
10.  Для настоятеля квартири немає. Є сторожка біля церкви, в якій є одна 

кімната і кухня. Псаломщик живе у власному будинку. 
Знято з реєстрації 18.12.62 р. 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
 Прот. Шаравський Стратоннік Тимофійович – 1950–1954рр. 
 Обслуговуючий причт церкви с. Тростянець 1954–1960 рр. 

Псаломщик: 
 Диякон Штихалюк Іван Дем’янович – 1953–1962 рр. 

Церковний староста: 
 Ярмолюк Іван Авксентійович –  1926–1958 рр. 
 Павлюк Іван Корнелійович – 1958 р. 
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Рівненська область 
Вербівський район Вербівське благочиння 

 
1. с. Онишківці, число віруючих 900 душ. 
2. Церква дерев’яна, однопрестольна, св. Троїцька.Побудована в 1924 р. 

Придатна. Престольний празник на другий день св. Трійці. 
3. Зареєстрована 10 травня 1946 р. за № 41. 
4. До релігійної громади входять віруючі сіл: немає. 
5. Найближчі релігійні громади: 
 с. Стовпець 6 км. 
 с. Миньківці 7 км.  
 с. Турія 3 км. 
6. Медпункт знаходиться в с. Турія – 3 км від церкви. Районна лікарня в  

м. Верба – 12 км від церкви. 
7. В с. Онишківці є 4-річка. В с. Верба 10-річка, 12 км від церкви. 
8. Залізнична станція, автобусна зупинка і поштове відділення зв’язку  

м. Верба – 12 км від церкви. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 66 км. Від районного центру  

м. Верба – 12 км. Від благочинного центру с. Семидуби – 35 км. 
10.  Для настоятеля немає церковної хати, псаломщик з основного приходу  

с. Турія живе у власному будинку. 
Послідовно сповіщено уповноваженим від 4 травня 1961 року церква закрита 

 
Рух священнослужителів і церковних старостів 

Настоятель: 
 Обслуговуючий причт церкви с. Турія 1946–1960 рр. 

Церковний староста: 
 Целюх Григорій Андрійович – 1955–1956 рр. 
 Остапчук Архип Стефанович – 1957 р. 
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Відомості про становище парафій  
Рівненської області Козинського району  
Козинського благочиння 1944–1964 рр. 

 
Рівненська область 

Козинський район Козинське благочиння 
 

Знято з реєстрації 18 грудня 1962 р. 
1. с. (Довгалівка) Великі Жабокрики – 890 душ віруючих. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, св. Іоанно-Хрестительський, 

побудований в 1792 р. Придатний для використання, потребує тільки промивки 
живопису. Престольне свято 7 січня.  

3. Зареєстрований 23 січня 1946 р. за № 159-21. 
4. До релігійної общини належать віруючі сіл: с. Радохівщина, 1 км – 305 

душ; с. Станіслави, 2 км – 195 душ. 
5. Найближчі релігійні общини: с. Малі Жабокрики – 1 км; с. Добривода –  

3 км; с. Борятин – 2 км. 
6. Амбулаторія на місці, райлікарня в с. Козин – 5 км. 
7. В с. В. Жабокрики існує 7-річна школа, 10-річна школа в с. Козин – 5 км. 
8. Залізнична станція – с. Рудня Почаївська, 15 км. Автобусна зупинка – 

Козин, 5 км. Поштове відділення – с. Козин, 5 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 85 км, від районного центру –  

5 км, від благочинницького с. Малі Жабокрики – 1 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартири немає, проживають в с. Малі 

Жабокрики. 
 

Рух священно-церковно-служителів і церковних старост 
Настоятель: обслуговує причт церкви с. Малі Жабокрики – 1943 р. 
Церковний староста: Хвоївський Іван Максимович – 1930 р. 
 

 
Рівненська область 

Козинський район Козинське благочиння 
 

Знято з реєстрації 18 грудня 1962 р. 
1. с. Борятин – 570 душ віруючих. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, св. Миколаївський, побудований у 

XVIII ст. Придатний для використання. Престольне свято 9 травня і 6 грудня. 
3. Зареєстрований 22 січня 1946 р. за № 173. 
4. До релігійної общини не належать віруючі інших сіл. 
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5. Найближчі релігійні общини: с. Добривода – 2 км; с. Вел. Жабокрики –  
2 км; с. Хотин – 5 км. 

6. В селі Борятин існує медпункт, райлікарня – с. Козин, 8 км. 
7. В с. Борятин існує 4-річна школа, 10-річна в райцентрі Козин, 8 км. 
8.  Залізнична станція – Рудня Почаївська, 15 км; автобусна зупинка – 

Козин, 8 км; поштове відділення зв’язку – с. Теслугів, 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 88 км, від районного центру –  

8 км, від благочинницького центру с. М. Жабокрики – 4 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартири немає. Проживають в  

с. Добриводи. 
 

Рух священно-церковно-служителів і церковних старост 
Настоятель: обслуговує причт церкви с. Добриводи – 1943 р. 
Церковний староста: Сенчук Сава Миколайович – 1937 р. 
 
 

Рівненська область 
Козинський район Козинське благочиння 

 
Церква закрита, повідомлено уповноваженим 22 грудня 1961 р. 
1. с. Коритне – 700 душ. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, св. Різдво-Богородичний, 

побудований у XVIII ст. Придатний до використання, потребує тільки 
зовнішнього пофарбування. Престольне свято – 8 вересня. 

3. Зареєстрований 19 січня 1946 р. за № 169-16. 
4. До релігійної общини не належать віруючі інших сіл. 
5. Найближчі релігійні общини: с. Теслугів – 4 км; с. Редків – 3 км;  

с. Острів – 4 км; с. Хотин – 4 км. 
6. Амбулаторія на місці, райлікарня с. Козин – 16 км. 
7. В с. Коритно існує 4-річна школа, 10-річка – с. Козин, 16 км. 
8. Залізнична станція – Червоноармійськ, 22 км, автобусна зупинка – 

Острів, 4 км, поштове відділення – 4 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 99 км, від райцентру – 16 км, від 

благочинницького центру с. М. Жабокрики – 13 км. 
10. Для настоятеля і псаломщика квартири немає. Живуть у с. Теслугів. 

 
Рух священно-церковно-служителів і церковних старост 

Настоятель: обслуговує причт церкви с. Теслугів – 1957 р. 
Псаломщик: Бусь Петро Сергійович – 1961 р. 
Церковний староста: Миколюк Стефан Іванович – 1954 р. 
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Рівненська область 
Козинський район Козинське благочиння 

 
1. с. Копань – 210 душ віруючих. 
2. Храм дерев’яний, однопрестольний, св. Покровський, побудований в 

1929 р. Придатний для використання, потребує внутрішнього пофарбування. 
Престольне свято 1 жовтня. 

3. Зареєстрований 23 січня 1946 р. за № 171-29. 
4. До релігійної общини не належать віруючі інших сіл. 
5. Найближчі релігійні общини: с. Рогізно – 6 км; с. Демидівка – 4 км. 
6. Амбулаторія знаходиться в с. Глибока Долина – 4 км. 
7. 7-річна школа – с. Глибока Долина, 10-річна школа – с. Демидівка, 4 км. 
8. Залізнична станція Рудня Почаївська – 25 км. Автобусна зупинка на 

місці. Поштове відділення с. Вововин – 8 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 80 км; від районного центру – 

20 км; від благочинницького центру с. М. Жабокрики – 17 км. 
10. Квартири для причту церкви немає. Священик і псаломщик проживають 

у власних будинках. 
 

Рух священно-церковно-служителів і церковних старост 
Настоятель: свящ. Пилипчук Федір – 1949–1952 рр.; ієромонах Гребенюк 
Досифей – 1953–1957 рр.;  обслуговує настоятель церкви с. Демидівка 
Демидівського району – 1958–1958 рр. 
Псаломщик: Похила Артемон – 1947–1954 рр.; в.о. Березецький Филип 
Семенович – 1955–1958 (б/у) 
Церковний староста: Зубчук Терентій Іванович – 1950 р. 
 

 
Рівненська область 

Козинський район Козинське благочиння 
 

Знято з реєстрації 18 грудня 1962 р. 
1. с. Рідків – 950 душ. 
2. Молитовний будинок, однопрестольний, побудований в 1930 р., 

придатний для використання. Престольне свято – 26 вересня, Св. Іоано-
Богословський. 

3. Зареєстрований 23 грудня 1945 р. за № 164. 
4. До релігійної общини не належать віруючі інших сіл. 
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5. Найближчі релігійні общини: с. Острів – 3 км; с. Хотин – 4 км;  
с. Коритно- 3 км. 

6. Медпункт на місці, райлікарня – Козин, 19 км. 
7. В с. Рідків існує 7-річна школа, 10-річна – Берестечко, 8 км. 
8. Залізнична станція – Рудня Почаївська, 25 км. Автобусна зупинка –  

с. Острів, 3 км. Поштове відділення зв’язку – с. Острів, 3 км. 
9. Відстань від обласного центру м. Рівне – 90 км, від райцентру – 19 км,  

від благочинницького центру с. М. Жабокрики – 15 км. 
10. Для причту церкви квартири немає. Живуть в с. Острів. 

 
Рух церковно-священно-служителів і церковних старост 

Настоятель: свящ. Хмарук Памфіл – 1950–1954 рр.; обслуговує причт церкви 
Острова – 1955 р. 
Псаломщик: Філь Микита – 1951–1955 рр. 
Церковний староста: Миколюк Тихон Мойсейович – 1950–1959 рр.; Качерук Яків 
Маркович – 1959 р. 
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