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ВСЕПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР НЕ МОЖЕ БУТИ
 «ВОСЬМИМ ВСЕЛЕНСЬКИМ СОБОРОМ»

Заява Відділу зовнішніх церковних зв’язків
     У зв’язку з розповсюдженням неправдивої інфо-
рмації, що стосується проведення майбутнього 
Всеправославного Собору, із великою кількістю 
звернень віруючих до раізних церковних струк-
тур ми публікуємо офіційне роз’яснення Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків нашої Церкви аби 
застерегти вірних чад від навколоцерковної 
пропаганди, яка вносить загрозу єдності пра-
ославних та веде до нерозуміння істинного по-
кликання Святої Христової Церкви сьогодні, до 
актуалізації та свідчення якого і покликаний 
Святий Собор, котрий готується Православною 
Церквою більше 50-ти років. 
   Святий і Великий Собор Православної Церк-
ви, проведення якого на острові Крит за-
плановано на період з 18 по 27 червня 2016 
року, не обговорюватиме догматичних питань, 
які вже обговорені Вселенськими Собора-

ми. Скликання Всеправославного Собору не 
пов'язане і з впливом тих чи інших політичних 
сил або загальносвітових процесів, оскільки 
його підготовка, триває з 1961 року, розпоча-
лася і розвивалася в зовсім інших історичних і 
політичних умовах.
   Майбутній Собор не є «Восьмим Вселенським 
Собором» і не може ним бути. Багато церковних 
письменників давнини, в тому числі шановані 
в лику святих, іменували Восьмим Вселенсь-
ким собором, Константинопольський собор, що 
відбувся в 879-880 роках. Що ж стосується Со-
бору, який скликається на Криті, то, слід заува-
жити, що ми не називаємо його Вселенським. 
На відміну від древніх Вселенських Соборів, він 
не покликаний вирішувати доктринальні питан-
ня, так як вони давно вирішені і не підлягають 
перегляду. Він також не покликаний вносити 

будь-які нововведення в літургійне життя Церк-
ви, в її канонічний лад.
    Предметом розгляду Всеправославного Собо-
ру стануть лише ті питання, які в силу історичних 
причин не отримали загальновизнаного рішення 
в церковному праві, як, наприклад, питання 
про співпрацю в духовному окормленні право-
славних віруючих, які проживають за межами 
канонічних кордонів Помісних Православних 
Церков. Святий і Великий Собор також покли-
каний висловити узгоджену і авторитетну думку 
Православної Церкви з деяких актуальних про-
блем сучасного світу.

Більш інших послужив справі Православної місії в Галичині - 
                       Архієпископ Пантелеімон (Рудик)
    2016 рік у Львівській єпархії оголошено Роком пам’яті. Серед багатьох місій Церкви, місія історичної 
пам’яті є однією із першочергових в наш час, коли історичні факти стають об’єктом маніпуляцій, 
перекручувань та використовуються у власній, комусь зручній, пропаганді. Одним із таких надума-
них, зручних міфів є версія, що Православна Церква повернулася в межі Галичини лише 1946 року, 
з ініціативи більшовиків. Православним прививають комплекс загарбників чужого, звинувачують і у 
прислуговуванні більшовицькій владі. Звичайно, сьогодні ми все частіше стаємо свідками, як у нашо-
му суспільстві перекручуються факти, переписується історія, обходяться закони. Проте спеціалісти 
з маніпуляцій забувають, що історія береже імена тих постатей, які своїм життям та історичною 
роллю перечать вигадкам гореісториків. Одним із найцікавіших постатей історії Православ’я на 
Галичині та і загалом Православної Церкви в світі був наш земляк архієпископ Пантелеімон (Рудик), 
який очолив вакантну протягом двох століть Львівську кафедру у 1941 році.
 Архієпископ Пантелеімон (в миру 
Петро Рудик) народився в простій 
дуже побожній селянській родині 16 
червня 1898 року в селі Липівці Пере-
мишлянського повіту на Галичині, що 
увійшла після поділу Польщі до скла-
ду Австро-Угорської імперії. Юна-
ком Петро Рудик таємно перейшов 
австрійсько-російський кордон, щоб 
стати насельником Почаївської лав-
ри.
  У 1912 р. чотирнадцятирічний Пе-
тро Рудик прибув до Почаївської 
лаври і з благословення видатного 
архієрея Антонія (Храповицького), 
архієпископа Житомирського і Во-
линського, священноархімандрита 
Лаври, був прийнятий в число 
її вихованців з правом носіння 
підрясника.
 У чотирикласній церковно-
приходській школі при лаврі юний 

Петро здобув початкову освіту. При 
наближенні лінії австро-російського 
фронту під час Першої світової 
війни в 1915 р., він разом з братією 
Почаївської лаври був евакуйований 
в Святогірську Успенську пустинь 
Харківської єпархії (з 2004 р. Свято-
Успенська лавра Донецької єпархії). У 
цей час Петро значився вже послуш-
ником.
  Після повернення з евакуації 
двадцятидворічний послушник Петро 
в 1920 р. з благословення єпископа 
Кременецького Діонісія (Валединсько-
го), Керуючого Волинською єпархією, 
був пострижений у чернецтво з на-
реченням нового імені Пантелеімон 
в честь святого великомученика 
Пантелеімона.
  У 1922 р. монах Пантелеімон закінчив 
повний курс Чернечо-Богословської 
школи при Почаївській лаврі і був 

висвячений у сан ієродиякона. 
У тому ж році 21 липня, в свято 
віднайдення Казанської ікони Божої 
Матері, відбулася його хіротонія в 
сан ієромонаха. Після закінчення 
богословських класів Волинської 
семінарії в Кременці, на початку 
1925 р. він був спрямований на 
нововідкритий Православний Бого-
словський факультет Варшавського 
університету. У 1928 році ієромонах 
Пантелеймон закінчив курс Бого-
словського факультету Варшавського 
університету.
  З 1925 р. ієромонах Пантелеімон - 
настоятель Георгіївського храму у 
Львові (освячений 14 (27) жовтня 
1901 р.). Самим надійним помічником 
отця Пантелеімона став молодий 
ієромонах Веніамін (Новицький) з 
Білорусії. Спільно з ним ієромонах 
Пантелеімон відкрив місіонерську 

школу з підготовки місіонерів для на-
вчання уніатів з місцевих кадрів. До 
1927 року більше 30-ти уніатських 
парафій повернулися в Православ’я. 
Архімандрит Пантелеімон став 
благочинним усіх навернених в 
Православ’я парафій. Підписаний 
у цьому ж році конкордат між Поль-
щею і Римо-Католицьким престолом  
завадив цьому процесу навернення 
оскільки відповідно до цих постанов, 
вся власність парафії (храм, будівлі, 
господарства) були закріплені за Римом. 
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 17 січня, у Неділю 33-тю після П’ятидесятниці, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив Бо-
жественну літургію в храмі на честь прп. Амфілохія 
Почаївського в м. Мостиська. Його Преосвященству 
співслужили благочинний Мостиського округу та на-
стоятель храму прот. Миколай Петрущак, секретар 
єпархії прот. Олександр Іванченко, прот. Стефан Пе-
трущак, свящ. Михаїл Коник та протд. Георгій Суряд-
нов. Перед початком Літургії було освячено новий 
іконостас храму. Після читання Євангелія архіпастир 
звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді. Під 
час Богослужіння була звершена молитва за мир і 
спокій в Україні.

20 січня, з благословення єпископа Львівського і 
Галицького Філарета, діти воскресних шкіл храму 
святого ап.Андрія Первозванного смт.Східниці, Свя-
то-Покровського храму м.Борислава та храму на 
честь Почаївської ікони Божої Матері м.Стебника у 
супроводі протоієрея Романа Кононенка відвідали 
дельфінарій ”ОСКАР” у м.Трускавці. Діти колядками 
та щедрівками привітали працівників та гостей закла-
ду з Різдвом Христовим і Новим Роком. Дякуючи за 
привітання, дітей запросили на шоу з дельфінами і 
морськими котиками. Після зустрічі з дельфінами діти 
отримали радісний настрій та позитивні емоції для 
продовження навчання після канікул.

  15 лютого, у день свята Стрітення Господнього, у 
Свято-Георгіївському кафедральному храмі міста 
Львова пізню Божественну літургію очолив єпископ 
Львівський і Галицький Філарет. Його Преосвящен-
ству співслужило духовенство храму. Після читання 
Євангелія архіпастир звернувся до всіх присутніх зі 
словами проповіді. Під час Богослужіння була звер-
шена молитва за мир і спокій в Україні.   Згідно цер-
ковного уставу цього дня в храмах звершується освя-
чення свічок. Перед початком Літургії чин освячення 
свічок звершив владика Філарет.

  19 лютого, з нагоди другої річниці трагічних подій 
на Євромайдані клірики Львівської єпархії зверши-
ли заупокійну панахиду  над могилами загиблих на 
Личаківському цвинтарі міста Львова.
   З благословення єпископа Львівського і Галицько-
го Філарета, поминальну молитву звершили секре-
тар єпархіального управління протоієрей Олександр 
Іванченко, ключар Свято-Георгіївського кафедраль-
ного храму Львова протоієрей Назарій Швець, прес-
секретар єпархії ігумен Маркіан (Каюмов) та протоди-
якон Євгеній Голуб. Священики по-іменно пом’янули 
усіх героїв, котрі віддали життя під час масових 
розстрілів на Майдані Незалежності після чого звер-
шили заупокійну молитву і над могилами полеглих 
воїнів на Сході України.

  19 лютого єпископ Львівський і Галицький Філарет 
освятив Медичний центр «Інститут вертобрології 
та реабілітації» у місті Львові. На освяченні був 
присутній міський голова Львова А.І. Садовий. На-
останок, Преосвященніший Владика благословив ме-
дичний персонал та всіх присутніх на плідну працю.   

   25 лютого, в день вшанування Іверської ікони Божої 
Матері, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Божественну літургію в храмі на честь 40 
мучеників Севастійських при Дрогобицькій виправній 
колонії №40. Його Преосвященству співслужили бла-
гочинний Дрогобицького округу прот. Миколай Манд-
зюк, секретар єпархії прот.Олександр Іванченко, 
прот.Георгій Якубівський, свящ. Володимир Каплун, 
свящ.Михаїл Коник та протд. Євгеній Голуб. Під час 
Богослужіння була піднесена сугуба молитва за мир 
та спокій в Україні.
   По завершенні Літургії Владика звернувся до всіх 
присутніх зі словами проповіді та подарував парафії 
на молитовну пам’ять ікону великомучениці Варвари.
Наостанок архіпастир мав спілкування з засуджени-
ми. Також, в цей день, Преосвященніший єпископ 
Філарет разом з духовенством відвідав церкву свято-
го Юра в Дрогобичі.

  28 лютого, у Неділю про блудного сина, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив  Божествен-
ну літургію в Свято-Покровському храмі м.Борислав-

Мражниця Дрогобицького району. Його Преосвя-
щенству співслужили ключар храму прот. Миколай 
Возняк, секретар єпархії прот. Олександр Іванченко. 
Після сугубої єктенії була виголошена молитва за 
мир в Україні. Під час Богослужіння архіпастир звер-
нувся до всіх присутніх зі словами проповіді.

   У ніч на 5 березня, у Вселенську батьківську суботу, 
у Свято-Георгіївському кафедральному храмі міста 
Львова окрім традиційного добового кола Богослужінь 
було звершено нічну Божественну літургію, за якою 
молилися про мир в Україні та Святу Церкву і про 
упокій душ загиблих на Майдані та Сході України, а 
також всіх від віку спочилих братів і сестер.
  За традицією у кафедральному храмі, з благосло-
вення єпископа Львівського і Галицького Філарета, 
звершується нічна Літургія кожної першої суботи 
місяця з особливими проханнями про Батьківщину.
  Очолив Богослужіння протоієрей Миколай Баранов у 
співслужінні ігумена Маркіана (Каюмова), протоієрея 
Андрія Гнатюка, протоієрея Сергія Рєзнікова, 
протоієрея Романа Стеценка та диякона Івана Тим-
чишина. За Літургією співав хор духовенства храму 
під керівництвом протодиякона Георгія Суряднова. 
Вранці Богослужіння очолив секретар єпархіального 
управління протоієрей Олександр Іванченко у 
співслужінні протоієрея Романа Коломийчука, свяще-
ника Володимира Каплуна, архідиякона Романа Ва-
силини та диякона Володимира Білошицького.

   6 березня, у Неділю м’ясопусну, про Страшний суд, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив Бо-
жественну літургію в храмі на честь святого апостола 
Андрія Первозванного смт. Східниця Дрогобицького 
району. Його Преосвященству співслужив настоятель 
храму протоієрей Роман Кононенко. Після сугубої 
єктенії була виголошена молитва за мир в Україні. 
Під час Богослужіння архіпастир звернувся до всіх 
присутніх зі словами проповіді.

   13 березня ввечері, у Прощену неділю, за церков-
ним уставом у храмах звершується Велика вечірня та 
Чин прощення. Цього року, вперше, це Богослужіння 
звершувалося спільно у Свято-Георгіївському 
та Свято-Троїцькому храмах Львова, які очолив 
єпископ Філарет у співслужінні духовенства обох 
парафій. Спершу Чин прощення відбувся у Свято-
Георгіївському храмі, а пізніше продовжився у Свято-
Троїцькому.
  За словами владики Філарета - таке взаємне про-
щення усіх парафіян та духовенства двох храмів 
сприяє гуртуванню Православної громади міста і до-
поможе в часі посту відкинути усі спокуси і об’єднати 
православних львів’ян у досягненні головних плодів 
покаяння - миру, любові та непохитної молитви.

 18 березня, у п’ятницю першої седмиці Велико-
го посту, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Літургію Передосвячених Дарів у Свято-
Петропавлівському храмі міста Жовкви. Його Пре-
освященству співслужили благочинний Жовківського 
округу та настоятель храму протоієрей Стефан Хо-
мин, прес-секретар єпархії ігумен Маркіан (Каюмов), 
протодиякон Евгеній Голуб та диякон Іван Тимчишин. 
Під час Богослужіння архіпастир звернувся до всіх 
присутніх зі словами проповіді. Після Літургії було 
відслужено канон великомученику Феодору Тирону 
та освячено коливо.

   19 березня, у суботу першої седмиці Великого по-
сту, у день пам’яті святого великомученика Феодора 
Тирона, єпископ Львівський і Галицький Філарет звер-
шив Божественну літургію у Свято-Троїцькому храмі 
міста Львова. Його Преосвященству співслужили на-
стоятель храму прот. Володимир Шарабура, секретар 
єпархії прот. Олександр Іванченко, прот. Юрій Кінас, 
протд. Євгеній Голуб та дияк. Іван Тимчишин. Під час 
Богослужіння архіпастир звернувся до всіх присутніх 
зі словами проповіді.
  Після Літургії Преосвященніший єпископ Філарет 
привітав настоятеля храму протоієрея Володимира 
з 60-річним ювілеєм, нагородив орденом УПЦ вмч. 
Георгія Побідоносця та подарував ікону Божої Матері 
«Тихвінська». У свою чергу отец настоятель подяку-
вав Владиці за спільну молитву та привітання.

   20 березня, у Неділю 1-шу Великого посту, Торжество 
Православ’я, в Свято-Георгіївському кафедральному 
храмі міста Львова було звершено три Божественні 
літургії. Пізню очолив єпископ Львівський і Галицький 
Філарет. Його Преосвященству співслужило духовен-
ство храму. Після читання Святого Євангелія Владика 
звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді. Під 
час Богослужіння була піднесена сугуба молитва за 
мир та спокій в Україні.
   По завершенні Літургії був відправлений традиційний 
молебний чин Торжества Православ’я. Наостанок, 
архіпастир привітав усіх присутніх зі святом Торже-
ства Православ’я.  

  З 24 по 28 березня єпископ Львівський і Галиць-
кий Філарет перебував у Великому Ватопедському 
монастирі Благовіщення Пресвятої Богородиці на 
Святій Горі Афон, де звершив уставні Богослужіння 
монастиря та Божественні літургії. Під час перебуван-
ня в монастирі архіпастир вклонився перед великими 
святинями Животворящим Хрестом Господнім, Чес-
ним поясом Пресвятої Богородиці та чудотворними 
іконами Божої Матері «Пантанаса-цілительниця», 
«Відрада та втіха», «Велика Вівтарниця», та іншими 
святинями.
  В неділю 3-ю Великого посту, день пам’яті свт. 
Григорія Палами, єпископ Філарет звершив  в обителі 
соборну Божественну літургію. В монастирі святи-
тель Григорій має особливе шанування, тому що був 
ктитором обителі і в ній прийняв велику схиму.
   26 березня Преосвященніший єпископ Філарет при-
був до столиці Святої Гори Карієсу, де відвідав: Протат 
(центральний виконавчий соборний орган управління 
Афону) та вклонився перед чудотворною іконою 
Божої Матері «Достойно єсть»; Свято-Андріївський 
скит, де вклонився перед чесною главою ап. Андрія 
Первозванного
  Того ж дня Владика відвідав Іверський монастир, 
де звершив молебень перед Іверською чудотворною 
іконою Пресвятої Богородиці.
   27 березня архіпастир відвідав Хіландарську келію 
на честь Різдва Пресвятої Богородиці Маруда та мав 
спілкування з ігуменом старцем Макарієм.
  Того ж дня владика Філарет відвідав монастир 
Дохіар на честь архангела Міхаїла, де вклонився 
одноіменній чудотворній іконі та звершив молитву пе-
ред чудотворною іконою Пресвятої Богородиці «Ско-
ропослушниця».
 Під час перебування на Святій Горі Афон 
Преосвященніший єпископ Філарет молився перед 
чудотворними іконами і святими мощами, щоб в 
Україні наступив мир і спокій.

  У ніч на 2 квітня у Свято-Георгіївському кафедраль-
ному храмі міста Львова було звершено традиційну 
нічну Божественну Літургію. Очолив Богослужіння 
секретар єпархіального управління протоієрей Олек-
сандр Іванченко. Йому співслужили прес-секретар 
єпархії ігумен Маркіан (Каюмов), протоієрей Ро-
ман Стеценко та диякон Володимир Білошицький. 
За Літургією співав хор духовенства храму під 
керівництвом протодиякона Георгія Суряднова.
   За Богослужінням були виголошені особливі про-
хання про мир в Україні та її Святу Церкву. Також отці 
звершили заупокійну літію про всіх від віку спочилих 
православних християн та усіх, хто загинув на Сході 
України. Насамкінець до пастви зі словами проповіді 
звернувся отець Олександр після чого усім присутнім 
були винесені для поклоніння святині з архиєрейської 
ризниці.   

   17 квітня, у Неділю 5-ту Великого посту, день пам’яті 
преподобної Марії Єгипетської, єпископ Львівський і 
Галицький Філарет відвідав парафію на честь свя-
того Іоанна Хрестителя м.Жидачів, де звершив 
вечірню з читанням Акафісту Божественним Стра-
стям Христовим. Його Преосвященству співслужили 
прес-секретар єпархії ігумен Маркіан (Каюмов), на-
стоятель храму священик Іоанн Грапацьо та прото-
диякон Георгій Суряднов. Наприкінці Богослужіння 
архіпастир звернувся до всіх присутніх зі словами 
проповіді. Також, за сумлінні труди на благо Святої 
Церкви та Львівської єпархії єпископ Філарет наго-
родив настоятеля храму отця Іоанна правом ношеня 
наперсного хреста та камилавки.
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  З покоління в покоління багато видатних мислителів 
нападають на християнське віровчення, називаю-
чи його абсурдним. Деякі критики вважають за кра-
ще просто не зауважувати факт, що лежить в основі 
християнства - факт воскресіння Іісуса Христа. Інші 
намагаються пояснити цю подію по-своєму, вигадую-
чи різні теорії. Але неможливо ігнорувати достовірне 
історичне свідчення. То що ж таке Воскресіння 
Іісуса Христа: чи це одна з найбільш хитромудрих 
містифікацій, коли-небудь, нав’язаних людству, чи це 
найвизначніша подія у всій людській історії?
    МІСЦЕ ДІЇ. Сучасники Іісуса були добре знайомі з 
обстановкою, на тлі якої відбувалися події, пов’язані 
з Воскресінням. Відповідно до древнього єврейського 
звичаю поховання, тіло Іісуса було загорнуте у лляні 
пелени, просякнуті ароматичними зелами, що утво-
рили густу клейку масу. Після того, як тіло помістили 
у вирубану в скелі гробницю, вхід до неї щільно за-
крили величезним каменем, що важив близько 2 
тонн. Камені такого роду звичайно пересували за до-
помогою важелів, перекочуючи їх по землі. Охорону 
гробниці, як звичайно, доручили римським стражни-
кам, легіонерам з особливо дисциплінованих бойових 
частин. Стражники запечатали гробницю особливою 
державною печаткою, щоб охоронити могилу від уся-
ких спроб пограбування або наруги. Будь-хто, хто 
спробував би зрушити камінь (плиту), що закривав 
гробницю, неминуче пошкодив би печатку і, тим са-
мим, викликав би на себе гнів римської влади.
 Однак через три дні гробниця спорожніла. 
Послідовники Іісуса стали стверджувати, що Він вос-
крес - повстав із мертвих. Вони говорили, що Іісус 
з’являвся їм протягом 40 днів після Воскресіння і 
розмовляв з ними, супроводжуючи Свої проповіді 
безперечними доказами Свого існування. Апостол 
Павло згадує, що Іісус з’явився одного разу більш, 
ніж п’ятистам Своїм послідовникам. Під час суду 
над Іісусом, під час Його розп’яття і поховання, було 
прийнято стільки заходів безпеки, а гробниця так ре-
тельно була запечатана і охоронялася, що критикам 
Євангелія, які заперечують факт Воскресіння, дуже 
важко захищати свою позицію.
  ФАКТ № 1: ЗЛАМАНА ПЕЧАТКА. Ми вже говорили, 
що першим фактом, що свідчить про достовірність 
Воскресіння, є ушкодження печатки, що уособлює 
владу й авторитет Рима. Людину, що порушила 
цілісність державної печатки, чекало надзвичайно су-
воре покарання. Злочинців, відповідальних за полом-
ку печатки, розшукували секретні служби Римської 
імперії. Засуджених за цей злочин без зволікання роз-
пинали на хресті вниз головою. Люди боялися навіть 
випадково пошкодити державну печатку.
  ФАКТ № 2: СПУСТІЛА ГРОБНИЦЯ. Другим очевид-
ним доказом Воскресіння є спустіла гробниця Христа. 
Учні Його не помчали до Афін чи Риму проповідувати 
про Господа, що повстав з мертвих — ні, вони повер-
нулися в місто Єрусалим, де всяка неправда про ті 
події, що щойно відбулися, була б негайно викрита. 
Спустіла гробниця була «фактом занадто помітним, 
щоб його можна було заперечувати». Пол Олтос 
відзначає, що «про Воскресіння не можна було б 
проповідувати в Єрусалимі жодного дня, жодної годи-
ни, якби спустіла гробниця не була загальновідомим, 
встановленим фактом».
   Як у римських, так і в юдейських джерелах і пе-
реказах, цей факт згадується. Підтвердження йому 
ми знаходимо у всіляких документах — від «Історії» 
Йосифа Флавія до збірника єврейських рукописів V 
століття «Толедот Ешу». Доктор Піл Майер називає 
такі підтвердження «достовірним свідченням воро-
жих християнству джерел, тобто найбільш надійним 
з можливих свідчень».
  Гамалиїл, член синедріону, висловив припущення, 
що виникнення християнського руху було справою 
Божою. Він не зміг би цього сказати, якби могила 
Христа не спорожніла, або якби синедріонові було 
відоме місцезнаходження тіла Іісуса. Пол Майер 
зауважує, що «…якщо ми ретельно і неупереджено 
зважимо всі «за» і «проти», то, у повній відповідності 
до історичного дослідження, не можна не прийти 
до висновку, що гробниця Йосифа Аримафейсько-
го, у якій було поховано Іісуса, дійсно спорожніла. У 
жодному відомому літературному, епіграфічному чи 
археологічному джерелі не було виявлено жодного 
свідчення, що суперечить нашому висновкові».
  «Не існує жодного іншого древнього документа, 
так добре підтвердженого цілою низкою текстуаль-

них і історичних свідчень… Скептицизм стосовно 
історичної обґрунтованості християнства — ні що 
інше, як ірраціональне упередження». Кларк Піннок, 
університет Мак Мастера.
  ФАКТ № 3: МОГИЛЬНИЙ КАМІНЬ БУВ ВІДСУНУТИЙ.  
Першим, що впало в око людям, які прийшли вранці 
до могили Іісуса, була зрушена з місця могильна пли-
та — камінь, що важив до 2 тонн, був відвалений від 

входу в гробницю. Уявімо, якби учні Іісуса все-таки 
зважилися прийти до гробниці, обійти навшпиньках 
сплячих вартових, зрушити могильну плиту і вкрасти 
тіло Іісуса — як, цікаво, вони могли відкотити кам’яну 
брилу, не звернувши на себе уваги сторожі?
   ФАКТ № 4: ЗНИКНЕННЯ ВАРТОВИХ. Вимуштрувані 
римські вартові втекли, залишивши свою варту. Чим 
пояснити таку незвичайну поведінку? Відомо, яка су-
вора дисципліна існувала в римських військах. Для 
легіонерів, які провинилися, було передбачено багато 
способів страти. Солдата, наприклад, могли роздягну-
ти догола і спалити заживо. Якщо не було зрозуміло, 
який саме із солдатів допустив промах, витягали же-
реб, щоб вирішити, хто з них заплатить життям за 
провину. Зрозуміло, вартові, знаючи про долю, яка їх 
очікує, ніяк не насмілились би заснути, тим більше всі 
разом. Професор Джордж Каррі, фахівець з питань 
давньоримської військової дисципліни, писав, що 
страх покарання «спонукав вартових нести варту з 
неослабною пильністю, особливо в нічний час».
  ФАКТ № 5: ПЕЛЕНИ СВІДЧАТЬ. Всупереч усім на-
веденим доказам, гробниця Іісуса не була зовсім по-
рожня, у буквальному значенні цього слова. Учень 
Іісуса, Іоанн, глянув на те місце, де лежало тіло Іісуса, 
і побачив гробові пелени, які ще зберегли форму тіла 
і злегка опали, на зразок порожньої лялечки, з якої 
уже вилетів метелик. Одного цього було достатньо, 
щоб навернути до віри кожного. Але в той момент 
Іоанн так і не зміг осягнути того, що сталося. Отож, 
послідовники Іісуса були найбільше вражені навіть не 
стільки спустілою гробницею, скільки спустілими пе-
ленами, які зберегли форму і положення тіла.
  ФАКТ № 6: ОЧЕВИДЦІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЯВИЩЕ 
ВОСКРЕСЛОГО ІСУСА. Після цих приголомшли-
вих подій, воскреслий живий Христос кілька разів 
з’являвся людям.  Вивчаючи історичну подію, важли-
во знати, чи були живі учасники й очевидці даної події, 
коли з’явилося літературне джерело, що оповідає 
про нього. Мати таку інформацію особливо корисно, 
якщо ми хочемо підтвердити достовірність джерела. 
Якщо кількість очевидців події значна, можна вважа-
ти з великим ступенем імовірності, що вона дійсно 
відбулася. 
   БІЛЬШЕ 500 СВІДКІВ.  Під час обговорення свідчень 
про Воскресіння часто залишають поза увагою 
кілька важливих обставин, і насамперед той факт, 
що очевидців цієї події було дуже багато. Одним з 
перших про явище воскреслого Христа згадує Пав-
ло. Звертаючись до читачів, апостол говорить про 
загальновідомий факт - появу воскреслого Іісуса перед 
більш, ніж п’ятьмастами очевидців. Павло нагадує, що 
більшість цих очевидців ще живі і можуть підтвердити 
сказане ним. Доктор Едвін Ямаучі, професор історії 
Оксфордського університету, підкреслює: «Посилан-
ня на те, що більшість з «п’ятисот братів», що бачили 
воскреслого Христа, ще живі, додає величезну вагу 
спискові свідків Воскресіння як історичному доказові. 

  СВІДКИ ЗІ СТАНУ ВОРОГІВ. Ще одним вирішальним 
аргументом на користь Нового Завіту варто вва-
жати той факт, що воскреслий Іісус з’являвся лю-
дям, що вороже ставилися до Нього, а також людям 
невіруючим і байдужим до Нього. Постійно доводить-
ся читати і чути, що Іісуса бачили живим після Його 
смерті і поховання лише Його послідовники. Але до-
кази такого роду — порожні слова, що не заслугову-
ють серйозної критики. Жоден письменник, дослідник 
чи просто хоч трохи обізнана людина не назве Савла 
із Тарсу послідовником Христа. Факти говорять про 
прямо протилежне. Савел з презирством відносився 
до Христа і переслідував Його прихильників. Поява 
Іісуса перевернуло все його життя. Павло (тоді Са-
вел) у той час не був учнем Господа; він лише згодом 
став апостолом, одним з найбільших свідків істини 
Воскресіння. 
  НЕ ТА ГРОБНИЦЯ? Кірсопп Лейк запропонував 
теорію, яка полягає в тому, що жінки, які повідомили 
про зникнення тіла, помилилися дорогою і прийшли 
не до гробниці Іісуса, а до іншої могили, яка була по-
рожньою від самого початку. Якщо так, то учні, які 
пішли перевірити звістку, теж прийшли не туди, де був 
похований Іісус. Можна не сумніватися, що юдейські 
релігійні лідери, що просили римлян виставити вар-
тових, прекрасно знали, де саме був похований Іісус. 
Якби звістка про Воскресіння була наслідком чисто 
«географічної» помилки, юдейська влада, негайно б 
пред’явила тіло, розкривши дійсну гробницю, і тоді 
будь-які чутки про Воскресіння були б припинені.
 МОЖЛИВО, ІСУС НЕ ВМЕР, А ПРОСТО 
ЗНЕПРИТОМНІВ? Кілька століть тому Вентуріні 
висунув і посилено пропагував ще одну теорію, 
до якої люблять звертатися і сьогодні. Це «теорія 
непритомності», що припускає, що Іісус не вмер, а 
просто знепритомнів від виснаження і втрати крові. 
Усім здалося, що Він помер, але пізніше Йому вда-
лося відновити сили, а учні прийняли видужання за 
Воскресіння.  Девід Фрідріх Штраус завдав смертель-
ного удару «теорії непритомності»: «це неможливо 
навіть припустити, - пише Штраус - напівмертва лю-
дина, що визволилася з гробниці, яка страждає від 
ран і якій дуже важко пересуватися, якій необхідні 
догляд лікаря, перев’язки, відпочинок та відновлення 
сил, людина, якій залишилося недовго жити, не мог-
ла перевтілитися в образ Переможця смерті, в образ, 
що став основою майбутньому служінню Його учнів!»
    МОЖЛИВО, ТІЛО ІІСУСА ВИКРАЛИ? Тепер припус-
тімо, що учні викрали тіло Іісуса, скориставшись сном 
вартових. Але згадаймо, послідовники Христа були 
пригнічені Його стратою, та й взагалі — хоробрістю 
не відрізнялися. «Існує більш, ніж достатньо 
підтверджень історичної достовірності Нового Завіту 
(і зокрема «Діянь»). Будь-яка спроба не визнавати цю 
історичність у наш час являє собою абсурд, навіть 
якщо критиці піддаються лише деталі. Історики, що 
займаються Древнім Римом, давно уже використову-
ють Новий Завіт як беззаперечне джерело», - Шеруін-
Уайт, фахівець з історії Древнього Риму.
   ВОСКРЕСІННЯ - ЗДІЙСНЕНИЙ ФАКТ. Професор 
Томас Арнолд, автор знаменитої «Історії Риму», 
добре розумів значення свідчення при визначенні 
достовірності історичних фактів. Цей знаменитий уче-
ний писав: «За багато років я навчився уважно вивча-
ти події, що відбувалися в далекі часи, перевіряючи 
і зважуючи свідчення усіх, хто писав про них. І мені 
невідомий факт, краще і повніше підкріплений 
свідченнями найрізноманітнішого роду, ніж факт 
смерті і Воскресіння Христа з мертвих».
  Брук Фосс Уєсткотт, англійський вчений, говорив: 
«Можна сміливо заявити, що не існує історичної події, 
краще і різноманітніше підтвердженої, ніж воскресіння 
Христа».
   НАЙВАЖЛИВІШИЙ ДОКАЗ: ЖИТТЯ УЧНІВ ІІСУСА.  
Нам варто запитати себе: що, яка сила змусила 
послідовників Іісуса йти і проповідувати звістку про 
воскреслого Господа по всьому світу? Чи приноси-
ли їхні зусилля які-небудь видимі блага: авторитет, 
багатство? Ні, в нагороду за свої зусилля багато 
ранніх християн піддавалися катуванням і стратам 
найбільш болісними і жорстокими способами: їх по-
бивали камінням, роздирали леви, розпинали. А вони 
продовжували жертвувати своїми життями, тим са-
мим вручаючи прийдешнім поколінням остаточний 
доказ їхньої повної впевненості в істинності своєї 
проповіді.

Підготував Олег Козак, магістр богослов’я

Факти, що свідчать про воскресіння Іісуса Христа
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 Прийшовши на землю в певний від Бога час 
обітований Месія Іісус Христос, як пророк, передав 
людям новий і досконалий, єдиний спасительний за-
кон віри і діяльності; як первосвященик, приніс Само-
го Себе на Хресті в жертву Богу за гріхи світу і та-
ким чином примирив нас з Богом, позбавив від гріха і 
його наслідків, подарувавши нам вічні блага; як цар, 
примінив і приміняє Свою царську могутність і вла-
ду заради нашого спасіння. Для того щоб ми могли 
удосконалюватися по слову Спасителя, Він заснував 
благодатне Своє царство - Церкву, в якій здійснює 
наше примирення і спасіння, посилає нам благодать 
Святого Духа, силу, що освячує нас в заснованих Ним 
церковних таїнствах. Так з'явилася релігія і Церква 
християнська.
   Можуть сказати, - так і кажуть, - що боротьба за мир 
є справа політики, а у Церкви своя область, своє поле 
діяльності - людські душі, про порятунок яких вона по-
винна піклуватися. Все це так, проте Церкві далеко 
не байдуже те, що відбувається в політичній сфері 
людських відносин, вона не може бути байдужою до 
проявів доброї чи злої волі людей, в якій би області 
це не відбувалося.
  Нехай у Церкви свій власний, особливий шлях до 
миру, через внутрішнє життя людини, але з цього 
зовсім не випливає, що вона може нехтувати праг-
ненням сучасного людства до міжнародного миру. 
Церква, вірна своїй природі, повинна радіти кожному 
прояву доброї волі людей і боротися з усяким про-
явом зла. Адже ніхто не стане заперечувати того, що 
війна - жахливе зло, а прагнення до миру і боротьба 
за нього - справа добра.
  «Війна вторгається в життя християнина внаслідок 
гріховного настрою світу. Від християнина вимагається 
примножити в цьому гріховному світі якомога більше 
добра. Тому він виривається іноді брати в руки меч, 
коли він є єдиним засобом для захисту правди і до-
бра, зганьблених людьми. Християнин не може праг-
нути до війни: прагнути до неї - значить бажати ве-
ликого лиха, нещастя для своїх ближніх; він тільки з 
покірністю може приймати це Боже випробування і 
виконати свій обов'язок любові до своєї Батьківщини 
в цьому випробуванні».
  Господь зовсім не вимагає від нас замкнутості, 
зосередженості тільки на внутрішньому житті. Не 
має рації той, хто вважає, що християнин повинен 
відокремитися від суспільства, піти з нього. Христос 
хоче, щоб ми були досконалі і вносили християнсь-
кий дух оздоровлення в усі сфери суспільного життя. 
Християнин не «відрізана скиба», як іноді доводить-
ся чути, а діяльний, живий, чуйний член суспільства. 
Християнин - це людина, яка вільна від егоїзму, кори-
столюбства, марнославства, честолюбства; людина, 
якій Христос дав владу над гріхом, силу для бороть-
би зі злом. Відсутність в нас духу Христового, цього 
живого початку, дає можливість розвиватися нега-
тивним рисам нашого характеру, внаслідок чого зло 
вторгається в будь-який добрий почин, перешкоджає 
йому, а нерідко і губить зовсім. Не замикатися повинен 
християнин, а йти в життя, нести туди свою ініціативу, 
готовність до самозречення. Христос хоче, щоб ми в 
повній мірі віддали нашому народу і суспільству все, 
що отримуємо від Нього завдяки вірі, любові і надії, 
щоб ми захищали мир, принесений Ним на землю і 
оспіваний ангелами.
  Повнота всякої внутрішньої сили прагне проявити 
себе в зовнішніх діях. Душа, сповнена народженим 
від любові Божественним миром, намагається пере-
дати його своїм близьким, сім'ї, а потім ці промені 
миру простягаються все далі і далі, обіймаючи і 
ближніх, і дальніх. Мирний дух, говорив преподоб-
ний Серафим Саровський, сприяє спасінню багатьох. 
Значить, спасеться не тільки носій цього духу, але і 
ті, хто його оточує. Внутрішній мир створює грунт для 
зовнішнього. Зовнішній мир тільки тоді може прино-
сити добрі і гідні плоди, коли його коріння черпають 
цілющу силу в мирі внутрішньому. Такою силою і має 
Церква Христова, цей ковчег спасіння, який бере на 
себе турботи, тривоги, сумніви навколишнього світу.
  Церква своєю благодатною працею постійно 
стверджує мир як вищий принцип людського 
співжиття. І попри всі порушення, вона вірить, що 
«над світом протиборства, ворожнечі, розбрату ... 
над сумною дійсністю війни ... стоїть інший світ, світ 
любові і всім керуючого Розуму».

  Війну Церква не вважає початковим і природним ста-
ном народів, як це стверджував Платон, але бачить в 
ній лихо і зло, яке викликається гріхопадінням люди-
ни, тому що війна породжує ворожнечу, зневажається 
любов, і насильство, засуджуване християнською сво-
бодою, вона знецінює, знищує людську особистість, в 
якій втілені образ і подоба Божа.
  Зішестя Святого Духа на апостолів є завершенням 
спасительної справи Христа Спасителя. З тих пір Свя-
тий Дух перебуває в Церкві Христовій. Святі апостоли 
через рукоположення (хіротонію) передали отриману 
ними благодать своїм наступникам. Спадкоємство 
ієрархії є показником того, що Дух Святий діє і в 
Христовій Церкві наступних часів, до наших днів 
включно. Адже Церква зводить свою єдність в дог-
мат віри і вважає її основою всього оновленого бут-
тя. Отже, своєю єдністю Церква невпинно проповідує 
необхідність загального союзу любові і злагоди.
   Церква вносить у суспільство скріплюючу силу віри 
і животворящий дух любові; вирішуючи в земному 
житті Боголюдське завдання, вона показує світові ви-
щий зразок людяності.
  Ми - спадкоємці вчення Христа, земне служіння Яко-
го було твердженням заповіді про любов і живим при-
кладом нового життя в цій любові. Христос закликав 
Своїх послідовників до миру і спокою, звівши справу 
умиротворення в християнський подвиг. Християн-
ство, релігія любові і миру, завжди шукає того, що 
потрібне для миру (Рим. 14,19).
  Наша Православна Церква, виконуючи заповіти 
Спасителя, не може бути байдужою до питання війни 
і миру. Вона невпинно, безперервно і повсюдно, в 
особі своїх ієрархів, кліру і віруючих, виконує свя-
щенну місію миротворчості, закликає роз'єднаних до 
єднання, опонентів до згоди, ворогуючих до прими-
рення. У зверненні до предстоятелів усіх православ-
них автокефальних Церков в березні 1950 говори-
лося: «Весь благий Божий задум про наше спасіння 
направлено до встановлення миру в усьому світі, 
миру, колись порушеного в раю. Народився Христос - 
і будь-яке творіння, небеса і земля, радіє та тішиться 
позбавленню від клятви... І нам, спадкоємцям апо-
стольським, слід наслідувати Сина Божого, бути 
причасниками Його синівства Богові й Отцеві, 
співспадкоємцями Його блаженства, творцями миру. 
Це переважно наша, пастирське, справа - творити 
мир на землі...
  По самому духу, по самій суті своїй Православ-
на Церква є вісницею миру. В її молитвах, в словах 
служінь священне слово "мир" займає одне з перших 
місць. Миру, перш усього миру - миру духу, мирного 
людського співжиття, мирної людської праці шукає, 
прагне, просить наша Церква. Це позиція співчуття 
стражденному людству при постійній готовності воз-
лити на його рани єлей своєї моральної допомоги».
  Віддаючи «кесареве кесарю, а Боже Богові» 
(Мк.12,17), Церква виконує вказівку Христа Спасите-
ля: «Ідіть, і навчіть всі народи» (Мф.28,19). Повсяк-
денна церковна молитва «про мир у всьому світі» 
втілюється не тільки у формуванні душевного миру 
православних християн, а й в тій боротьбі за мир, в 
якій Православна Церква бере участь разом з наро-
дом, виходячи при цьому не з політики держави, а з 
вчення Христа Спасителя.
  Наша Церква, яка пережила жахи Другої світової 
війни, завжди чуйно прислухається до моральних 
запитів сучасного людства, яке прагне спокійного і 
мирного життя. Діючи на користь миру своєю духов-
ною зброєю, вона прагне до примирення всіх людей 
за допомогою євангельської однодумності, твердого 
та непохитного благочестя і вважає своїм священним 
обов'язком закликати всіх християн до миру.
  За словами святого Григорія Богослова: «Кра-
ще бути посередником єднання і любові, ніж по-
середником розбрату і руйнування». Всією своєю 
діяльністю підтверджуючи цю думку, Церква свідчить, 
що миротворчість є однією з найважливіших складо-
вих християнської місії. Якщо всі ми будемо вносити 
в загальне життя світу здорові думки, чисті почуття, 
благі прагнення і праві справи, то зробимо все, що 
необхідно для утвердження миру серед людей.
  Голос Церкви на захист миру не замовкав з часів 
апостольських. Моління про світ не припинялося з 
перших днів християнства. «За мир у всьому світі» 
молиться Церква за кожною Божественною літургією. 

«Мир всім», - виголошується перед кожним читанням 
Євангелія - Євангелії життя, любові і миру.
  Християнська релігія принципово і категорично 
засуджує агресію. Сам Божественний Засновник 
християнської релігії проголосив цю істину, коли апо-
стол Петро підняв меч, захищаючи Його: «Поверни 
свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від 
меча і загинуть» (Мф.26,52). Знаменна послідовність, 
з якою Святе Письмо стверджує цю істину. Вона зву-
чить у першій з книг Старого Завіту і повторюється 
в останній з книг Нового Завіту: «Хто проллє кров 
людську, того кров проллється рукою людини» 
(Бит.9,6) - «Хто мечем вбиває, той сам убитим буде 
мечем» (Откр.13, 10).
  Насаджуючи мир в серцях своїх вірних чад і створю-
ючи в них «єдність духу в союзі миру» (Еф.4,3), Церк-
ва вважає своїм прямим обов'язком підтримувати на-
роди в їх прагненні протистояти війні і жити в мирі. 
Одне з найважливіших служінь Церкви Христової на 
землі, обумовлене її призначенням, - «все небесне і 
земне з'єднати під Главою Христом» (Еф.1,10).
 До цієї мети християнина веде віра в Єдиного 
Бога Отця, яка зводить нас в гідність дітей Божих, 
зобов'язуючи бачити цю гідність у всіх людях; віра 
в Іісуса Христа, Сина Божого, і Його спокутну жерт-
ву, що відкриває нам дію Божественної Любові, яка 
спасає людей для вічного життя; віра в Духа Святого, 
що вводить нас в благодатне життя Церкви і закликає 
до навчання викупленого людства світлом Євангелія; 
нарешті, віра в Трійцю Єдиносущну і Нероздільну, що 
розкриває нам таємницю єдності в любові, таємницю 
досконалої злагоди і миру.
   Православна Церква молиться, благословляє і вітає 
віковічні сподівання людства, що прагне до встанов-
лення такого порядку, коли «мечі будуть перековані 
на орала». А молитва - це велика справа. «Сила 
молитви, - говорить святий Іоанн Златоустий в 5-му 
слові проти аномеїв, - погашала силу вогню, спи-
няла лють левів, зупиняла війни, припиняла битви, 
заспокоювала бурі, проганяла демонів, відкривала 
врата неба, розривала узи смерті, відганяла хвороби,  
зміцнювала міста; і всі взагалі лиха відхиляла молит-
ва».
  Церква розглядає людство як одну сім'ю і простягає 
свої надії на весь світ. В гідність сім'ї зводить всіх лю-
дей саме Церква Христова, яка вважає нас дітьми 
Отця Небесного і ставить собі за мету спасіння всього 
людства, всього світу. Силою благословення Божого 
твориться на землі і Церква Христова - цей «стовп 
і підвалина правди» (1 Тім.3,15), підноситься серед 
мінливого світу, це таємниче Тіло Христове (Еф. 1,22-
23), що з'єднує в союз діяльної любові всіх віруючих у 
викупну жертву роду людського.
  Православна Церква протягом усієї своєї історії, як 
відомо, була разом з народом. Це єднання особливо 
проявлялося у важкі для народу роки. У дні випро-
бувань Церква не шкодувала ні життя своїх людей, 
ні коштів, йдучи на будь-які жертви в ім'я народного 
блага і миру. Вона благословляла на перемогу воїнів 
щоденною гарячою молитвою, посланнями своїх 
ієрархів натхненно кликала віруючих людей на бо-
ротьбу з ворогом в ім'я порятунку батьківщини, збира-
ла грошові пожертви на потреби армії. Церква завж-
ди жила непохитною вірою в перемогу, молилася про 
встановлення миру і проповідувала його. 

Православна Церква і мир
Митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан)
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Продовження. Початок на стор.1 
   На проведених з 21 по 28 січня цього року Зборах 
Предстоятелів Православних Церков було прийнято 
рішення про винесення на розгляд майбутнього Со-
бору проектів шести документів. Всі ці проекти були 
опубліковані на офіційних сайтах Церкви (в тому 
числі і на сайті Львівської єпархії - ред.). Ознайомив-
шись з опублікованими проектами соборних рішень, 
будь-який зацікавлений член Церкви має можливість 
переконатися, що побоювання щодо перегляду на 
Соборі церковних правил, як то: скасування чер-
нецтва, введення одруженого єпископату і дозволу 
на дурге одруження для духовенства, скорочення 
або скасування постів, перехід всіх Помісних Церков 
на новий календар, а також підписання унії з Римо-
Католицькою Церквою та об'єднання з інославними 
конфесіями - безпідставні.
  Так, наприклад, в документі «Важливість поста і 
його дотримання сьогодні» не тільки не скасовують-
ся існуючі в Православній Церкві пости, але і вперше 
(!) проголошується загальнообов'язковий характер 
Різдвяного, Петрового і Успенського постів, які, на 
відміну від поста Святої Чотиридесятниці, не були в 
давню епоху закріплені в священних канонах.
  Заповнити відсутні норми церковного права покли-
каний і документ на тему: «Автономія і спосіб її про-
голошення», проект якого канонічно закріплює право 
кожної автокефальної Церкви самостійно надавати 
будь-якій своїй частині ту чи іншу ступінь автономії.
    Проект документа «Таїнство шлюбу і перешкоди до 
нього», зокрема, підтверджує неможливість вступу в 
шлюб особам, наділеним священним саном чи при-
йнявшим чернечий постриг.
  Відображена в проекті ще одного соборного докумен-
та проблема канонічного положення православної 
діаспори, тобто віруючих, які живуть за географічними 
межами тієї або іншої Помісної Православної Церкви, 
до теперішнього часу не мала рішення в церковних 
канонах, оскільки в своєму нинішньому вигляді виник-
ла лише в двадцятому столітті. Проект рішення Все-
православного Собору з даного питання спрямова-
ний на зміцнення взаємної допомоги православним 
через створення в різних регіонах світу Єпископських 
зборів, в які на рівних правах входять канонічні 
єпископи, що несуть своє служіння в даних регіонах.
  Документ з теми: «Календарне питання» відповідно 
до рішення вже згаданих Зборів Предстоятелів 
Помісних Церков, зовсім виключений з порядку ден-
ного Всеправославного Собору.
  Звернений не тільки до церковних чад, але і до 
зовнішнього світу   документ «Місія Православної 
Церкви в сучасному світі» розкриває духовні причини 
кризи в економічній, політичній і соціальній сферах 
життя багатьох держав, пов'язані з відходом сучас-
ного суспільства від основних моральних цінностей 
християнства.
  Всупереч зловмисно поширеним чуткам, в документі 
«Відносини Православної Церкви з іншим християнсь-
ким світом» жодним чином не затверджується унія з 
римо-католиками, а інославні спільноти не іменуються 
рівночесними або рівноспасительними поряд з Церк-
вою Православною. Побоювання щодо того, що 
мета документа складається нібито в утвердженні 
екуменізму як якогось вчення, обов'язкового для всіх 
православних, не мають під собою ніяких підстав. 
Сам вираз «екуменічний рух» в документі вживається 
виключно в історичному контексті для опису реалій 
минулого. При цьому в проекті документа Всепра-
вославного Собору недвозначно позначені єдино 
прийнятні для Православної Церкви критерії участі в 
міжхристиянських контактах. Так, в ньому прямо гово-
риться про те, що відносини Православної Церкви з 
інославними спільнотами «повинні будуватися на як-
найшвидшому і більш правильному з'ясуванні ними 
всієї екклезіологічної тематики, особливо в області 
вчення про таїнства, благодать, священство і апо-
стольську спадкоємність в цілому». Що стосується 
ставлення до Всесвітньої ради церков, в документі 
зазначається, що Православна Церква «не приймає 
ідею «рівності конфесій» і не може сприймати єдність 
Церкви як якийсь міжконфесійний компроміс.
  Необхідно також відзначити, що вступ Православної 

Церкви в дану міжхристиянську організацію 
стало можливим лише після прийняття нею 
в 1950 році «Торонтської декларації», яка 
до цього дня залишається одним з її основ-
них документів. Декларація підкреслює, що 
«Всесвітня рада церков не є і ніколи не повин-
на стати над-Церквою», її мета - лише «спри-
яти вивченню та обговоренню питань єдності 
Церкви». Як особливо обумовлено, «членство 
у Всесвітній Раді не має на увазі, що кожна 
Церква повинна розглядати інші Церкви-члени 
як Церкви в істинному і повному розумінні цього 
слова ... Жодна Церква в силу свого членства 
у Всесвітній Раді не зобов'язана замовчувати, 
скорочувати або змінювати своє сповідування 
істини в його повноті». Прийняття цих принципів 
Всесвітньою радою церков надало Православній 
Церкві можливість, ні в чому не схибивши проти свого 
віровчення, безперешкодно свідчити інославним хри-
стиянам про істину Христову, про те, що відновлення 
богозаповіданої єдності християн можливо лише в 
лоні Єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви, 
якою і є Православна Церква (що також ясно вказано 
у підготовленому проекті).
  Викладені в «Торонтській декларації» положен-
ня задовольняють і вимогам, які, згідно з прийня-
тим Архієрейським Собором  у 2000 році документу 
«Основні принципи ставлення Руської Православної 
Церкви до інослав'я», необхідні для членства нашої 
Церкви в різних міжхристиянських організаціях. 
Відповідно до цього документа Церква не може бути 
членом організацій, в яких «статут, правила або про-
цедура членства вимагають відмови від віровчення 
або традицій Православної Церкви», а «Православна 
Церква не має можливості свідчити про себе як про 
Єдину Святу Соборну і Апостольську Церкву» (пункт 
5.2).
  Згідно з тим же документом, «свідчення віри не 

може бути монологом - воно передбачає слухачів, 
передбачає спілкування. Діалог передбачає дві сто-
рони, взаємну відкритість до спілкування, готовність 
до порозуміння». Очевидно, що такий діалог буде на-
вряд чи можливий, якщо одна з його сторін буде пря-
мо називати іншу єретичним співтовариством. Про це 
ж можна сказати так: «Як тільки ви скажете людині, 
що він єретик, ви закриваєте будь-яку можливість 
спілкування з ним - він перестає вас чути і стає вашим 
ворогом, адже він себе єретиком не вважає і сприймає 
ці слова як образу». Святитель Марк Ефеський, який 
виступав на Ферраро-Флорентійському соборі з ви-
криттями помилок латинства, звертаючись до Римсь-
кого Папи, називав його не інакше як «Святішим От-
цем» і «Блаженнішим Папою Старого Риму», а соборні 
дебати з католиками описував такими словами: 
«Сьогодні члени Тіла Господнього, раніше розділені 
і розсічені протягом багатьох століть, поспішають до 
взаємного єднання!». Щоб дізнатися, як насправді 
думав і чинив святитель, слід ознайомитися з кни-
гою архімандрита Амвросія (Погодіна) «Святитель 
Марк Ефеський і Флорентійська унія», де наведені 
справжні його виступи на Ферраро-Флорентійському 
соборі і після собору. Святитель робив все, щоб у 
взаємоповажному діалозі схилити своїх опонентів до 
повернення на шлях істини. Коли ж стало зрозуміло, 
що це неможливо, він мужньо виступив супроти лати-
нян, захищаючи чистоту Православ'я.

  Саме так чинять Предстоятелі Православних 
Церков світу, ревно захищаючи православну віру і 
відстоюючи інтереси Православної Церкви в діалозі 
з інославними, іновірними і невіруючими. Ухилення 
від такого діалогу було б злочином перед Господом, 
що звелів Своїм апостолам йти і навчати всі народи, 
хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навча-
ючи їх зберігати все те, що Він заповів (Мт. 28: 19-20). 
Якби апостоли сиділи замкнені, уникаючи будь-якого 
контакту з іновірними, проповідь Євангелія Христово-
го ніколи б не вийшла за межі Сіонської світлиці. Зне-
вага до людей іншої віри чи інших поглядів уподібнює 
людей фарисеям, головним побоюванням яких було: 
як би не занечиститись від зіткнення з тими, хто з їх 
точки зору неправильно вірив.
  Саме фарисеям, а не апостолам і не святителю 
Марку Ефеському уподібнюються ті горе- «ревнителі 
Православ'я», які сьогодні бентежать народ Божий 
брехливими розповідями про нібито підготовлюваний 
антихристовий собор. Справа ж апостолів і святого 
Марка Ефеського продовжують ті, хто без страху всту-
пають в діалог з інославними - не заради досягнення 
доктринальних компромісів, а заради свідоцтва про 
чистоту і істину православної віри, заради знаходжен-
ня прийнятних форм взаємного співіснування, заради 
порятунку життя переслідуваних християн Близького 
Сходу і Північної Африки, заради спільного захисту 
сім'ї як освяченого Богом союзу чоловіка і жінки, за-
ради захисту життя ненароджених немовлят, заради 
миру на землі.
  Слід також зазначити, що прийнятий на Зборах 
Предстоятелів Помісних Православних Церков Ре-
гламент роботи Всеправославного Собору виключає 
можливість розгляду на ньому яких би то не було 
інших, нових тем або документів, крім шести перера-
хованих вище. Більш того, відповідно до Регламенту 
всі поправки до зазначених документів - якщо в таких 
виникне необхідність - можуть прийматися виключно 
одноголосним рішенням усіх Помісних Церков, що 
означає, що жодна поправка не може бути прийня-
та, якщо хоча б одна з Помісних Церков, що беруть 
участь в роботі Собору, заявить про свою з нею незго-
ду. Подібний порядок прийняття рішень дозволяє усім 
канонічним Православним Церквам безперешкод-
но брати участь у роботі Всеправославного Собору, 
не побоюючись, що Помісним Церквам може бути 
нав'язано рішення, що суперечать святоотцівським 
вченням і багатовіковому Преданню Церкви.
   Виходячи з цього, Архієрейський Собор схва-
лив участь в майбутньому Всеправославному 
Соборі, закликавши всіх вірних чад нашої Церкви 
до сугубої молитви, щоб його проведення «послу-
жило на добро Церкви Христової». Твердження, 
яке розповсюджується останнім часом про те, що 
Архієрейський Собор нібито не мав достатніх повно-
важень приймати подібне рішення, слід визнати не 
тільки помилковим, але і таким, що руйнує самі осно-
ви буття Православної Церкви, яку з апостольських 
часів відрізняє ієрархічний стрій.
  Закликаємо усіх до сугубої молитви, «щоб Господь 
явив Свою волю членам майбутнього Святого і Ве-
ликого Собору Православної Церкви і щоб його про-
ведення зміцнило єдність Православ'я, послужило 
на добро Церкви Христової, на Божу славу, до збере-
ження неушкодженої православної віри».

Відділ Зовнішніх церковних зв’язків
Редакторська правка ігумена Маркіана (Каюмова)

ВСЕПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР НЕ МОЖЕ БУТИ 
«ВОСЬМИМ ВСЕЛЕНСЬКИМ СОБОРОМ»

Заява Відділу зовнішніх  церковних зв ’язк ів
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Продовження. Початок на стор. 1  
  У 1929 році ігумен Пантелеімон за указом митро-
полита Варшавського і всієї Польщі Діонісія стає на-
стоятелем Загаєцького святого Іоанна Милостивого 
чоловічого монастиря на Волині (нині в Шумському 
районі Тернопільської області) з возведенням в сан 
архімандрита.
    У 1933 році архімандрит Пантелеімон призначається 
намісником Свято-Успенської Почаївської лаври. Він 
всією душею віддається високому і відповідальному 
служінню, яке ніс до 1941 року. Роки революції, 
громадянської і радянсько-польської війн зіпсували 
не тільки величезне господарство лаври, але і її 
внутрішнє статутне життя.
  1 вересня 1939 почалася Друга світова війна і 19 ве-
ресня 1939 р. Західна Україна відійшла до Радянсь-
кого Союзу. Після приходу радянських військ в 1939 
р. наміснику отцю Пантелеімону довелося пережити 
ще одну напасть: у Лаври новою владою були відняті 
всі сільськогосподарські машини, весь інвентар, вся 
худоба, запаси зерна, продукти харчування і т.д. 
Преставники радянської влади зі знущаннями тяга-
ли намісника по горищах монастирських корпусів, 
перевіряючи чи немає там зброї. Перестали існувати 
дитячі притулки, парафіяльна школа і 
взагалі все життя на території монастиря, за 
винятком богослужбового. Всіх послушників 
і молодих ченців вигнали з Лаври, залишили 
тільки літніх і старих. Кількість насельників 
Почаївської Лаври зменшилася з 300 до 80 
осіб.
  28 жовтня 1940 року Синод Руської Церкви 
утворив Екзархат Західних України і Білорусії. 
Тоді ж Екзархом і архієпископом Волинсь-
ким і Луцьким, священноархімандритом 
Почаївської лаври, був призначений видат-
ний проповідник архієпископ Микола (Яру-
шевич; 1891-1961). У лютому 1941 р вла-
дика Миколай з архіпастирським візитом 
відвідав Львів. У своєму рапорті на ім’я 
Патріаршого Місцеблюстителя митрополи-
та Сергія (Страгородського) він доповідав 
про зустріч з представниками православно-
го приходу у Львові, про необхідність про-
довжити апостольську справу приєднання 
уніатів до Православної Церкви і важливості 
для підняття престижу Православної Церк-
ви в Галичині призначення на Львівську ка-
федру єпископа. Кандидатом на Львівську кафедру 
митрополит Миколай запропонував архімандрита 
Пантелеімона, який за часів Польщі «більш інших по-
служив справі православної місії в Галичині».
  Священний Синод Руської Православної Церкви під 
головуванням Місцеблюстителя Патріаршого престо-
лу визнав намісника Почаївської лаври архімандрита 
Пантелеімона найдостойнішим кандидатом на 
єпископське служіння і обрав на давню і вакантну з 
початку XVIII-го століття через захоплення уніатами 
православну Львівську кафедру. 27 березня (14 бе-
резня за старим стилем) 1941 року в Єлоховському 
Богоявленському соборі він був хіротонізований 
на єпископа Львівського зі збереженням на посаді 
намісника Почаївської лаври. Хіротонію здійснили 
Місцеблюститель Патріаршого престолу митрополит 
Сергій (Страгородський), Екзарх Західних областей 
України і Білорусії митрополит Волинський і Луцький 
Микола (Ярушевич), Екзарх Латвії та Естонії митропо-
лит Литовський і Віленський Сергій (Воскресенський), 
архієпископ Рівненський і Кременецький Олексій (Гро-
мадський), єпископ Камінь-Каширський Антоній (Мар-
ценко), архієпископ Острозький Симон (Івановський), 
архієпископ Орловський Миколай (Могилевський; 
зарахований до лику святих Православної Церкви в 
2000 році). До юрисдикції нововисвяченого єпископа 
увійшли всі парафії, що повернулися тоді з унії (біля 
30-ти) новостворених Тернопільської та Львівської об-
ластей (колишньої історичної Галичини). Намісником 
лаври він пробув ще близько двох місяців і 2 червня 
1941 р Синодом був звільнений від цього послуху з 
приписом постійного перебування у Львові, в якому 
для нього була підготовлена   резиденція.
  Після початку Великої Вітчизняної війни і окупації 
України гітлерівцями, 18 серпня 1941 року єпископ 
Львівський Пантелеімон на запрошення архієпископа 
Олексія (Громадського; 1.11.1882-8.5.1943) брав 

участь в Єпископській нараді у Почаївській лаврі. Чле-
ни цих зборів при складанні прийнятих ними поста-
нов назвали своє зібрання «собором». На цій нараді-
соборі він з іншими православними архієреями, які 
опинилися на окупованій території України, зважаючи 
на неможливість будь-якого зв'язку через лінію фрон-
ту з Священноначаллям Руської Православної Церк-
ви проголосили тимчасове створення автономної 
Української Церкви. Члени наради-собору ухвалили 
канонічне становище Автономної Церкви в складі 
Руської та під канонічним очолюванням Патріаршого 
Місцеблюстителя митрополита Сергія (Страгородсь-
кого) відповідно до рішення Всеросійського Помісного 
Собору 1917-1918 рр. про дарування Православній 
Церкві на Україні автономного статусу, потім, втім, 
скасованого Святішим Патріархом Тихоном (про що 
в постанові Почаївської наради єпископів згадано не 
було). Главою автономної Української Православної 
Церкви був обраний найстаріший за хіротонією Во-
линський архієпископ Олексій (Громадський; висвя-
чений на вікарного єпископа 3.09.1922 р.), і возведе-
ний потім в сан митрополита.
  Хоча Автономна Церква України і не поривала 
канонічного зв'язку з Московським Патріархатом, її 

кого собору, так як 
верхній ще не був 
звільнений від яки-
хось встановлених 
безбожною владою 
в 30-і рр. механічних 
верстатів, він по 
можливості звершу-
вав Літургії щодня, 
висвячуючи дияконів 
і священиків для 
заповнення ду-
ховенством усіх 
нововідкритих і по-
вернутих з автоке-
фального розколу храмів Києва та Київщини.
    Для поповнення духовенства в Києві з благо-
словення єпископа Пантелеімона були утворені 
ставленицькі комісії з осіб з богословською освітою. 
Владика іноді сам підбирав і екзаменував ставлеників 
перед хіротонією. Головне ж поповнення йшло через 
навчання кандидатів на короткострокових (від 1 до 6 
місяців) курсах. Правда, потім окупанти заборонили 
їх, як і організацію вищої богословської освіти. Тільки 

восени 1943 року, коли радянські війська 
вже наближалися до міста, архієпископу 
Пантелеімону дозволили створити духовну 
семінарію в Києві. Але часу для реалізації 
цього плану вже не залишалося.
  Трудами і благословенням єпископа 
Пантелеімона в Київській єпархії в 1942 р. 
було відкрито 8 монастирів (в самому Києві 
було відроджено 6 обителей з 760 насель-
никами: 3 чоловічих - Києво-Печерська Лав-
ра, Іонинський і Михайлівський і 3 жіночих 
монастирі - Покровський, Флоровський і 
Введенський) і 318 храмів (в 1943 р. парафій 
було вже 500), з них в самому Києві 28 (во-
сени 1943 р. число київських храмів до-
сягло 40). В єпархії під омофором владики 
Пантелеімона служили 434 священика. У 
1943 р. кількість парафій в єпархії досяг-
ла майже 50% дореволюційного рівня, 
а кількість священнослужителів - 70%. 
Автономній Церкві було повернуто Володи-
мирський собор, який готувався до урочи-
стого освячення після безбожного осквер-
нення, готувалися до передачі Митрополичі 

палати і будівля Консисторії на території Софіївського 
собору.
   Крім суто єпархіальних справ владиці Пантелеімону 
доводилося вирішувати справи, що стосувалися всього 
Православ'я на Україні. Київ в роки Великої Вітчизняної 
війни став після Волині другим місцем, в якому роз-
горнулася важка боротьба канонічної Автономної 
Церкви і розкольницьки-націоналістичної організації, 
званої «автокефальною церквою», створеної роз-
кольницькими діями Полікарпа (Сікорського). Став-
лення єпископа Пантелеімона до наступників 
«соборноправної благодаті» «митрополитів» Василя 
Липківського та Миколи Борецького, залишки яких 
заявили про себе на з'їзді в Києві 29 вересня 1941, 
було завжди суворо канонічним. Під час переговорів 
зі старими самосвятами-липківцями і нео-ліпковцями 
Полікарпа, він наполягав на прийнятті їх в спілкування 
як обновленців, тобто тільки після публічного по-
каяння з умовою нового висвячення при відсутності 
канонічних перешкод.
 Архієпископ Пантелеімон, як і всі єпископи, ду-
ховенство та віруючі Автономної Церкви, яких на 
Україні була абсолютна більшість, виступив про-
ти неканонічного об'єднання з розкольниками, 
підписаного 8 жовтня 1942 р. в архієрейському бу-
динку на території Почаївської лаври. Тоді митропо-
лит Олексій (Громадський) під тиском і шантажем 
прибулих автокефальних «єпископів» - Чигиринсько-
го Никанора (Абрамовича) і Переяславського Мстис-
лава (Скрипника), не маючи на те повноважень від 
єпископату Автономної Церкви, поспішно погодився 
із запропонованим йому «Актом поєднання».
    Єпископ Пантелеімон, обговоривши з архієпископом 
Чернігівським Симоном (Івановським; 1.02.1888-
1.02.1966) і єпископом Полтавським Веніаміном (Но-
вицьким) цей неканонічний документ за підписом 
Першоієрарха Автономної Церкви, який розкольни-

Більш інших послужив справі Православної місії в Галичині - 
Архієпископ Пантелеімон (Рудик)

Єпископ Пантелеімон (Рудик) серед єпископату Автономної 
Української Православної Церкви

автономний статус так і не був визнаний Патріаршим 
Місцеблюстителем митрополитом Сергієм і екзархом 
України митрополитом Київським Миколаєм (Яру-
шевичем). При цьому її члени не визнавались роз-
кольниками і не піддавалися канонічним заборонам. 
Після звільнення країни від фашистів і повернення 
ієрархічних структур Московського Патріархату на 
Україні ієрархія і духовенство Автономної Церкви 
увійшли в рідну Церкву-Матір у сущому сані.
   У грудні 1941 року ієрархія Православної 
Автономної Церкви для канонічного відродження 
древньої Київської єпархії, майже повністю знищеної 
войовничим атеїзмом і розгромленої липківцівцями-
самосвятами, направила в Київ найкращих 
представників Волинсько-Галицького православ-
ного духовенства на чолі з єпископом Львівським 
Пантелеімоном (Рудиком). Призначений Патріаршим 
Місцеблюстителем митрополитом Сергієм 15 липня 
1941 року на вакантну Київську кафедру з титулом 
митрополит Київський і Галицький владика митро-
полит Миколай (Ярушевич), Екзарх України, не зміг 
перебувати в Києві за обставинами воєнного часу.
 18 грудня 1941 єпископ Пантелеімон на правах 
єпархіального архієрея прибув до Києва. Тоді у 
Києві проживав на спокої єдиний на всю територію 
Радянської України архієрей канонічного рукополо-
ження синодального періоду старий схиархієпископ 
Антоній, який одразу увійшов в канонічне спілкування 
з єпископом Пантелеімоном.
  У Києві єпископ Пантелеімон відразу ж відкрив 
Єпархіальне управління та тимчасово облаштував 
свою резиденцію в корпусі відродженого з приходом 
німців Свято-Покровського жіночого монастиря, в яко-
му зараз покої ігумені. За допомогою своїх помічників 
Владика почав освячувати нововідкриті храми, при-
значати в них священиків і видавати антимінси. Спо-
чатку в нижньому храмі Миколаївського монастирсь-
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ки всюди підносили як свою «перемогу», наполіг на 
терміновому скликані Архієрейського собору. Собор 
відбувся 30 жовтня 1942 року і ухвалив розіслати чадам 
Автономної Церкви розгромного «Архіпастирського 
послання» проти Акту «поєднання», складене 
єпископом Веніаміном.
  Завдяки ревності своїх співбратів-архієреїв 
і їх єдності з віруючими митрополит Олексій, 
усвідомивши свою помилку, анулював свій підпис 
під неканонічним і зрадницьким Актом «поєднання». 
Ставши на шлях суворого церковного правопорядку і 
дотримання канонів владика зберіг себе і Автономну 
Церкву в канонічній чистоті. У відповідь націоналісти 
почали релігійну війну з захопленням храмів, вбив-
ствами ієрархів і духовенства. 8 травня 1943 р. до-
рогою з Кременця в Дубно між селами Миколаївка і 
Смига нинішнього Дубенського району Рівненської 
області митрополит Олексій (Громадський) був уби-
тий українськими «самостійниками», близькими до 
Полікарпа (Сікорського).
    Архієпископ Пантелеімон через втручання німецької 
влади не зміг взяти участі в Архієрейському соборі в 
Ковелі 6 червня 1943 р., на якому новим предстоя-
телем Автономної Церкви 
було обрано найстарішого 
за хіротонією єпископа 
Кам'янець-Подільського 
Дамаскіна (Малюту; 
22.10.1903-1944; 9.08.1940 
р. хіротонізований на 
єпископа Житомирсько-
го) з возведенням його в 
сан архієпископа. Владику 
не влаштувало нав'язане 
німецькими загарбниками 
найменування архієпископа 
Дамаскіна тільки «старшим 
єпископом» Автономної 
Церкви і він плану-
вав повернення титулу 
«Першоієрарха» на Соборі, 
який повинен був відбутися 
в Києві 19 вересня 1943 в 
зв'язку з урочистим освя-
ченням Володимирського 
собору. Але швидке набли-
ження фронту і звільнення 
українських земель від 
загарбників завадило пла-
нам владики.
   Приблизно за місяць до 
звільнення Києва Радянсь-
кою армією, 25 вересня 
1943 року, архієпископ 
Пантелеімон разом зі своїм 
келейником і іподияконом ченцем Димитрієм (Щур) 
за розпорядженням німецької влади про евакуацію 
цивільного населення був змушений емігрувати на 
Захід.
  Після виїзду з Києва єпископ Пантелеімон зупи-
нився у Варшаві. Митрополит Варшавський Діонісій, 
дізнавшись, що глава Автономної Церкви архієпископ 
Дамаскін радянською військовою владою заарешто-
ваний в Кам'янець-Подільському, одноосібно в квітні 
1944 р. передав титул Першоієрарха Української 
автономної церкви владиці Пантелеімона (Рудику). 
Так архієпископ Пантелеімон був призначений тим-
часовим главою Автономної Церкви, яка на той час 
закінчувала своє існування на землях України. Та-
ким чином, він опинився третім і останнім предсто-
ятелем Автономної Церкви на Україні, що існувала 
в роки Великої Вітчизняної війни. Є свідчення, що 
архієпископ Пантелеімон (Рудик) в кінці 1944 р. в 
Берліні представлявся главою Автономної Української 
Православної Церкви.
   5 квітня 1946 року на Архієрейському Соборі 
Руської Православної Церкви Закордоном 
(РПЦЗ) у Мюнхені під головуванням митропо-
лита Анастасія (Грибановського) архієпископ 
Пантелеімон (Рудик) в числі інших 12-ти архієреїв 
Автономних Української та Білоруської Церков 
був прийнятий в Руську Закордонну Церкву в су-
щому сані. Обидві Автономні Церкви військового 
часу тоді припинили своє існування.
   Керівництвом Зарубіжної церкви в 1947 р. 
архієпископ Пантелеімон був призначений на 
служіння в Аргентину з титулом Буенос-Айресь-
кий. Не довго він прослужив в юрисдикції Закор-
донного Синоду в країнах Південної Америки і 

в першій половині 1950 був відряджений до Ірану, а 
потім в Туніс.
  У 1952 р. переведений в Канаду і до 1957 р керу-
вав Монреальською та Східно-Канадською, а потім 
Едмонтонською і Західно-Канадською єпархіями 
РПЦЗ. 5 березня 1959 архієпископ Пантелеімон, 
який завжди бажав в період своїх довгих поневірянь 
по чужій землі повернутися в лоно Матері-Церкви, 
возз'єднався з нею. Згідно з журнальною постано-
вою №4 Священного Синоду Руської Православної 
Церкви архієпископу Пантелеімону було дано право 
священнослужіння в храмі в ім'я великомучениці 
Варвари в місті Едмонтоні та в інших православ-
них храмах. 8 травня 1959 року в Миколаївському 
соборі Нью-Йорка владика Пантелеімон очолив 
архієрейську хіротонію на єпископа Нью-Йоркського 
Досифея (Іванченко). 8 серпня 1959 р. одночасно із 
заснуванням Едмонтонсько-Канадської єпархії Мо-
сковського Патріархату архієпископ Пантелеімон був 
призначений першим і, як виявилося в подальшому, 
останнім її правлячим архієреєм з титулом Едмон-
тонський і Канадський.
  В ознаменування 50-річчя служіння Святішого 

Патріарха Алексія Святій 
Православній Церкві в 
єпископському сані і в пам’ять 
спільного служіння Указом 
Патріарха від 11 травня 1963 
архієпископ Пантелеімон був 
нагороджений церковним ор-
деном св. кн. Володимира 
I-го ступеня. За багаторічне 
ревне служіння архієпископа 
Пантелеймона духовен-
ство і паства Едмонтонської 
єпархії вирішили клопотати 
перед Святішим Патріархом 
Алексієм (Симанським) про 
возведення свого архієрея 
в сан митрополита. Тільки 
раптова смерть архієпископа 
Пантелеімона перешкоди-
ла здійсненню цього щирого 
наміру.
  7 вересня 1961 року 
архієпископ Пантелеімон 
відвідав рідну Церкву-Мати, 
яка переживала складний час 
хрущовських гонінь. Під час 
свого двотижневого перебу-
вання в Радянському Союзі 
він здійснював богослужіння 
в храмах Москви, Троїце-
Сергієвої лаври, Троїцької 
Олександро-Невської лаври, 

Ленінграда, поклонявся святиням, молився за свою 
паству і всю Церкву, мав бесіди з Патріаршим Екзар-
хом в Америці митрополитом Борисом (Віком) і Голо-
вою ВЗЦЗ архієпископом Ярославським і Ростовсь-
ким Никодимом (Ротовим).
  На запрошення Святійшого Патріарха Алексія (Си-
манського) архієпископ Пантелеімон в 1967 році в 
черговий раз побував на рідній землі. З 24 травня 
по 22 червня він відвідав церковні святині Москви, 
Троїце-Сергієвої Лаври, Ленінграда, Києва, Одеси, 
Львова, Почаївської лаври, Корецького Троїцького 
жіночого монастиря і Рівне.
  До дня свого Тезоіменитства 1968 року з благо-
словення Священноначалля Церкви і на запрошен-
ня Константинопольського Патріарха Афінагора 
архієпископ Пантелеімон з 25 липня відвідав Святу 
Гору Афон, щоб помолитися біля святинь земного 
уділу Богоматері.
 Помер архієпископ Пантелеімон 2 жовтня 1968 
року в 5 годині 30 хвилин ранку в найближчому від 
архієрейської резиденції госпіталі імені королеви 
Олександри міста Едмонтон.
   У неділю, 6 жовтня у Варваринському соборі, після 
служіння літургії, чин поховання владики, який тривав 
з 2 години дня до 5-ї вечора, очолив архієпископ Нью-
Йорський і Алеутський Іонафан (Кополовіч; 1912-
1988). Згідно з висловленим свого часу побажанням 
владики, щоб його поховали поза межами галасливо-
го міста, тіло архієпископа Пантелеймона було похо-
вано на центральному місці кладовища найближчо-
го приходу на Ніску (Nisku, Rabbit Hill) в 16-ти милях 
від міста Едмонтона, перед входом у храм Різдва 
Пресвятої Богородиці, який він свого часу освятив.

Підготував ігумен Маркіан (Каюмов)

  Прийняття християнства й утворення Церкви 
мали величезне значення для розвитку освіти і всієї 
національної культури українського народу.
   Християнство принесло з собою книгу, писемність, 
школу. Прийнявши Христову віру з Візантії, Київська 
Русь отримала звідти і потрібні для богослужіння та 
християнської освіти книги; але отримала переваж-
но не мовою грецькою, з якої треба було ще пере-
кладати, а через південних слов'ян, які вже мали 
переклади церковно-релігійної літератури на мову 
слов'янську. Це була історична заслуга святих братів 
Кирила і Мефодія. Великим щастям для народу 
було те, що Христову віру він прийняв не з Рима. Бо 
латинські проповідники, пов'язані традиціями Рима, 
відправляли богослужіння для всіх народів латинсь-
кою мовою, хоч би та мова для того чи іншого народу 
була зовсім чужою, незрозумілою. Крім того, Рим за-
бороняв масам вірних читати Біблію – Святе Письмо. 
      Принесена на Русь церковна писемність слов'янсь-
кою мовою стала основою, на якій виросла власна 
писемність. Річ у тім, що тодішня церковнослов'янська 
мова, так звана старослов'янська, хоч і не була живою 
мовою наших прадідів, але була значно зрозумілішою. 
   За зразками перекладених (з грецької мови) книг, 
що з'явилися після прийняття християнства, стали 
писати в Русі літописи, житія святих, проповіді, описи 
прочан подорожей до святих місць та інші твори. 
  Упродовж багатьох століть література складала-
ся майже повністю з творів церковно-релігійних. 
Українська писемність стала світською тільки на по-
чатку XIX століття. До того ж часу вона була пов'язана 
з Церквою і з церковно-національним життям нашого 
народу. Монастирі, разом з княжими дворами, були 
осередками "книжного читання", переписування 
книг (коли не було ще друкування книжок), записів 
літописців, складання житій святих, проповідей. 
Перші письменники, як-от митрополит Іларіон, пре-
подобний Феодосій Печерський, літописець Нестор, 
єпископ Кирило Туровський, ігумен Даниїл Палом-
ник та інші., були переважно з ченців та з церковної 
ієрархії. 
   У ті давні часи рукописна книга була досяжна тільки 
для вищих верств (князі, бояри, духовенство); про-
стий народ пізнавав християнство через церковне 
богослужіння та проповідь у церкві. На становлення 
християнського світогляду народу, його моральних 
поглядів на правду і кривду надзвичайно великий 
вплив мала Церква з великим колом річних свят і 
пов'язаних з ними церковних обрядів. Під впливом 
старозавітних і євангельських оповідей, житій святих, 
псалмів, церковно-богослужбових співів утворюють-
ся в народі оповідання про початок і кінець світу, про 
побожне життя, муки пекельні. А народна поезія, яка 
існувала ще з язичницьких часів, проймається хри-
стиянськими мотивами і характером; це, наприклад, 
спостерігається в українських колядках, де обожувані 
раніше сили природи замінюють тепер Бог Отець, Ісус 
Христос, Дух Святий, Богородиця, апостоли, святі. 
   Вплив Церкви на національну культуру українського 
народу, крім формування християнського світогляду, 
розвитку писемності, народної релігійної творчості і 
церковно-обрядового побуту в житті народу, позна-
чився і на розвитку різних видів мистецтва, таких як 
церковний спів, малярство, церковна архітектура. 
   Церковне будівництво розвинулось у нас дуже ши-
роко. Літописи згадують про сотні церков, які були в 
переважній більшості дерев'яними. А князі будували 
величні муровані храми. Хреститель Русі князь Во-
лодимир збудував Десятинну церкву, яка була однією 
з найбагатших будов старокнязівської доби. Цей ве-
личний храм був зруйнований під час нападу на Київ 
татарського хана Батия в 1240 році. 
   Найбільшою ж будовою в старокнязівську добу і ве-
личною пам'яткою Української Православної Церкви 
залишається й досі Київський Софійський собор. Це 
була митрополича кафедра на честь святої Софії, 
або Премудрості Божої. Побудував її син Володимира 
Великого, князь Ярослав Мудрий у першій половині 
XI ст. Хоч зовнішній і внутрішній вигляд цієї святині 
далеко не той тепер, як за часів князя Ярослава, але 
вона зберегла за понад 900 років існування чимало 
від своєї первісної будови і зі своїх мистецьких при-
крас. Свята Софія Київська є свого роду символом 
тисячолітнього християнства.

Церква і зародки 
української культури
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   Однією із найсерйозніших проблем духовного жит-
тя віруючої людини є проблема віри. Більшість лю-
дей, вважаючи себе віруючими, абсолютно не мають 
ніякої віри. Що рухає ними в духовному житті? Чи зна-
ють вони про це?
   Часом ми навіть не підозрюємо, наскільки сильну 
владу має марновірство над людиною в її гріховному 
стані. Багато хто, і навіть, як не дивно, християни, які 
відвідують церкву не один рік, і не здогадуються, що 
у своєму духовному житті вони керуються зовсім не 
вірою, а чистим марновірством.
   Що таке марновірства і чому сучасна людина в них 
вірить - про це в бесіді з настоятелем храму на честь 
ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі» м. Саратова, 
ігуменом Нектарієм (Морозовим).
  - Отче Нектарію, у чому різниця між вірою і 
марновірством?
   - Я б відповів зустрічним запитанням: а що, влас-
не кажучи, між тим та іншим спільного? Практично 
нічого. Адже віра - навіть якщо ми говоримо про абсо-
лютно земну, позбавлену релігійного виміру віру , - в 
ідеали, у принципи, в людину, нарешті, то це те, що 
підносить людину, робить кращою, наповнює її жит-
тя необхідним змістом. Віра ж у Бога, віра істинна, 
не просто підносить, а дозволяє людині ще тут, на 
землі, в часі виявитися причетною до життя вічного, 
фактично увійти в нього. Ця віра - запорука спасіння, 
єднання з Богом, досягнення Царства Небесного.
   А марновірство... це, можливо, теж віра... Але в що 
і яка? У якісь прикмети, знаки. Ця віра - суєтна , тобто 
безпідставна, порожня, іноді смішна і безглузда, іноді 
- страшна. І якщо віра істинна - це зв’язок людини з 
її Творцем, то віра суєтна - відокремлююча від Нього 
перепона.
    - Як з’являються забобони, і чому ми в них віримо?
 - Причина виникнення забобонів - зубожіння 
справжньої віри. Людина забуває про Бога або прямо 
відкидає Його, але виявляється, що зовсім без віри 
вона не може - так проявляється відчуття власної 
немічності, обмеженості, а насправді - тварності. І 
той, хто заявляв про свою незалежність від люблячо-
го, милосердного, але при тому й всесильного Бога, 
потрапляє в якусь принизливу залежність від нічого 
не значимих речей. Міняє дорогу, якщо її перебігла 
чорна кішка, хреститься, побачивши священика 
- адже теж погана прикмета, готова вбити жінку з 
порожніми відрами, плює через ліве плече, стукає 
по столу, щоб не наврочити... Та хіба мало ще при-
думано подібних дурниць? Ким придумано? Думаю, 
тим, хто найбільше ненавидить людей і радий був би 
погубити всіх і кожного, але владу набуває лише над 
тими, хто добровільно відвертається від істини.
   - А чи були забобони у біблійної людини? Чи є такі 
приклади в Старому або Новому Завіті?
  - Забобони - постійний супутник людства, протя-
гом всієї його історії. Як вже сказано - де не було 
справжньої віри, там утворену порожнечу забобони 
заповнюють негайно. Якщо говорити про старозавітні 
часи, то найяскравіший приклад забобону - поклоніння 
золотому теляті. Та й взагалі язичництво як таке - все 
марновірство за природою своєю від початку і до 
кінця.
  - Сучасне суспільство відрізняє жорсткий прагма-
тизм і досить високий рівень освіти. Сьогодні воно 
схильне до забобонів більше чи менше, ніж раніше?
  - Думаю, більше. Віри стало менше, а життя все 
напруженіше, складніше, звідси - страхи, а від страхів 
- бажання закритися, захиститися від них. І звідси - 
всілякі забобони. Звідси ж і захоплення всілякими 
магами, екстрасенсами і чаклунами. Причому досвід 
свідчить: до забобонів у рівній мірі можуть бути 
схильні як люди з мінімальним освітнім рівнем, так і 
ті, що мають вчені ступені. Тому суть не в освіті, а в 
тому, чи живе людина життям внутрішнім, життям ду-

ховним, чи має здорові і правильні поняття про Бога, 
про життя тимчасове та вічне, про цей світ, людей і 
про себе саму.
  - З історії ми знаємо, що із забобонами боролися 
здавна. Так, Морським статутом Петра I за релігійне 
марновірство визначалася смертна кара, за просту 
оману і повір’я - публічне церковне покаяння. Як бачи-
мо, наші пращури ясно усвідомлювали, що релігійна 
віра і марновірство - поняття абсолютно різні. Чому 
сьогодні ці поняття перемішалися ?
   - Думаю, що в першу чергу винні в цьому десятиліття 
богоборчої влади, протягом яких народ був відірваний 
від Церкви, від віри як такої. Ми провалилися в якусь 
страшну безодню духовного невігластва, і якщо і 
вибираємося з неї сьогодні, то дуже дрібними крока-
ми, дуже поступово.
   - Звідки до нас потрапили забобони? І чому вони 
такі «живучі» в народі?
   - Який механізм поширення чуток? Знаєте відомий 
вислів - «одна бабка сказала»? Ось і тут те ж: одна 
бабця сказала одне, інший авторитетний дідусь 
інше... І пішло передаватися з вуст у вуста, перетво-
рюючись поступово в цілий неписаний звід переказів 
старців і стариць. А є ж відомий духовний закон: «чого 
боїться безбожний, те прийде на нього». Спіткало ко-
гось, потім ще когось - і ось «прикмета» готова.
  - Досить дивно спостерігати, коли зріла людина 
вірить у безглузді речі. Розсипана сіль і розбиті дзер-
кала терзають життя багатьох людей. А передавати 
через поріг бояться як старенькі, так і цілком сучасні 
люди. Як бути з цим?
   - Я думаю, боротися із забобонами як такими – не 
найбільш перспективне заняття. Боротися треба з по-
роджуючим їх безвір’ям. Заступить на його місце віра, 
і забобони самі зникнуть. Хоча і в кожному окремому 
випадку треба роз’яснювати, з терпінням і любов’ю, 
що не залежить життя людини і сама людина від яки-
хось формальних і вкрай несерйозних зовнішніх оз-
нак і прикмет, що всі ми - в руках Божих, і навіть во-
лосся з голови людини не впаде без волі Господа на 
землю.
   - Багато забобонів пов’язано з магією чисел: днями, 
числами і місяцями. Є люди, які до сліз засмучують-
ся, якщо їм трапляється 13-е місце, а вже якщо 13-е 
число збігається з п’ятницею - взагалі можна чекати 
катастрофічних речей...
  - І, проте ж, війни починаються не за розкладом, не 
по п’ятницях неодмінно, не 13 числа і не в 13 годині... 
І злочини скоюються в будь-який день тижня і будь-
який час доби. І вмирають люди не за «розкладом». 
Що тут говорити - якщо немає у людини страху Бо-
жого, то боятися вона буде всього - і кожного числа, і 
кожного «загрозливого» збігу обставин, і кожного шо-
роху, і кожної тіні...
  - Багато людей, які відвідують церкву вже не пер-
ший рік, і не здогадуються, що у своєму духовному 
житті вони часто керуються зовсім не вірою, а чистим 
марновірством. Яким чином забобони приживаються 
в церковному середовищі ?
  - На жаль, не кожна людина, що навіть регуляр-
но відвідує храм, прагне по-справжньому глибоко 
і ґрунтовно дізнатися про свою віру. Повірте: якщо 
християнин часто сповідається і причащається, не 
носить виникаючі питання у собі, а прагне вирішити їх 
з духівником, якщо він читає святих отців - вдумливо 
і серйозно, - то в його серці, в його житті забобони 
ґрунту для себе не знайдуть. І навпаки...
   - Передавати свічку в церкві тільки правою рукою 
і через праве плече, не можна переставляти раніше 
поставлені свічки, таїнство Єлеопомазання можна 
приймати тільки перед смертю і т. д. Що це? Звідки 
з’являються такі забобони?
  - З того ж самого джерела - «одна бабка сказала». 
З числа тих самих «бабок», на яких так часто скар-

жаться люди, що вперше приходять до храму. Чому 
сказала? А просто тому, що їй так здалося, вона так 
думає. Людина ж, яка ще нічого в Церкві не знає, ча-
сто сприймає подібні «одкровення» як якесь таємне 
знання, яке дуже легко приймається їм на віру.
   - Навіть ставлення до церковних речей (ікони, свята 
вода, свічки) може стати забобонним. Людина без-
думно покладається на якийсь священний предмет: 
поясок, ладан, кулон з образом святого і не згадує 
при цьому про Бога. Де логіка?
   - Логіка проста: немає віри, є надія на якусь магічну 
силу «особливих речей», «особливих молитов», 
«справжніх батюшок», «правильних храмів» і т. д.
   - Святі Отці Церкви називали забобони «диявольсь-
кою гординею». Чому вони були настільки категорич-
ними?
  - Тому що ці самі забобони калічать душу люди-
ни, встають між нею і Богом, немов стіна. Вони ж - 
привід для зовнішніх критиків Церкви для насмішок 
і лихослів’я. А інколи - і темний дрімучий ліс, через 
який важко пробратися і розумній, і добре наміреній 
людині, яка робить в церковному житті перші кроки.
   - Буває, що прикмети збуваються, і тоді людям 
складно пояснити, що марновірство - це помилка...
    - Я не думаю, що збіги, які час від часу трапляють-
ся, треба розуміти саме так: «прикмети збуваються». 
Якщо людина уважна до себе, якщо вона не чужа 
логіці і здоровому глузду, то обов’язково побачить ті 
причинно-наслідкові зв’язки, які зумовили ту чи іншу 
подію або збіг. А якщо немає ні логіки, ні здорово-
го глузду... Тоді, звичайно, важко буває втовкмачи-
ти людині, що чорна кішка і невдалий день ніяк не 
пов’язані.
   - Як переконати забобонну людину? І чи потрібно 
це робити?
   - Постаратися переконати однозначно потрібно. Але 
далеко не завжди це можливо. Знову ж таки це пи-
тання не стільки забобонів, скільки відсутності віри. 
Наскільки близька людина до набуття справжньої 
віри, настільки можливо переконати її не вірити в 
«прикмети».
   - Наскільки небезпечні забобони ?
    - Крім того, що марновірство саме по собі досить тяж-
кий гріх - гріх не тільки неправильної віри, а й по суті 
недовіри Богу, воно ще й змушує людину здійснювати 
різні помилки. Відмовлятися від корисного, навіть 
необхідного, братися за щось ризиковане, сваритися 
з близькими людьми - і все через якісь нічого не варті, 
порожні причини. І цього мало. Забобонна людина - 
завжди легка здобич для диявола, слухняна іграшка в 
його руках. Ворогові нашого спасіння дуже легко плу-
тати і збивати таку людину з пантелику, морочити їй 
голову, губити її душу. Можна сказати так: забобони 
- ті ниточки, за які він смикає, підбиваючи полоненого 
ними до краю прірви.
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