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БІРКІВСЬКИЙ ХРАМ ТЕЖ
УВІКОВІЧЕНИЙ НА КАРТИНАХ

З 5 по 15 травня 2016 року в
Олександрівському районі
проходив Бірчанський пленер
художників, організований кірово-
градською приватною галереєю
"Єлисаветград". Майстри пензля з
Одеси та області і Харкова
розміщувались у дитячому
оздоровчому таборі "Жовтень" і
щодня вирушали малювати
картини.

Митці творили у Бірках,
Бовтишці, Розумівці та Івангороді.
Написані там твори художники
представили 14 травня на підсум-
ковій виставці у фойє Олексан-
дрівського районного будинку
культури.

Найбільше художники малюва-
ли у Бірках. Їх увагу привертали
неповторні пейзажі на голубих
плесах, тінисті ліси, затишні
сільські вулиці і, звичайно, затишна

Свято-Миколаївська церква.
Пізніше види Бірок, зображені на
ескізах, стануть картинами і
прикрасять музейні зібрання в
Одесі й Харкові та інших містах,
приватні колекції.

Закінчення
на 4-й сторінці.
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Єпископ Петро: "...Усвідомити
велику відповідальність

перед Богом і перед членами
Православної Церкви"

"Єпископ Петро вважає
неприпустимим участь Російської
Православної Церкви у Всеправо-
славному соборі в тому випадку,
якщо собор прийме екуменізм.
Владика закликав Російську Церкву
вийти зі складу Всесвітньої ради
Церков. Він також піддав критиці
деякі документи Всеправо-
славного собору та оголосив
загальну молитву на всій території
Унгенсько-Ніспоренської єпархії
аж до відкриття собору" ("РНЛ").

З послання владики: "Зараз ми
перебуваємо в такому обтяженого
і важкому періоді [часу], коли
Церква Христова піддається
всіляких провокацій. Особливо
небезпечною є сучасна єресь, яка
іменується екуменізмом. Ця єресь
намагається порушити концепцію
та підвалини Церкви, а також
змінити догмати Єдиної, Святої,
Соборної і Апостольської Церкви.

Ознайомившись із зверненням
чернечих громад (260 осіб),
настоятелів і настоятельок
монастирів Унгенсько-Ніспорен-
ської єпархії щодо "Святого і

Великого Собору Православної
Церкви", який відбудеться у червні
2016 року, а також щодо підготовчих
документів Всеправославного
собору, з сумом визнаю, що тексти
документів містять помилки і
моменти, що порушують православ-
не віровчення.

Вселенським повинен іменува-
тися Собор всієї Православної
Церкви, який до того ж є "останньою
інстанцією в справах віри", але він
не може не визнати Вселенськими
ті Собори, які відбулися у часи
святого Фотія Великого, та
святителя Григорія Палами
(Собори, засудили папські єресі -
філіокве, примат папи і тварную
благодать). Якщо б він засудив всі
вищесказані єресі, то по праву міг
би вважатися рівночестним
Вселенським Соборам.

Підтверджую, що я противник
єресі екуменізму та екуменічного
навчання. Також визнаю, що
підготовчі документи Всеправослав-
ного собору містять помилки і
потребують зміни та аналізі в
святоотцівському дусі та у церковній

традиції засудження екуменізму.
Якщо цей собор визнає

екуменізм і "Всесвітня рада
Церков", а не засудить, то тоді
вважаю неможливим наша участь
у Всеправославному соборі.
Повнота Церкви зберігає та не
змінює православне віровчення,
яке ми успадкували від святих
апостолів і святих отців. Препо-
добний Феодор Студит засуджує
всіх тих, хто сміє противитись святим
отцям.

Христос іменував Церква
Соборною, тому що вона зберігає
істинне сповідання віри, без якої
ніхто не може врятуватися. Багато
говорять, що Всеправославний
собор не буде займатися справа-
ми догматів, не змінить церковний
календар і пости, чернецтво і
богослужіння. Але вони не кажуть,
що зміниться догмат про Церкву. І
[мовчазно визнають] ідею про те,
що до Церкви входять всі, хто
відпав від Церкви, які нібито мають
благодать, апостольське спадко-
ємство і порятунок. (...)

Вважаю, що [Православна]
Церква повинна вийти з Всесвіт-
ньої ради Церков і суворо дотри-
муватися богословських і церков-
них термінів, а також [потрібно]
засудити екуменічні документи
Російської Православної Церкви.
(...) Вознесемо молитви про те,
щоб Всемилостивий Господь
зміцнив нас у справі несення світла
істини в спраглі серця, а також щоб
кожен подих хвалив Господа в Дусі
і Правді. З кожним днем все важче
це робити, так як екуменічний рух
прирівнює Православну Церкву до

всіх тих, які помиляються, і віруючі
вже не можуть відрізнити правду від
брехні.

Крім звернення настоятелів і
настоятельок монастирів деякі
священнослужител і та миряни
зверталися до єпархіального
управління з  тими ж
побоюваннями щодо Всеправо-
славного собору. З кожним з них
ми спілкувалися по три-чотири, а
то й п'ять годин".

Єпископ Петро повідомив, що
в результат і зборів з ус іма
настоятелями і ігуменями монас-
тир ів  єпархії було прийнято
р ішення до початку собору
оголосити стан загальної молитви
на вс ій  території Унгенсько-
Ніспоренської єпархії: "Тексти
документів не є остаточними, і
тому ми маємо над ію, що їх
переглянуть у святобатьківському
дусі. В кожному приході встанов-
лений графік читання Псалтиря.

Єпископ Унгенський і Ніспоренський Петро (Молдавська
Православна Церква) виступив з посланням у відповідь на
звернення представників восьми монастирів єпархії, які закликали
його засудити підготовлені тексти документів майбутнього
Всеправославного собору.

Закінчення
на 3-й сторінці.
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Ченці отримують благословення
до початку так званого "Всепра-
вославного Собору" читати щоденну
молитву Ісусову триста разів,
Пресвятої Богородиці сто раз, всім
святим п'ятдесят разів і Ангелу-
хранителю п'ятдесят разів. Полу-
нощницю і утреню слід здійснювати
в 24.00 ночі. Також слід читати
Псалтир і мати надію на слова
Христа: "Просіть, і дано буде вам;
шукайте, і знайдете; стукайте, і
відчинять вам" (Мт. 7. 7). Станемо
добрими, станьмо зі страхом,
слухаймо у сповіданні православної
віри!"

Звертаємо увагу на матеріал
"Сіяння на камені", опублікований
газетою "Православный крест", - це
аналіз окремих положень проекту
документа Всеправославного
собору "Відносини Православної
Церкви з іншим християнським
світом", прийнятого V Всеправо-
славною предсоборною нарадою в
Шамбезі 10-17 жовтня 2015 року.
Його автор - ієромонах Петро
(Семенов).

Наприклад, пункт 11-й говорить:
"Методологія ведення богослов-
ських діалогів спрямована на
вирішення традиційних богослов-
ських відмінностей або виявлення
можливих нових розбіжностей і на
пошук спільних моментів християн-
ської віри. Вона передбачає
відповідне інформування церковної
повноти про різні етапи розвитку
діалогу.

У тому випадку, коли яку-небудь
богословську відмінність подолати
неможливо, богословський діалог
може тривати, а зазначена супе-
речність з конкретного питання
фіксується і повідомляється всім
Помісним Православним Церквам
для прийняття в подальшому
необхідних дій".

Ієромонах Петро підкреслює:
"Відразу ж відзначимо незгоду
запропонованого методу з
православною святоотцівською
практикою і традицією. Ні в житіях

святих, ні в їх творіннях, ні в цер-
ковному законодавстві, ні в Слові
Божому немає вказівок на подібні
методи. Навпаки, йдеться про
зовсім інші правила і принципи
сперечок з єретиками і розко-
льниками. Наприклад, святий
апостол Павло пропонує такі прості
і всім зрозумілі дії: "Єретика, після
першого й другого напоумлення,
відрікайся, знаючи, що зіпсувався
такий та грішить, і він сам себе
засудив" (Тит. 3. 10-11).

Наступний, 12-й пункт проекту
соборного документу за своїм
змістом утопічний. "Очевидно, -
пишуть автори, - що загальною для
всіх метою богословських діалогів є
остаточне відновлення єдності в
правій вірі і любові". Але це далеко
не очевидно! Особливо коли справа
стосується "єдності" з єретиками".

Інтернет-портал "Право-
славный апологет" опублікував
роздуми відомого каноніста,
проповідника Священної митро-
полії Патрскої, доктора богослов'я,
архімандрита Кирила Костопулоса
(Греція).

"Православна Церква, як така,
що володіє істиною, прагне не до
пошуку "загальних (з єретиками)
елементів християнської віри", а до
прийняття ними всієї Ангельської і
Святоотцівської Істини. (...) Оче-
видно, що Православна Церква має
намір боротися не за єдність, а за
повернення в її лоно відтятих від неї
єретиків і за їх приєднання до неї.
Це також доводить і онтологічна
любов Православної Церкви до
інославних.

І це тому, що любов, щоб по-
справжньому бути любов'ю,
повинна знаходитися всередині
істини, виключаючи будь-який дух
себелюбства і мирського. Поза
істини не може бути справжньої
любові. Справжня любов не
покидає єретика в його помилці, а
витягує його з прірви погибелі,
простягнувши руку істини.

Святий Єфрем Сірін вище-
сказане визначає з точністю: "Якщо
будемо приховувати істину і
подавати поради, угодні сласто-
любству, не буде в нас ні малої

відмінності з лжепророками, які
вводили в оману народ, кажучи
кожному, що йому приємно. Божі ж
пророки проповідували істину, за те
їх ненавиділи і нищили".

В іншому абзаці тексту заяви
Предстоятелів Помісних Право-
славних Церков йдеться про те, що
метою майбутнього собору є
відновлення церковного спілку-
вання. Термін "відновлення"
передбачає переформулювання
рішень попередніх Вселенських
Соборів. Але 2-й канон П'ято-
Шостого Вселенського Собору
підкреслює: "Нікому не дозволено
вищезазначені правила змінювати
або скасовувати, або, крім
запропонованих правил, приймати
інші". Таким чином, вся боротьба
нашої Православної Церкви повин-
на бути спрямована на повернення
єретиків до святобатьківської
істини і їх приєднання до Тіла
Церкви.

Нарешті, часто використо-
вується як аргумент на користь
екуменічного співіснування вираз
"щоб усі були одно" (Ів. 17. 21)
відноситься не до відсічених
єретиків, а до самих православних
християн і єретиків, які каються, та
іновірців, які через проповідь
апостолів та їх наступників будуть
приєднуватися до Матері-Церкви.

Святий Іустин Попович повністю
згоден з православною еклезіо-
логічною точкою зору, що полягає в
тому, що Тіло єдиної Церкви не
може бути розділене, і ми можемо
говорити лише про повернення
відтятих від нього, а не про
возз'єднання його окремих частин.
Він говорить, що "Церква одна і
єдина, бо вона - Тіло одного і
єдиного Христа. Поділ Церкви
онтологічно по суті неможливий,
тому ніколи і не було розділення
Церкви, а було лише відділення від
Церкви".

Інші питання, які розглядалися
Предсоборними нарадами, як,
наприклад, про Таїнство шлюбу або
про піст, були дозволені
попередніми Вселенськими Собо-
рами і Соборами Помісних Церков,
чиї рішення отримали силу все-
ленського авторитету.

Надзвичайно важливо зараз,
щоб Вселенський Патріарх та його
оточення усвідомили свою велику
відповідальність перед Богом і
перед членами Православної
Церкви за те, щоб собор не став
розбійницьким і не викликав
розкол у нашій Православній
церкві".

Матеріал
підготувала

А. Зуєва.

Єпископ Петро: "...Усвідомити
велику відповідальність

перед Богом і перед членами
Православної Церкви"

Закінчення
Початок на 2-й сторінці.
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Просимо читачів газети  помоли-
тись про здравіє рабів Божих Ксенії,
Анатолія, Віктора, Людмили,
Вікторії, Ольги, Миколая,
благодійників Едуарда і Тетяни.

БІРКІВСЬКИЙ ХРАМ ТЕЖ
УВІКОВІЧЕНИЙ НА КАРТИНАХ

А прихильники малярства,
відвідувачі музеїв  плекатимуть
надію відвідати гостинні Бірки і
помолитись у старовинному храмі.

В один з днів у гості до
художників у Бірки завітали
кіровоградські журналісти. Не
оминули вони й Свято-
Миколаївську церкву. Журналісти з
інтересом слухали розповідь
настоятеля храму про історію

Закінчення.
Початок

на 1-й
сторінці.

церкви, її сьогодення. Гостям навіть
пощастило піднятись на церковну
дзвіницю.

А бірчанам на згадку
залишаться ці знімки одеських і
харківських художників та
зображення ескізів їхніх майбутніх
полотен, репортажі журналістів.
Дехто з майстрів пензлю вже мріє
знову повернутись у гостинне село
Бірки, помилуватись його красою,
знову відвідати Свято-Миколаївську
церкву і помолитись Богу, щоб
дарував Україні та її громадянам
мирне, заможне і щасливе життя.


