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ЗВЕРНЕННЯ 

до вірних парафії Пресвятої Богородиці Троєручиці 

Української Греко-Католицької Церкви 

у м. Таллінні (Естонія) 

 

 

Слава Ісусу Христу! 

 

Дорогі у Христі брати і сестри! 

 

У відомій церковній пісні, яка була майже гимном переслідуваної Церкви, звучать такі слова:  

«Боже, вислухай благання, 

Нищить недоля наш край. 

В єдності сила народу, 

Боже, нам єдність подай». 

У цих рядках пісні криється секрет успіху нашого Народу, як також викривається його основна 

вада. Будь-яка спільнота людей може осягнути успіх – як духовний так і чисто матеріальний – тільки 

тоді, коли вона перебуває у єдності. І знову ж таки, будь-які надбання, навіть ті, за які люди змагалися 

ціле життя, можуть впасти руїною в один момент, коли між тими, які ці надбання здобували немає 

єдності. Єдність не є станом, коли усі думають однаково. Адже кожен з нас є єдиним і неповторним 

Божим сотворінням, має свій розум і волю, коли перебуває в єдності зі своїм Творцем, зі своїм 

сумлінням. Коли спільнота людей переслідує одну і ту саму ціль та готова заради неї пожертвувати 

власним «я». 

 

Причиною мого звернення є саме брак єдності, який набирає щораз то більших масштабів і який 

може звести нанівець усі наші добрі помисли та здобутки. Мені, якому Христос через Церкву поручив 

провадити і нашу спільноту в Естонії, такий стан речей є тривожним. Тому пишу Вам цих кілька слів з 

закликом до єдності! Пам’ятаймо повсякчас про це, що у єдності сила Народу! 

 

Виникає питання, чому нас, українців греко-католиків в Естонії, спіткав дух непорозуміння? 

Проаналізувавши ситуацію, доходжу до висновку, що серед наших вірних похитнулася довіра до 

головної цілі життя, яка повинна об’єднувати. А цією ціллю є ніщо інше, як життя з Богом, до якого 

провадить нас Церква, котру заснував Христос і за яку заплатив дорогу ціну, ганебну смерть на хресті! 
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Господь збудував свою Церкву на камені, яким є Христос, а Ісус передав провід апостолу 

Петрові – людям, які є немічними за своєю природою. Проте, він зробив їх сильними через те, що 

обіцяє свою присутність у їхній місії. Щоби був порядок у Церкві, Христос вчинив її єрархічною, тобто 

такою, у якій існують різні чини: Вселенський Архиєрей, який є наслідником апостола Петра, єпископи 

– наслідники апостолів, священики – посланці Слова Божого з благословення єпископів, диякони – 

служителі, вірні – живий Божий люд! Таким чином Церква не є анархічною структурою, де кожен сам 

собі господар, але – єрархічною, у якій існує гармонія, порядок, послух.  

 

На підставі мандату Христового, церковною ієрархією до Вас на служіння висланий о. Олег 

Поп’юк, який діє в імені Церкви, яка його прислала. Тому, ось цим зверненням в першу чергу хочу 

висловити нашому священику особисту підтримку і подякувати йому за те, що приносить щоденну 

жертву за свої і людські провини на вівтар Божий! Священик не може діяти без Вашої підтримки, 

оскільки Ви є живим організмом Христовим! Саме тому, прошу Вас допомогти о. Олегу у його служінні, 

оскільки його ревне служіння є запорукою Вашого духовного і суспільного блага!  

 

Мені надзвичайно неприємно почути, що серед Вас є такі, котрі намагаються кермувати 

церковною спільнотою на власний лад, мотивуючи це тим, що храм і приміщення були збудовані 

коштом декого з Вас. Користаю з нагоди, щоб подякувати усім тим, котрі в будь-який спосіб і фінансово 

підтримали будівництво храму і приміщень. Серед них слід згадати католицькі фундації Західної 

Європи і США, які не давали кошти окремій людині, але церковній спільноті в Таллінні! Церковна 

спільнота є тою структурою, якою провадить священик, вибраний і потверджений на служіння 

церковною єрархією. 

 

Якщо дехто з Вас вважає, що має виключне право на храм і приміщення, ми залишимо на його 

сумління таку думку, а самі знайдемо інший храм, у якому Церкві можна буде свобідно сповідувати 

свою віру. Бо Церква не бажає бути вплутана у чисто людські, матеріальні інтриги, та маю надію, що 

спільними зусиллями, гідною християнською та громадянською позицією, солідарною молитвою та 

ласкою Святого Духа, котрого на всіх Вас закликаю, ми зможемо подолати ворожі зусилля злого. Нехай 

Вашою життєвою і щоденною ціллю буде здобуття Бога, який є «дорога, правда і життя» (Ів. 14,6). 

 

 

На усіх наших вірних, людей доброї волі, Вашим дітям і онукам, родинам і знайомим 

закликаю Боже благословення і любов Бога Отця, і Сина, і Святого Духа! Амінь. 

 

 

 

 

 

 

+ Йосиф Мілян 

Голова Пасторально-Міграційного Відділу 

Єпископ-помічник Київський 

Української Греко-Католицької Церкви 


