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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
______________________ Реліг

ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА

Проекти українського закону 
про свободу віровизнань. На
розгляді у Верховній Раді Украї
ни нині знаходиться питання за
кону про свободу совісті. Подано 
три його проекти. За підписом 
прем’єр-міністра В.Ющенка на
дійшов проект Закону України 
“Про внесення змін до Закону 
України “Про свободу совісті та 
релігійні організації”. Проект цей 
підготовлений Державним Комі
тетом України у справах релігій. 
Як бачимо, він передбачає вне
сення змін до Закону “Про сво
боду совісті та релігійні органі
зації*”, прийнятого в 1991 р. Ос
новним мотивом необхідності 
цих змін названо прийняття Кон
ституції України. З’явилися та
кож пропозиції з питань впрова
дження в законодавство України 
норм і стандартів Ради Європи 
щодо церкви і релігійних органі
зацій. В проекті Закону пропону
ється доповнити окремі статті 
положеннями про ті групові дії, 
що пов’язані з колективними 
відправами релігійних культів, 
але не є релігійними; про урів- 
нювання в правах та пільгах тих 
громадян, які навчаються в дер
жавних і духовних навчальних 
закладах; про удосконалення ре
єстрації статутів релігійних орга
нізацій, яка б упередила непо
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одинокі спроби узаконити під 
виглядом релігійних деструктив
но-тоталітарні культи чи органі
зації суто комерційного спряму
вання; про передачу релігійним 
організаціям об’єктів колишньої 
церковної власності; про захист 
громадян від негативного впливу 
новітніх віровчень, що пропові
дуються, як правило, зарубіжни
ми місіонерами та ін. Внесені в 
Закон уточнення та редакційні 
правки, що випливають із Кон
ституції України. Закон пропону
ється назвати “Про свободу сві
тогляду та релігійні організації*”. 
Проект цей є базовим і рекомен
дований Комісією ВР з питань 
культури та духовності до пода
льшого обговорення.

На відміну від проекту Держ- 
кому релігії, два інші проекти -  
народного депутата В.Журав- 
ського “Про вільність віроспові
дання і релігійну діяльність” та 
народного депутата В.Костиць- 
кого “Про свободу віросповідан
ня та релігійних організацій” -  є 
новими документами і не висту
пають як доповнення до діючого 
Закону.

В.Журавський відзначає, як на 
його думку, такі суттєві недоліки 
чинного законодавства: незабез
печеність рівноправності релі
гійних організацій в різних сфе
рах суспільного життя, відсут
ність чіткого правового регулю
вання відносин школи і церкви,

з
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неврегульованість майнових прав 
релігійних організацій та ін. Де
путат пропонує: визначитися в 
поняттях “вільність віроспові
дання”, “нетрадиційні релігійні 
організації*”, “культова будівля 
та майно”; спростити механізм 
реєстрації релігійних організацій, 
диференціювавши його відповід
но до форм цих організацій і уто
чнивши, що саме реєструється -  
статут чи організація; надати ре
лігійним об’єднанням права, 
якими користуються громадські 
організації, зокрема право юри
дичної особи; ввести факульта
тивне навчання релігії в держав
них навчальних закладах; обо
в’язкове почергове богослужіння 
допускати лише як виняток за 
заздалегідь визначених деяких 
умов; змінити дозвільний поря
док проведення публічних бого
служінь; лібералізувати оподат
кування релігійних організацій, 
упорядкувати правові засади 
міжнародної діяльності релігій
них організацій та ін. В.Журав- 
ський пропонує ті функції, які 
нині виконує Держкомрелігії, 
передати Міністерству юстиції.

В.Костицький вважає, що при
йняття нової Конституції Украї
ни актуалізувало потребу право
вого врегулювання відносин у 
галузі духовного життя суспільс
тва, правового статусу Церкви, 
взаємовідносин Церкви і школи, 
Держави і Церкви. В преамбулі 
проекту депутат наголошує на 
тому, що “християнство Київсь

кої традиції є важливою складо
вою частиною української куль
турної ідентичності та історичної 
спадщини українського народу”. 
Зазначається також, що в Україні 
“поважаються всі віровизнання 
та релігійна самобутність корін
них народів і національних мен
шин України”. Як і попередні 
проекти, цей також дає визна
чення різних вживаних понять. 
Важливими завданнями Закону 
названо “сприяння становленню 
традиційної Християнської Цер
кви як визначного культурного 
надбання та фактору етнічної 
спільності українського народу, 
подолання негативних наслідків 
державної політики минулих ча
сів щодо релігії та Церкви”. 
В.Костицький гарантує законом 
право на свободу віросповідань, 
а не свободу світоглядів (совісті), 
що маємо в Конституції, хоч і 
зауважує, що “ніхто не може 
встановлювати обов’язкових пе
реконань і світогляду”. В проекті 
визначається пріоритет міжнаро
дних правових актів. Проект За
кону певною мірою виокремлює 
християнство: “Політика держа
ви щодо релігії будується на за
садах рівності всіх релігій та ви
знання Християнства духовним і 
культурним надбанням нації, а 
християнської моралі -  як важ
ливого чинника духовності 
українського народу”. Поруч з 
цим звучить: “ жодна релігія не 
може бути визнана державою як 
обов’язкова”. Загальноосвітні
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державні навчальні заклади в 
Україні, за В.Костицьким, мають 
світський характер, а релігійні 
управління і центри одержують з 
часу державної реєстрації стату
тів статус юридичної особи. В 
проекті чітко виписані ті пору
шення в діяльності релігійних 
організацій, які можуть послужи
ти підставою в судовому порядку 
їх заборонити. Нагляд і контроль 
за дотриманням законодавств 
здійснюють, за проектом, органи 
прокуратури, а реєстрацію релі
гійних організацій -  Мінюст 
України.

Президентське бачення стану 
Православ'я України. У відпо
відь на передане митрополитом 
Смоленським і Калінінградським 
послання патріарха Московсько
го Олексія II Президент України 
Леонід Кучма надіслав лист 
останньому, в якому подав свої 
міркування щодо стану право
слав'я в Україні і своє бачення 
перспектив його розвитку до ка
нонічної незалежності. Лист оде
ржав грубу відповідь з боку Мо
сковської Церкви: “Не годиться 
світській владі втручатися в цер
ковні справи”.

Подаємо деякі фрагменти з 
цього листа з тим, щоб засвідчи
ти явну нетактовність з боку Ро
сійської Православної Церкви. 
“Не підлягає сумніву, - пише 
Президент України, - що Право
славна Церква, яка відіграла ви
ключну роль у становленні духо-
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вності, культури і державності 
російського та українського на
родів, покликана й надалі бути 
витоком, що визначає перспекти
ви їх морального удосконалення. 
Тим більшу стурбованість ви
кликають в наших країнах тенде
нції до послаблення соціальних 
позицій Православ'я, його впливу 
на суспільне життя, внаслідок 
чого посилюються спроби акти
візації діяльності нетрадиційних, 
деструктивних і тоталітарних 
псевдорелігійних утворень. Од
ними з головних причин, що ве
дуть до цього, є протиріччя, ви
кликані різним ставленням віру
ючих до проблеми канонічної 
самостійності Православної Цер
кви в Україні, які загострюються 
складнощами громадсько-
політичної ситуації і процесами 
становлення нашої держави. 
Сьогодні в громадській думці 
України все наполегливіше домі
нують настрої про необхідність 
врегулювання міжправославних 
протиріч шляхом утворення єди
ної Православної Церкви. Окрім 
того, як Вам відомо, нерозв’яза- 
ність питання про канонічний 
статус Української Православної 
Церкви підштовхує керівників 
ряду Помісних Православних 
Церков до зацікавленості в його 
вирішенні. Все це спонукало ме
не публічно сформулювати тезу 
про необхідність об'єднання пра
вославних України і досягнення 
канонічної самостійності. На мій 
погляд, такий розвиток подій бі-
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льшою мірою буде сприяти вста
новленню релігійної злагоди в 
Україні, по-справжньому братніх 
стосунків між православними 
України і Росії, суттєво покра
щить ситуацію в Повноті Право
слав’я...” І далі: “3 нашої точки 
зору надзвичайно важливим є не 
лише проголошення Архієрейсь
ким Собором Руської Правосла
вної Церкви автономії Українсь
кої Православної Церкви та її 
фактичне утвердження, але й чіт
ке визначення перспектив отри
мання нею повної канонічної не
залежності. Проголошення авто
номії Української Православної 
Церкви значною мірою буде 
сприяти поверненню в її лоно 
православних, які залишаються 
сьогодні поза межами канонічної 
церкви. В українському суспільс
тві це зміцнить довіру і підви
щить авторитет Руської Право
славної Церкви. За таких умов 
уявляється особливо важливим, 
щоб процес консультацій з Помі- 
сними Православними Церквами 
з питання визнання ними авто
номії Української Православної 
Церкви був чітко визначений у 
часі та виключав двозначність, 
що може слугувати джерелом 
спекуляцій з боку сил, незацікав- 
лених у посиленні позицій кано
нічного Православ'я... Вислов
люючи ці міркування, будучи 
впевненим у Вашому глибокому 
розумінні долеиосності даного 
моменту, сподіваюсь, що Архі
єрейський Собор Руської Право

славної Церкви прийме мудре 
рішення стосовно майбутнього 
Української Православної Церк
ви. Переконаний, що воно віді
грає історичну роль в пошуках 
відповідей, які формулюються 
повнотою Православ'я на багато- 
чисельні виклики прийдешнього 
тисячоліття...".

Архиєрейський Собор РПЦ 
так і не зреагував на прохання 
Собору УПЦ Московського пат
ріархату вточнити канонічний 
статус УПЦ, зокрема, офіційно 
надати їй автономію (навіть не 
автокефалію). Це засвідчує те, 
що РПЦ розглядає УПЦ як свою 
невід’ємну канонічну територію. 
Зрештою і сам Президент 
Л.Кучма при зустрічі з митропо
литом Володимиром (Сабода- 
ном) нібито сказав, що ідея все- 
православного єднання належить 
не йому і що він припиняє всілякі 
дії, спрямовані на реалізацію цієї 
“утопії поєднання”.

Комісія Верховної Ради з питань 
культури і духовності спонукає 
Президента і Прем’єр-міністра 
задуматися над тим, кого ми має
мо в особі Української Правосла
вної Церкви Московського патрі
архату. В своєму відкритому лис
ті, видрукуваному “Українським 
словом”, Лесь Танюк, як голова 
Комісії, на конкретних прикладах 
показує проросійську зорієнтова- 
ність в діяльності Української 
Православної Церкви Московсь
кого Патріархату.
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Церкви і суспільство в Україні: 
проблеми взаємовідносин. Таку 
назву можна було б дати десято
му числу часопису “Національна 
безпека і оборона”, що видається 
Українським Центром економіч
них і політичних досліджень. В 
часописі узагальнено статистичні 
дані і показники сучасного стану 
церковно-релігійної ситуації в 
Україні й дається їх динаміка за 
роки незалежності. УЦЕПД про
вів масштабні соціологічні дослі
дження у всіх регіонах країни з 
метою виявлення нинішнього 
стану релігійності, окреслення 
соціально-демографічного порт
рету різних типів релігійності, 
визначення ціннісних орієнтацій 
віруючих тощо. Часопис вміщує 
матеріали вітчизняних і зарубіж
них експертів щодо актуальних 
проблем церковно-державних 
відносин, відносин між церквою 
та армією, школою, можливості 
використання західного досвіду 
законодавчого регулювання від
носин між Церквою і державою. 
Короткий виклад матеріалів ча
сопису вмістила газета "Зеркало 
недели" за 23 вересня (№ 37).

Ж И Т Т Я  П РАВО СЛ АВ’Я

26 серпня -  за участю ієрархів 
УАПЦ відбулося урочисте 
освячення меморіалу на місці 
розстрілу 359 українських вояків, 
захоплених під час Другого Зи
мового походу УПА в Україну 
восени 1921 р. УАПЦ у Велико-
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бриганії, Фундація імені Симона 
Петлюри, Об’єднання колишніх 
вояків-українців у Великій Бри
танії та українська громада у Ве
ликобританії зібрали кошти на 
виготовлення меморіалу. Почес
ний комітет спорудження мемо
ріалу очолив майор д-р Святомир 
Фостун, член митрополичої ради 
УАПЦ у діаспорі.

ЗО серпня у приміщенні Патріа
рхи відбулася прес-конференція 
Святійшого Патріарха Філаре-
та на тему: "Сучасний“'стан між
конфесійної ситуації в Україні та 
підсумки роботи Архиєрейського 
Собору УПЦ Київського Патріа
рхату 22 серпня 2000 року". На 
прес-конференції Патріарх пояс
нив рішення Собору, чому так 
звана Українська Православна 
Церква Московського Патріарха
ту не може називатися "Церк
вою" з точки зору структури і 
канонів Православної Церкви.

14-15 вересня в Києві відбувся 
Помісний Собор Української 
Автокефальної Православної 
Церкви. Собор розпочався з лі
тургії у Святоандріївській церкві. 
В роботі Собору брали участь 
647 делегатів та понад 400 гос
тей. Участь у Соборі брав Пред
стоятель УПЦ в СІЛА та УАПЦ в 
діаспорі митрополит Констянтин 
(Баган). Собор приєднався до 
думки про недоцільність обрання 
нового патріарха УАПЦ. При 
обговоренні на Соборі кандида
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тури на посаду керівника Церкви 
думки розділилися. Спочатку 
явна більшість настоювала на 
тому, щоб її Предстоятелем об
рати митрополита Констянтина 
навіть всупереч тому, що він не 
може на це погодитися із-за від
сутності благословення патріарха 
Константинопольського Варфо
ломея. Була також пропозиція 
залишити митрополита Мефодія 
і надалі патріаршим місцеблюс- 
тителем. Особливу непосидюш- 
ність і незгоду з обранням Пред
стоятелем УАПЦ митрополита 
Мефодія висловлював Львівсь
кий єпископ Макарій. Повну мо
вчанку під час всіх цих супере
чок виявив митрополит з Івано- 
Франківська Андрій, а архиепис
коп Ігор Ісіченко утримався під 
час голосувань з процедури, уз
годженої завчасно між владика
ми. Лише тверда позиція митро
полита Констянтина вплинула на 
учасників Собору. Погодившись 
розглядати владику Констянтина 
як "духовного главу" своєї Церк
ви, Предстоятелем УАПЦ було 
обрано митрополита Тернопіль
ського і Подільського Мефодія. 
Керуючим справами Патріархії 
УАПЦ залишився архиепископ 
Харківський і Полтавський Ігор. 
На Соборі обрано Патріаршу ра
ду, Патріаршу ревізійну комісію, 
Патріарший Суд. Собор прийняв 
8 ухвал: про канонічне життя 
УАПЦ; про управління УАПЦ; 
про православну парафію як 
осередок апостольського служін
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ня; про православну духовну 
освіту на початку III тисячоліття; 
про довершення процесу каноні
зації митрополита Київського і 
всієї України Йосифа (Нелюбо- 
вича-Тукальського); про участь 
УАПЦ в загальноправославному 
діалозі з іншими конфесіями; про 
літургійне життя й духовне зрос
тання православних християн 
України; про запрошення комісії 
Вселенського патріарха в Украї
ну. Собор не зреагував на пропо
зицію УПЦ КП підписати спіль
ний меморандум між єпископами 
Церков про об’єднавчі наміри. 
Активне обстоюване в дособор- 
ний час архиепископом Ігорем 
прагнення через визнання керів
ником УАПЦ митрополита з 
Америки Констянтина і в такий 
спосіб прилучення до канонічно
го Константинопольського Пат
ріархату залишилося незреалізо- 
ваним. Бо ж сам Константино
поль підказав українським вла
дикам полишити власні амбіції і 
"хуторянське мислення", а в роз
колах і зіткненнях бачити свою 
вину. 16-17 вересня учасники 
Помісного собору брали участь у 
святковому відкритті мощей свя
того великомученика Пантелей
мона в Успенській Ставропігій
ній церкві Львова.

14 жовтня на території шпита
лю МВС України у Києві освя
чено каплицю Георгія Пере
можця. Збудовано каплицю за 
ініціативою міністра внутрішніх
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Релігійне життя
справ Юрія Кравченка на поже
ртви працівників правоохорон
них органів. Освятив каплицю 
Предстоятель Української пра
вославної церкви Московський 
патріархат митрополит Володи
мир.

Новими лжевченням назвала 
газета УАПЦ "Україна Право
славна" міркування папи Івана 
Павла II про перехід гріхів чле
нів Церкви на саму "будову Бо
жу", бо ж воно нібито ґрунту
ється на аріанському заперечен
ні божественності церковної бу
дівлі. Це судження глава като
ликів висловив під час каяття "в 
тяжких гріхах Церкви". Церемо
нія відбувалася у Ватиканському 
соборі Петра і Павла. П’ять кар
диналів і два архиєпископи, за
палюючи свічку за свічкою, по 
черзі виголошували сім голо
вних "гріхів Церкви":

1. Релігійні війни.
2. Хрестові походи.
3. Вогнища інквізиції.
4. Церковні розколи.
5. Презирство, акти ворож

нечі щодо євреїв, насильницька 
євангелізація Америки.

6. Дискримінація жінок, де
яких рас і націй.

7. Прояви соціальної та еко
номічної несправедливості, від
хід від істинного духу Єванге
лія.

Депутатське об’єднання “За 
єдину Українську Помісну 
Православну Церкву” в своїй 
діяльності виходить з того, що 
державні нації в кожній країні 
мають творити свої власні наці
ональні християнські помісні 
Церкви з власним патріархом 
начолі. Такі Церкви є помітною 
опорою в духовному розквіті 
народу, основою його духовної 
сили і єдності.

Відродження і діяльність ад
міністративно незалежних від 
керівництва інших помісних Це
рков дійсно Українських право
славних церков -  УАПЦ і УПЦ 
КП -  об’єднання розглядає як 
перший крок до єдиної Україн
ської Помісної Православної 
Церкви.

Другим кроком, на думку депу
татів, було б досягнення єдності 
між українськими єпископами і 
священиками цих церков з пи
тання утворення єдиної Помісної 
Церкви. Об’єднання вважає, що 
це можна досягти на Об’єд
навчому Помісному Соборі 
УАПЦ та УПЦ КП, не вистав
ляючи заздалегідь питання, хто 
має очолити цю об’єднану Церк
ву. Депутати застерігають, що 
вони не ставлять питання про 
входження всіх православних 
громад України до цієї Церкви. 
Але вони зауважують, що Мос
ковській Церкві не слід маскува
тися в Україні під назвою Украї
нська Православна Церква.
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Релігійне життя України
С ВІТ К А Т О Л И Ц И ЗМ У  І 
ГРЕ К О -К А Т О Л И Ц И ЗМ У

25 вересня — 2 жовтня в Україні 
перебувала делегація Caritas в
складі президента Caritas 
Intemationalis архиепископа Фоя- 
ла Ель Хажа, віце-президента 
Caritas Intemationalis епископа 
Хілтона Дікена, президента 
Caritas Europa єпископа Вільяма 
Кені та ін. Делегація відвідала 
греко-католицькі єпархії та рим
сько-католицькі дієцезії, ознайо
милась із діяльністю Caritas в 
Україні. 28 та 29 вересня делега
ція перебувала у Львові, де озна
йомилась з роботою сестер- 
йозефіток, які допомагають по 
домівках тим, хто в скруті. Члени 
делегації мали розмову з архие
пископом Мар'яном Яворським.

11 жовтня в Києві відбулася зу
стріч віце-прем’єр-міністра Ук
раїни Миколи Жулинського з 
Апостольським нунцієм в 
Україні архиепископом Мико
лою Етеровичем. За результата
ми зустрічі прес-служба Кабінету 
Міністрів повідомила, що візит 
Папи Римського Івана Павла II в 
Україну можливий уже влітку 
майбутнього року. Зокрема 
М.Жулинський зазначив, що 
приїзд Понтифіка в рік десятої 
річниці незалежності України 
стане "бажаним не тільки для 
українських католиків, а й над
звичайно важливим для всього 
українського народу". М.Жулин-
10

ський також проінформував 
Апостольського нунція про під
готовку нової редакції закону 
"Про свободу совісті і релігійних 
організацій", розгляд якого Вер
ховною Радою можливий напри
кінці листопада 2000 р. За слова
ми віце-прем’єр-міністра, нова 
редакція передбачає, зокрема, 
надання Церкві як суспільному 
інституту права юридичної осо
би, а також сприяння поглиблен
ню процесу реституції церковної 
власності. У свою чергу, 
М.Етерович відзначив, що під 
час свого візиту Папа Римський 
сподівається зустрітися із всіма 
без винятку представниками 
найбільших релігійних конфесій 
в Україні. З цією метою Апос
тольська Нунціатура вже почала 
консультації, зокрема із главами 
всіх гілок православ'я в Україні. 
Нунцій відзначив також толеран
тність української держави в пи
танні свободи совісті, що викли
кає заслужену повагу світової 
громадськості.

У Львові створений Громадсь
кий комітет з підготовки візиту 
Папи Римського Івана Павла 
II в Україну. Головою Комітету 
став народний депутат України 
Т.Чорновіл. Комітет виступив із 
Заявою, в якій говориться: "З ве
ликою радістю ми, як і решта 
громадян України, дізналися про 
офіційне запрошення від Прези
дента України Святійшому Отцю 
відвідати Україну. Таким чином,
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народ нашої держави приєдна
ється до світової спільноти, яка 
мала щастя зустрічей з Папою 
Іваном Павлом II. Усі без винят
ку візити їх Святості сприяли 
залагодженню внутрішніх про
тиріч у країнах, які Він відвідав. 
Кожен візит несе добро і мир 
всім громадянам, незалежно від 
їх конфесійної приналежності, 
раси, національності тощо. Ми 
вважаємо, що сьогодні Україна 
конче потребує цього візиту. Нам 
необхідне краще життя і майбут
нє. Ми пам'ятаємо, що ще 1987 
року Іван Павло II висловив ба
жання духовного паломництва до 
місць, що стали колискою наро
дження Церкви Київської Руси. 
Ми, громадяни України, щиро 
переконані, що цей історичний 
Візит залежить і від позиції кож
ного з нас. Створюючи Громад
ський комітет з підготовки при
їзду Папи Римського в Україну, 
ми заявляємо, що зробимо усе від 
нас можливе, аби цей Візит на
решті відбувся. Сподіваємося, що 
діяльність Комітету знайде під
тримку з боку широкої громадсь
кості, представників Церкви, по
літиків, людей бізнесу, усіх хрис
тиян".

Нова суспільно-релігійна газе
та “Арка” почала виходити у 
Львові з початку 2000 р. Газета 
друкується з ініціативи владики 
Юліана Гбура і відзначається 
змістовними статтями з історії, 
богослов'я, не є конфесійно заан-
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гажованою, піднімає гострі про
блеми суспільного та релігійного 
життя. Адреса газети: вул.
Є.Озаркевича 4. Її можна знайти 
за електронною адресою: arka- 
info@post.com

Інтерв’ю Помічника Глави 
Церкви єпископа Любомира 
Гузаря вмістила газета “Оранта” 
парафії св. Миколая, що на Ас- 
кольдовій могилі. Владика від
значив як важливу подію остан
нього десятиріччя “відновлення 
законного статусу Церкви, наці
онального церковного життя”. 
“Жодній земній силі не вдалося 
викреслити нас із Книги буття”. 
Покликання Церкви єпископ 
вбачає в тому, щоб “допомогти в 
процесі об’єднання християн”, 
бо ж вона дає таку “візію єднос
ті, в якій не буде страху одних 
перед іншими, не буде запере
чення чиєїсь культурної чи тра
диційної тотожності”. Найбільш 
важливими проблемами владика 
вважає дві -  проблему духовно
сті церковного життя і проблему 
єдності церков в Україні. Остан
ньої, на його думку, можна до
сягти, якщо вони будуть обгово
рюватися тільки на рівні ієрар
хів, бо ж “всі розколи звершу
ються єпископами й богослова
ми”. Визнаючи те, що будь-яка 
“поважна суспільна інституція” 
не є однорідною, єпископ від
значив наявність в УГКЦ двох 
поділів. Перший -  “розділення 
згідно з орієнтацією на Захід або

Релігійне життя України
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на Схід”. І хоч східна орієнтація 
є “більш цілісна, більш співзву
чна з нашим національним хара
ктером”, але переважають про- 
західні греко-католики, виключ
ність орієнтації яких приведе 
“до хворобливого роздвоєння 
менталітету віруючих -  думати 
по-латинські, а молитися по- 
східному". Другий поділ виявля
ється в наявності в церкві чоти
рьох груп: “катакомбників”,
тобто тих, хто зберіг Церкву в 
роки переслідувань; повернув- 
ців, тобто тих, хто прийшов до 
церкви після насильного навер
нення в православ'я; діаспорни- 
ків, які в 90-ті роки приїхали в 
Україну із Заходу; молодого 
освіченого духовенства, вихова
ного в наш час”. “Зараз проти
стояння між окремими групами 
притихло, - відзначив Любомир 
Гузар, -  але воно не щезло, що, 
звичайно, послаблює Церкву, бо 
існує суперництво, а групові ін
тереси іноді заступають загаль- 
ноцерковні”. Будучи стурбова
ним відсутністю єдності серед 
українських християн, Владика 
зауважив, що зарадити їй може 
загальне прагнення до цього, 
таке, щоб “народ тиснув на єпи
скопів і вимагав від них заходів 
до єдності”.

Релігійне життя України
Ж И Т Т Я  П РО ТЕСТАН ТІВ

“Істина в Ісусі” — за такою на
звою була утворена в 1993 р. 
євангельська організація христи
янами різних Церков. Метою ор
ганізації є переклад російською 
мовою книг і проповідей всесвіт
ньо відомих євангельських про
повідників, ознайомлення вірую
чих із світовими здобутками хри
стиянської літератури. Організа
ція вибирає для перекладу такі 
твори, якими можуть коритува- 
тися різні християнські церкви. 
“Для нас головне -  пізнавати Го
спода, перебувати з Господом і 
знаходитися в любові між со
бою”, - пишуть видавці про себе. 
Організація не займається ні ко
мерційною, ні благодійницькою 
діяльністю. Вона надсилає церк
вам і окремим християнам, що 
мають євангельське віроспові
дання, в невеликій кількості кни
ги, брошури, аудіо касети. Адре
са організації: 03179 Київ, п/с 44. 
Телефон: 450-89-03.

Висвячення німецької люте
ранської кірхи св. Катерини,
збудованої ще в 1857 р., відбуло
ся в суботу 28 жовтня в Києві 
після тривалих реставраційних 
робіт. Фасад кірхи відтворено 
таким, яким він був у XIX ст. Ва
блять око по-сучасному виконані 
вітражі. Орган для кірхи переда
ли з німецького міста Райке (Ве- 
стфалія). Допомагала в реконст
рукції Церкви Євангельська Цер
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ква з Баварії. Висвяту храму про
вів єпископ Е.Рац. При цьому 
були присутні гості з Німеччини. 
Громада німецьких лютеран Ки
єва нині налічує біля 400 осіб.

НО ВІ РЕЛ ІГІЙ Н І Т ЕЧ ІЇ  
(НРТ)

Неохуистияни
У вересні-жовтні пройшла ціла 
серія звітних конференцій в 
Церкві Ісуса Христа Святих 
останніх днів. Всеукраїнською 
стала щорічна молодіжна конфе
ренція, яку на початку вересня 
провели в Пущі-Водиці молоді 
члени Церкви, обговорюючи 
роль молитви в житті людини. 
Проведені осінні окружні конфе
ренції в усіх місіонерських окру
гах, які підвели підсумки півріч
ного покликання і служіння чле
нів Церкви. Так, зал Театру дра
ми і комедії, де відбулася конфе
ренція Лівобережного округу 
м.Києва, ледь вмістив всіх чле
нів Церкви та її гостей, які заба
жали взяти участь в такому зі
бранні. На останньому були ого
лошені нові покликання, імена 
нових священиків Церкви, про
інформовано про кадрові зміни. 
На зібранні виступили президент 
округу, президент кворуму свя
щенства, керівники різних цер
ковних товариств (дитячого, мо
лодіжного, жіночого, благодійно
го тощо). На свою піврічну кон
ференцію зібралися й жінки, так
Релігійна панорама Ns 1-2’ 2000

звані візитні сестри всіх 15 філій 
Києва, які опікуються знедоле
ними, нужденними -  як членами, 
так і не членами Церкви.

Всеукраїнська благодійна ак
ція “Милосердя” була ініційо
вана розпорядженням президента 
України у вересні ц.р. Протягом 
двох місяців -  вересня і жовтня -  
утворений Оргкомітет мав здійс
нити цілий ряд благодійних за
ходів, адресованих громадянам 
похилого віку. До акції мали 
прилучитися й релігійні органі
зації.

Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів України, враховую
чи президентську ініціативу, на
дала фінансову допомогу фонду 
“Діабетик” для придбання ліків, 
фонду “Локус” для закупівлі про
дуктів нужденним пенсіонерам, 
чотирьом дитячим притулкам.

Східні НРТ
20-23 жовтня київська громада 
Сахаджа Йога відзначила оди
надцятирічна свого існування.
Вперше в Україну засновниця 
цього вчення Нірмала Шріваста- 
ва прибула ще на запрошення 
Міністерства охорони здоров’я 
СРСР, яке виходило з того, що 
заняття Сахаджа Йогою сприя
ють значному поліпшенню здо
ров’я людей. Нині центри Саха- 
джи Йоги діють в майже 80 міс
тах України, де є можливість 
ознайомитися з власною енерге
тикою, шляхами очищення себе
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Релігійне життя України
живими природними елемента
ми, навчитися розслабленню. 
Головною ж метою Сахаджа Йо
ги є не стільки фізичні вправи, 
скільки одержання людиною са- 
мореалізації, тобто можливості 
пізнати себе, свій дух, ввійти в 
гармонію з навколишнім світом.

26 жовтня в Києві у палаці 
культури заводу “Більшовик” 
відбувся музичний фестиваль, 
присвячений Святу вогнів. У
ньому брали участь, окрім саха- 
джа-йогів, професійні виконавці 
духовної музики, зокрема відо
мий київський музичний ан
самбль “Light” (“Світло”). Спеці
ально до цього свята він підготу
вав компакт диск та аудіо-касету 
під назвою “Небесна річка”.

28 жовтня у Києві (БК ВО ім. 
Корольова) відбувся фестиваль 
"Говардхан" ("Солодка гора").
Організатором фестивалю є 
Міжнародна громадська благо
дійницька організація "їжа для 
життя", що виконує одну із най
більших у світі програм безкош
товної роздачі вегетаріанської 
їжі. Тільки в Києві організація 
вже видала малозабезпеченим 
800 тис. безкоштовних обідів. В 
програмі фестивалю -  концерт, 
прем’єра документального філь
му про стародавню ведичну 
культуру, слайдова мультимедіа- 
програма "Захоплююча подорож 
до Індії", частування, а також 
презентація найбільшого торту в
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Україні вагою 600 кг, виготовле
ного з лакто-вегетаріанських 
продуктів. Торт "Солодка гора" є 
зменшеною копією справжньої 
гори Говардхан з природним 
краєвидом. Мета фестивалю -  
навернення до ведичних духов
них цінностей, порозуміння між 
людьми та благодійність.

На фестивалі було більше ти
сячі присутніх. Працювала ви
ставка -  продаж видань Товарис
тва Свідомості Крішни, різних 
спецій, лікарських препаратів. 
Приміткаоедакип. Шкода лише, 

що діючи в Україні, Товариство 
настирливо не використовує її 
державну мову. Це характерно 
для всієї його богослужбової дія
льності. Та й не лише для нього, 
а й для переважної більшості ор
ганізацій нових релігійних течій. 
Певно, що питання мови бого
служінь в Україні якоюсь мірою 
мало б знайти своє відображення 
в її новому Законі про свободу 
совісті. Діють то НРТ не в Росії, 
Америці чи Індії, а в Україні.

Нова газета крішнаїтів. Під га
слом "Прийшов час, щоб запиту
вати про істину" почала виходи
ти газета Товариства свідомості 
Крішни "Золотой Век". Редакція 
її своє покликання вбачає в ба
жанні дати відповідь на "вічні 
питання" буття. При цьому наго
лошено в статті головного редак
тора газети Олександра Кубель- 
ського на тому, що людство нині 
стоїть на порозі Нового Золотого 
Віку -  епохи незвичайної духов
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ності й могутності. Те, яким воно 
вступить в цей вік, залежить від 
світогляду, фундаментальних 
принципів, які будуть закладені 
в основу нової культури людст
ва. Цікавими статтями першого 
числа газети є: ’’Веди: що це та
ке?”, ’’Аюрведа як духовна нау
ка”, ’’Нерозгадані таємниці Ісу- 
са”, ’’Російська релігійна філо
софія та ведичне знання" й ін.

"Буддизм сьогодні" -  під такою 
назвою почав виходити у 2000 р. 
часопис Української Асоціації 
буддистів Школи Карма Кагью. 
Асоціація об’єднує Центри Діа
мантового Шляху Школи Карма 
Кагью Тибетського буддизму, 
які знаходяться під керівницт
вом 17-го Кармапи Тхає Дордже 
й безпосередньо керуються Ла
мою Оле Нідалом. Часопис дру
кує статті українською та росій
ською мовами. В першому числі 
видрукувано інтерв’ю Лами Оле 
"Утримуючи буддизм живим”, 
статті "Зв’язок між вчителем та 
учнем”, "Роздуми про природу 
часу" та ін.

Язичники
Перший Всеукраїнський Со
бор Рідної Віри відбувся 25 
серпня. Він започаткував утво
рення Об’єднання Рідновірів 
України з центром в м.Києві. В 
своїй Відозві до Уряду України 
та всіх українців Собор засвід
чив, що українці-рідновіри (язи
чники) “представляють рух Від-

родження Української Рідної 
Віри як традиційно української 
конфесії, що його започаткував 
професор Володимир Шаян в 
1934 році” і що вони вважають 
себе “спадкоємцями і правона
ступниками Язичницької Віри 
Руси-України”. Віровчення Рід
ної Віри викладене у Велесовій 
Книзі, збірнику праць В.Шаяна 
“Віра Предків Наших”, Волхов- 
нику, Православії. Рідновіри 
мають свій календар свят. Зок
рема з 15 по 20 липня вони про
водили Всеукраїнське Свято Пе
руна на о.Хортиця в Запоріжжі і 
в Києві, закінчивши його Всені- 
чною на Дубовому острові. По 
вул.. Софіївській, 10 в Києві 
працює школа-лекторій з історії 
українського богознавства та 
історії Рідної Віри. В Україні 
нині функціонує п’ять зареєст
рованих і більше десятка незаре- 
єстрованих громад РВ. 
Об’єднання Рідновірів України є 
учасником Світового Конгресу 
Етнічних Релігій. Є громада 
українців-рідновірів в
м.Гамільтоні (Канада). Ріднові
рів не слід ототожнювати з Рід
ною Українською Національною 
Вірою (РУНВірою), заснованою 
духовним вчителем Левом Си- 
ленком. Послідовники РУНВіри 
не є язичниками. Священною 
книгою для них є “Мага Віра” 
Л.Силенка, а духовною святи
нею Оріана, що в містечку 
Сгтрінг Глен (США).

Релігійне життя України

Релігійна панорама № 1-2’ 2000 15



Релігійне життя України 

Ж И Т Т Я  МУСУЛЬМ АН

Наприкінці серпня духовне 
управління мусульман Криму 
(муфтіят) опублікувало заяву
про "припинення свого членства 
в міжконфесійному об’єднанні 
Криму "Світ -  дар Божий", оскі
льки не вважає за можливе пе
ребувати в одному об’єднанні з 
особами, які не сприяють вста
новленню миру і міжконфесій
ної злагоди на півострові". При
чиною такого кроку є діяльність 
УПЦ Московського патріархату, 
зокрема архиепископа Сімферо
польського і Кримського Лазаря. 
УПЦ Московського патріархату 
вважає, що “Крим -  це колиска 
православ’я”, а інші конфесії тут 
-  лише гості. Роздаються голоси 
про поширення ваххабізму серед 
кримських мусульман. ДУМК 
вимагає припинити протиправне 
встановлення християнських 
монументів, "патріарших хрес
тів" та стендів на території Кри
му, будівництво соборної церкви 
Московського патріархату в 
центрі Сімферополя, а представ
ників влади закликає запобігати 
дисбалансу в своїй релігійній 
політиці. Зокрема керівництво 
Криму “допускає остаточне 
руйнування і цілковите знищен
ня мусульманських пам’яток 
історії та архітектури”. Чимало 
мечетей, яких у XIX ст. в Криму 
було понад півтори тисячі, ще й 
досі використовуються не за 
призначенням. Наміри Право
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славної Церкви і керівництва 
Криму “похрестити” його не 
відповідає ні історичним тради
ціям півострова, ні сучасним 
його реаліям.

Духовне управління мусуль
ман України вважає одним із 
головних своїх завдань, крім 
розвитку і збереження ісламу в 
Україні, протидію екстремізму і 
фанатизму на релігійному ґрунті 
у всіх їхніх виявах. Про це за
явив муфтій мусульман України 
шейх Ахмед Тамім на прес- 
конференції під час відвідин 
Сімферополя. За словами шейха 
Таміма, з перших днів свого 
утворення в 1992 р., Духовне 
управління мусульман України, 
намагається працювати "у на
прямку охорони суспільства від 
екстремістських проявів і поши
рення їхньої ідеології, що, на 
жаль, у деяких регіонах України 
все таки проявляється".

Глава ДУМУ зазначив, що в 
Україні, зокрема в Криму, Києві, 
Запоріжжі, Одесі й у західних 
районах країни, поширюється 
література (у тому числі україн
ською мовою), у якій проповіду
ється ваххабізм та ідеї таких ек
стремістських релігійних рухів 
як "Джамаат Ісламійя" та "Іс
ламська партія звільнення". Ви
користовуючи релігію для дося
гнення своїх політичних цілей, 
ці екстремістські організації 
приділяють особливу увагу ро
боті з молоддю, що слабо знає
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основи ісламу, а також традиції, 
звичаї і культуру своїх народів.

Серед труднощів, з яким зу
стрічаються мусульмани в 
Україні, муфтій назвав недоста
тнє знання ісламу, фінансові 
проблеми й упередженість гро
мадської думки. За його слова
ми, представники різних держа
вних структур дотепер остеріга
ються працювати з мусульмана
ми і не вирішують їхні проблеми 
так, як проблеми інших христи
янських громад. Муфтій зазна
чив, що мусульмани України 
мають нормальні взаємини із 
всіма релігійними громадами, 
які існують в країні.

Плідно працює видавництво 
Духовного Управління мусу
льман України. Окрім щоміся
чного часопису “Минарет”, ним 
видано книги “Истинный путь”, 
“Твердость в убеждении”, 
“Мавлид пророка”, “Мухтасар”, 
“Заблуждение вахабистов”, 
“История наших пророков”, 
“Мавлид”, “Рамадан” та ін. 
Останнім часом з’явилися ви
дання ДУМУ листівкового ви
гляду. Серед них: “Ангели”, 
“Пророк”, “Про міцну віру”, 
“Істинна віра”, “Пророки і по
сланці”, “Знання” та ін. Друко
вана продукція ДУМУ поширю
ється не лише в Україні, а й в  
країнах СНД.

Релігійне життіУкраїни 
ІУ Д Е Й С Ь К И Й  СВІТ

28 вересня-2 жовтня -  відбува
лося святкування хасидського 
Нового року - Рош-ашану (го
лова року). У ці дні в маленьке 
містечко Умань (Черкащина) 
приїхали біля десяти тисяч брац- 
лавських хасидів з Ізраїлю, 
США, Франції, Італії, країн аф
риканського континенту -  усього 
з 26 держав світу. Прочани зібра
лися відсвяткувати Рош-ашану 
на могилі цадика Нахмана, прав
нука засновника хасидизму Ба- 
аль-Шем-Това.

Приїжджають прочани, як пра
вило, за кілька днів до Рош- 
ашану, щоб за цей час на могилі 
праведника встигнути прочитати 
весь молитовник Тикун Аклали. 
Перші найсміливіші хасиди ста
ли приїздити до Умані ще за ча
сів "залізної завіси". З часом на 
могилі їхнього праведника був 
споруджений храм Нахмана.

Хасиди одними з перших поча
ли проповідувати, що молитва не 
повинна бути плачем, а має су
проводжуватися піснями і тан
цями. Це певною мірою символі
чно: вічно гнаний народ радіє не 
тільки тому, що залишився жи
вим, а ще й тому, що зумів збере
гти свою віру, писемність і куль
туру.
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Релігійне життя України 
РЕЛІГІЙНІ ВИДАВНИЦТВА

Книжкова ярмарка християнсь
кої літератури, аудіо- і відеокасет
проводиться кожної останньої су
боти в клубі Національного універ
ситету “Києво-Могилянська Ака
демія”, що по вулиці Почайнинсь- 
кій. В суботу жовтня на розкладках 
видавництва “Свічадо” продавали
ся “Молитовний Псалтир”, 
“Релігійна свобода і права люди
ни”, “Гіпотези про Ісуса”, 
“Наслідування Христа”, “Хрис
тиянська етика”, “На шляху до єд
ності”, “Патрологія”, “Соціальна 
доктрина церкви”, “Еклезіологія” та 
ін.

Представництво видавництва 
“Христианская Россия” в Києві 
(тел.:433.00.57) продавало біля 150 
різних книг. Серед них: “Класики 
світового релігієзнавства”, “Драма 
атеїстичного гуманізму”, “Історія 
Церкви” (в 2-х т.), “Вступ до Біб
лії*”, “Вступ в сучасне православне 
богослов’я”, “Канонічне право”, 
“Основи християнської філософії*”, 
“Православ’я в сучасному світі” та 
ін. Цікаві книги подали адвентист- 
ське, п’ятидесятницьке та харизма- 
тичне видавництва. Свої книги з 
біблеїстики продавало Українське 
Біблійне товариство.

Церковні видання українською 
мовою здійснила в останні роки 
Українська Православна Церква 
Київського Патріархату. Серед них: 
“Напрестольне Євангеліє”,
“Богослужбове Євангеліє”,
“Апостол”, “Часослов”, “Слу
жебник”, “Требник”, “Закон Бо
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жий” та ін. Богословську комісію з 
видання літератури очолив сам Па
тріарх Церкви. Книги виходять су
часною українською мовою, збері
гаючи в тексті канонічність, якість і 
прозорість давньослов’янської мо
ви. Комісія виправила місяцеслов і 
доповнила його українськими свя
тими. Ретельно розписані у видан
нях таїнства, тексти відправ церко
вних служб та ін.

Почесним Президентом Ук
раїнського Біблійного Товарист
ва на його IV з’їзді було обрано 
доктора богослов’я Миколу Мель
ника. Пропрацювавши діючим Пре
зидентом УБТ біля десяти років, 
М.Мельник у своєму Заповіті ново
обраному Правлінню і всьому То
вариству бажає праці на таких хри
стиянських принципах як мир, зла
года, терпимість, взаєморозуміння 
та етичне ставлення один до одно
го. Почесний Президент зауважує, 
що кожна Церква -  член УБТ має 
вносити свій внесок в роботу Това
риства, дотримувати його Статут
них вимог, брати участь у всіх його 
програмах, не зневажати права ін
ших його членів. Побажання зна
чимі, якщо врахувати поліцерков- 
ність членів Товариства, часом від
мінність їх інтересів і підходів, мо
жливостей і прагнень, те, що УБТ 
не входить в юридичне, канонічне 
чи якесь інше підпорядкування од
ній чи декількох церквам. Всіх ма
ло б єднати основне завдання УБТ 
-  переклад, видання і розпов
сюдження Святого Письма.
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Релігія в сучасному світі

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛ ІГІЯ  І СУСПІЛЬНІ 
П РО Ц Е С И

Релігійний “самміт тисячоліт
тя”, Мільйони людей всього сві
ту уважно спостерігали за 
останньою в другому тисячоліт
ті зустріччю лідерів держав сві
ту. Понад 190 президентів, ко
ролів та шахів зібралися у Нью- 
Йорку на самміт голів держав- 
членів ООН. Питання: Яким чи
ном розвиватиметься людство у 
XXI ст.? було центральним під 
час зустрічі. Водночас, парале
льно з керівниками світської 
влади, до Нью-Йорку прибули 
лідери релігійних громад з усьо
го світу.

Ідея проведення “релігійного 
самміту” виникла у Генерально
го секретаря ООН Кофі Аннана 
не випадково. Міжконфесійне 
протистояння, міжнаціональна 
ворожнеча на релігійному ґрунті 
стали реаліями XX ст. Тому ва
жливо не допустити це в XXI ст. 
“Ваша присутність тут, -  заявив 
п.Аннан релігійним лідерам, -  
означає прихильність до нашого 
завдання розвитку миру й тер
пимості. Ми глибоко вдячні вам 
за це.” У своїй привітальній 
промові п.Аннан зауважив, що 
ворожнеча -  це проблема вірую
чих, але не віри. Релігійні лідери 
покликані допомогти у вирішен
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ні цієї проблеми.
У відповідь учасники самміту 

висловили сподівання, що їм 
вдасться досягти порозуміння. 
“Я сподіваюся, що наш ідеалізм 
перетвориться тут на конкретний 
план дій з вирішення таких про
блем, як злидні, захист навколи
шнього середовища, етнічні та 
релігійні конфлікти.” -  зазначив 
Зія Інаят Хан, засновник діючого 
на Заході міжнародного Суфій- 
ського ордену.

На обговорення самміту було 
винесено чотири основні теми 
про роль релігії в: а) подоланні 
політичних конфліктів; б) при
миренні народів та націй; в) по
долані злиднів; г) подоланні еко
логічної кризи. Самміт зібрав 
представників різних духовних 
традицій -  християн, мусульман, 
буддистів, іудеїв, зороастрійців, 
були присутні навіть представ
ники індейських племен та ін. В 
перший день роботи самміту по 
черзі звернулися з молитвою до 
Бога представники кожної з релі
гій. Сам діалог був дещо повер
ховим, бо ж лише висловлювали
ся думки з певних проблем без 
належного зацікавленого обгово
рення відмінних точок зору. 
Представники різних релігій по- 
своєму підійшли до діалогу. Як
що одні з них доводили свою ви
нятковість, то інші, виходячи з 
того, що Бог -  один, говорили
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про всіх як членів єдиної великої 
сім’ї. Не вдалося уникнути й 
міжконфесійних конфліктів. Ви
явилися, наприклад, серйозні 
проблеми з розміщенням делега
тів з Росії. Але справжній бум 
викликав той факт, що на зустріч 
не був запрошений Далай-Лама 
XIV. Організатори відмовились 
від присутності лідера тибетсь
ких буддистів під тиском Китаю. 
Газета “Чайна Дейлі”, зокрема, 
заявила: “Далай-Лама, який виї
хав з Тибету ще у 1959 р., є не 
миротворцем, а агітатором сепа
ратистів”. На засіданні самміту 
голова китайської делегації єпи
скоп Католицької Патріотичної 
Асоціації Майкл Фу Тієшань 
зробив таку заяву: “Участь у са
мміті Далай-Лами, який бере ак
тивну участь у розкольницькій 
діяльності сепаратистів, тільки 
спровокує нові заворушення у 
Тибеті".

Однак, незважаючи на жорстку 
позицію Китаю, учасникам сам
міту все ж зачитали звернення 
лідера тибетських буддистів. 
“Світові релігії можуть зробити 
свій внесок у справу розвитку 
миру, якщо між людьми різних 
віросповідань встановляться мир 
та гармонія. XX ст., сповнене 
воєн та страждань, поступається 
місцем новому століттю, яке має 
стати віком миру та діалогу. Але 
справжнього миру не буде доти, 
доки існують злидні, соціальна 
нерівність, доки “сильні світу 
цього” утискатимуть слабких і

Релігія е сучасному світі

беззахисних. Тому духовні та 
релігійні лідери усього світу по
винні спрямувати свої зусилля 
на вирішення цих конкретних 
проблем”, -  говориться у по
сланні. На жаль, надії лідера ти
бетських буддистів не справди
лися. Жодних конкретних кроків 
на самміті зроблено не було. Бі
льше того, релігійні лідери на
магалися не стільки окреслити і 
вирішити існуючі проблеми, 
скільки приховати, завуалювати 
їх. Відзначалося, що не завжди 
можна вирішити міжконфесійні 
конфлікти із-за того, що причи
ни їх знаходяться в самій конфе
сійній теології.

Завершився самміт підписан
ням документу, що має назву 
“Прихильність миру у всьому 
світі.” Він закликає народи до 
взаємного прощення при вирі
шенні проблем та конфліктів. 
Говориться також про необхід
ність відмови від технологій, які 
шкодять навколишньому середо
вищу та людському життю, про 
заборону ядерної зброї та засо
бів масового знищення. Цей до
кумент, як відзначив в своєму 
посланні Папа Римський Іван 
Павло II, не несе нічого принци
пово нового, але має велике си
мволічне значення. На його ду
мку, релігії не можуть запропо
нувати практичні засоби для ви
рішення світових проблем, але 
вони містять духовну мудрість, 
яка допоможе зробити це.
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Релігія в сучасному світі

Діалог Китай -  Америка заго
стрюється. На Самміті релігій 
світу, організованому ООН, між 
президентами Китаю та США 
відбулася гостра дискусія з пи
тання релігійних переслідувань 
в Китаї. Як повідомив один із 
присутніх під час розмови (він 
захотів залишитися невідомим 
для широкої публіки), Клінтон 
переконував Джанга відмовити
ся від переслідування тибетсь
ких буддистів, християн, які 
відмовилися приєднуватися до 
Католицької патріотичної церк
ви, а також прибічників релігій
ного руху Фалун Гонг. У відпо
відь китайський президент запи
тав про релігійну ситуацію в 
Америці: “Чи не є вона, переду
сім, протестантською?”, нагада
вши таким чином Клінтону, 
який належить до протестантсь
кої спільноти, про складну істо
рію становлення римо-католи- 
цизму в Сполучених Штатах. 
“Це виглядало так, ніби 
“перевести стрілки” на іншу 
країну -  найкращий метод аргу
ментації*”, -  так прокоментував 
несподіваний поворот дискусії 
офіційний представник.

Надалі, як повідомлено, 
Джанг звернувся до історії роз
повсюдження християнства на 
теренах Китаю: ’’...якщо Ви пра
гнете зрозуміти місце християн
ства серед інших релігій Китаю, 
то спершу потрібно взяти до 
уваги певний багаж, з яким цю 
релігію запроваджено на нашій
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території. Вона пов'язана із при
ниженнями Заходом Китаю 
впродовж останніх пари сотень 
років”.

Переговори засвідчили голо
вне: між Китаєм та Сполученими 
Штатами зберігається глибока 
безодня непорозумінь.

Китай офіційно спростував да
ні цьогорічного звіту США з 
проблем релігійної нетерпимо
сті у світі. Об'єктом критики 
Китаю було переслідування при
бічників руху Фалун Гонг, ти
бетських буддистів та деяких 
інших груп віруючих. Особливе 
погіршення релігійної ситуації, 
як зазначено у звіті, припадає на 
останній рік.

“Це відверте втручання у вну
трішні справи Китаю, -  так від- 
реагував представник Міністерс
тва закордонних справ країни. 
Нашу релігійну політику крити
кують на підставі сфабрикованих 
та перекручених фактів”. Далі 
Китай закликав Сполучені Шта
ти виправити очевидні помилки 
звіту, але при цьому не зробив 
жодного конкретного зауважен
ня.

Процес відокремлення держави 
від Елладської Православної 
церкви набирає сили у Греції.
Прем’єр-міністр Греції та уряд 
вирішили вилучити із паспортів 
графу про віросповідання та ет
нічне походження громадян 
країни і привести паспорти у від
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повідність до європейських стан
дартів. Проти цього різко висту
пив Предстоятель Елладської 
Церкви блаженніший Христоду- 
лос, який ініціював великі мітин
ги протесту проти нововведень у 
Салоніках та Афінах. Грецький 
уряд планує позбавити церковні 
таїнства юридичної сили: акти 
цивільного стану (народження, 
смерть, шлюб) реєструватимуть 
виключно державні органи, а не 
Православна церква, як це було 
до сьогодні. Подальшими крока
ми у напрямі секуляризації дер
жави повинні стати дозволи на 
похорон без священика, крема
цію мерців, вилучення як 
обов’язкового курсу Закону Бо
жого в школах, секуляризація 
церковних земель.

Поєднання релігії і політики 
американці оцінюють по- 
різному. Соціологічні опитуван
ня трьох тисяч респондентів в 
переддень президентських вибо
рів засвідчило, що 70 % вважа
ють необхідними для президента 
США бути віруючим, а 27 % - 
непотрібним це афішувати. 64 % 
опитаних висловилися проти ви
користання в церковних пропо
відях політичної тематики, 51 %
- за необхідність підтримки цер
квою їх політичних поглядів. Ха
рактерно, що 54 % американців 
підтримують фінансування уря
дом релігійних груп.

13 вересня парламент Естонії 
прийняв у першому читанні 
законопроект "Про церкви і 
парафії". Головне нововведення 
нинішнього законопроекту — 
передача питань, пов’язаних із 
діяльністю релігійних об’єднань 
з компетенції виконавчої влади 
у компетенцію влади судової. В 
законопроекті вперше для ес
тонського законодавства дається 
визначення понять "Церква", 
"парафія", "спільнота", "монас
тир". Разом з тим, законопроект 
ніяк не вирішує основної про
блеми релігійного життя Естонії 
-  конфлікту між двома гілками 
Православної церкви, підпоряд
кованих Московському та Конс
тантинопольському патріарха
там.

Мексика. Держава змінює ста
влення до Церкви. Обрання 
нового президента сприятиме 
реалізації цілого пакету реформ, 
спрямованих на збільшення ре
лігійної свободи та покращання 
взаємин між Державою та Церк
вою. Офіційний статус Церкви 
було визнано дев’ять років тому, 
проте обмеження, накладені на її 
діяльність, залишилися й досьо- 
годні. Наприклад, в Мексиці 
відсутня свобода освіти та вико
ристання засобів масової інфо
рмації.

У власній виборчій програмі 
майбутній президент Вісент 
Фокс наголошує на необхідності 
сприяти розвитку релігійної
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свободи та сім’ї. Після офіційної 
передачі повноважень у грудні, 
Фокс планує здійснити наступні 
заплановані пункти:

1. Сприяти вільному доступу 
до духовної та релігійної допо
моги на територіях шпиталів, 
в’язниць та лікарських центрів.

2. Забезпечити право Церк
ви на здійснення релігійної сво
боди.

3. Відповідно до міжнарод
них законів та угод, підписаних 
Мексикою, вилучити всі обме
ження релігійної свободи, пе
редбачені 130 статтею Консти
туції.

4. Дозволити Церкві викори
стання засобів масової інформа
ції з метою поширення власних 
ідей.

5. Сприяти створенню фіска
льної програми, спрямованої на 
зменшення церковних податків.

6. Дозволити в’їзд та перебу
вання іноземних священиків у 
країні.

Зрушення, заплановані Фок
сом, можна розцінювати як ре
волюційні в порівнянні з попе
реднім курсом внутрішньої по
літики.

Франція воює із сектами. Це
засвідчує прийнятий Національ
ними зборами законопроект, 
який вперше у світовій практиці 
визнав такий кримінальний зло
чин як “маніпуляція совістю”. 
Закон ще має затвердити сенат. 
Спецслужби МВС Франції ви

значили 10 критеріїв, виявлення 
хоч одного з яких дає підставу 
для визнання релігійної організа
ції сектою, розпуску її. Ними є: 
дестабілізація свідомості, надмі
рні фінансові побори, вимога 
розриву з попереднім оточенням, 
посягання на фізичне здоров’я, 
вербовка дітей, антигромадські 
висловлювання, порушення норм 
екополітичної діяльності, спроби 
проникнути у владні структури. 
В доповіді парламенту було пе
рераховано 172 секти, які, на ду
мку служби безпеки Франції, не
безпечні суспільству. За кількіс
тю послідовників вони разом тя
гнуть до 400 тис. осіб. Не лише 
представники невеликих релігій
них течій, а й великих релігійних 
організацій висловили занепоко
єність формулюванням закону. 
Голова Федерації протестантів 
Франції заявив: “Ці тексти зо
рієнтовані і на нас, і завтра ми 
можемо стати об’єктами переслі
дувань на тій підставі, що й сек
тантські рухи... Якщо завтра пас
тор переконає когось приєднати
ся до його громади, то чи не зви
нуватять його в маніпуляції сві
домістю?” Серед перерахованих 
до можливої заборони у Франції 
релігійних течій п’ятнадцять у 
нас в Україні існують офіційно. 
То ж кому і в кого вчитися демо
кратії?

Переслідування в Грузії. Нині в
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грузинському парламенті обго
ворюється новий проект Закону 
про свободу совісті. Надто вели
ке прагнення виявляє частина 
парламентаріїв до того, щоб 
утвердити Законом домінування 
в країні Православної церкви. 
Поруч з цим у вересні ц.р. без 
будь-яких на те законних санкцій 
було влаштовано погром в Тбілі
сі громади свідків Єгови, побиття 
і обстриження її членів. Вивезено 
10 тонн літератури з ашраму То
вариства свідомості Крішни. Ра
ніше, в серпні, поліція здійснила 
наліт на баптистську громаду в 
Тіанеті. Конфісковані під час на
паду Біблії і кафедру вони так і 
не повернули громаді, але виба
чилися, зауваживши, що пере
плутали баптистів з єговістами. 
Громада свідків Єгови подала 
скаргу на грузинський уряд до 
Європейського суду. Як відомо, 
такий позов на Уряд Греції за 
порушення останнім релігійних 
свобод свідки Єгови виграли, 
одержавши велику суму компен
сації. То ж якщо світ загалом де
мократизується, утверджується в 
цьому повна свобода вірови
знань, в Грузії маємо спроби в 
чомусь виокремитися з цієї циві- 
лізаційної дороги.

“Хрестовий похід” проти сект
розпочався і в Польщі. Утворе
ний Всепольський комітет захис
ту від сект провів масову кампа
нію “Літо без сект”. Утворено 
“телефон довіри”, по якому мож
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на одержати інформацію про 
будь-яку конфесію. В Міністер
стві внутрішніх справ є спеціа
льний відділ боротьби з релігій
ними сектантствами. Завдяки 
відділу є не лише збір та аналіз 
інформації про секти, проведен
ня різних превентивних заходів з 
недопущення молоді в сектант
ські об’єднання, а й поширення 
характеристик-інформацій про 
них. МВС заперечило те, що во
ни засилають в секти своїх ін
форматорів.

ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ

Новий статус єрусалимських 
святинь. Іван Павло II звернув
ся з пропозицією надати особ
ливий міжнародний статус свя
тим місцям Єрусалиму. Папа 
переконаний у абсолютній доці
льності подібного рішення: Ли
ше таким чином можна забезпе
чити збереження сакрального 
простору Святого Міста”. Як 
відомо, на теренах Єрусалиму 
розташовані визначні іудейські, 
християнські та мусульманські 
святині: Західна Стіна, уламок 
Другого Єрусалимського Храму; 
брила, з якої Мухамед на крила
тому коні злетів до неба; Храм 
Святого Погребіння, на місці, де 
був розп’ятий, похований і ви
явлений воскреслим Христос. 
“Лише перебування під патро
натом світової спільноти зможе,
- на думку папи, - забезпечити

Релігійна панорама № 1-2' 2000



Релігія в сучасному світі

вільний доступ та свободу релі
гійних відправ для всіх, хто 
вважає Єрусалим перехрестям 
миру та співіснування”. З таки
ми аргументами звернувся пон- 
тифік до численної аудиторії, що 
зібралася під вікнами його літ
ньої резиденції у передмісті Ри
му.

У відповідь на заяву Папи, 
представник Міністерства Між
народних Справ Ізраїлю сказав: 
’’Свобода доступу та відправ у 
святих місцях Єрусалиму ніко
ли не була більшою від часу, 
коли Ізраїль почав контролюва
ти ці території*”. Таким чином 
пропозицію Папи було відхиле
но. Палестинська сторона, на
впаки, привітала пропозицію 
понтифіка, котра була витлума
чена як спроба кинути виклик 
єдиноосібному правлінню Ізраї- 
ля над єрусалимською територі
єю. “Це ознака того, що Папа 
відкидає можливість верховної 
влади ізраїльського уряду над 
Єрусалимом”,- зазначив Хассан 
Абдель Рахман, представник 
палестинської сторони.

Суперечки поміж Ватиканом 
та Ізраїлем про верховенство над 
Єрусалимом розпочалися ще 
1967 р., коли під час війни на 
Середньому Сході Ізраїль сило
міць захопив, а згодом і анексу
вав східну частину міста, де зна
ходяться визначні релігійні свя
тині. Ватикан засудив подібне 
приєднання й оголосив його 
незаконною окупацією. Було

також порушене питання про не
обхідність міжнародного захисту 
свободи релігії, зокрема на анек
сованих теренах Єрусалиму. У 
новому зверненні понтифік не 
додав жодної нової деталі до ска
заного раніше.

Зараз обидві країни - Ізраїль та 
Палестина - проголошують Єру
салим власною столицею.

До приїзду папи Івана Павла II 
в Україну. Нинішнього папу 
Івана Павла II приймало біля ста 
країн світу. Давно на приїзд пон
тифіка чекають католики Украї
ни. Проте сліпа конфесійна заан- 
гажованість і упередженість, на
тхненна (прямо чи опосередко
вано) Московським Патріарха
том, скажемо більш відверто -  
відсутність християнськості (бо 
ж християнин має любити не 
тільки ближнього свого, а навіть 
ворога) зумовили те, що маршрут 
папи ще не проліг до України. 
Проте широка громадськість, а 
не лише вірні-католики, усвідом
люють анахронізм мислення тих, 
хто вперто твердить: не на часі. 
В жовтні у Львові утворено комі
тет за приїзд папи Івана Павла II 
до України. Питання відвідин 
України влітку 2001 р. понтифі- 
ком розглядалося під час зустрічі 
нунція Апостольської столиці 
архиепископа Миколи Етеровича 
з віце-прем’єром М.Жулинським.

Довідка. 9.10.1978 р. папою 
Римським під ім’ям Івана Павла II 
було обрано польського карди-
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нала, архиепископа Краківського 
Кароля Войтилу. Народився 
К.Войтила 18.05.1920 р. в містеч
ку Вадовиця недалеко від Крако
ва. Тут він закінчив гімназію. По
тім навчався на філософському 
факультеті Ягелонського універ
ситету. Під час гітлерівської оку
пації працював в каменоломні і 
підпільно навчався в католицькій 
семінарії. 1.10.1946 р. закінчив 
Краківську духовну академію, 
одержав рукопокладання на свя
щеника. В цьому ж році був на
правлений на навчання до Рим
ського університету. В 1948 р. -  
доктор теології. Викладав в семі
нарії та університетах Кракова й 
Любліна. В 1958 р. став єписко
пом, а в 1963 р. -  архиепископом 
Кракова. В 1967 р. папа Павло VI 
підніс його до кардинальської 
гідності. Кароль Войтила брав 
участь в роботі Другого Ватикан- 
ського Собору й засіданнях Си
ноду. В ці часи здобув популяр
ність “борця за права людини 
проти дискримінації віруючих”. 
Досконало володіє італійською, 
французькою та німецькою мо
вами, знає англійську, російську, 
литовську, добре володіє лати
ною. Автор багатьох праць з фі
лософії, теології, етики, антропо
логії. Обрання Войтили стало 
сенсацією: вперше з 1523 р. па
пою став неіталієць, до того ж 
громадянин з соціалістичної краї
ни, слов’янин. Взявши в своє но
ве ім’я імена двох своїх попере
дників -  Івана XXIII та Павла VI, 
Кароль Войтила висловив цим не 
лише свою повагу до них, а й 
прагнення бути реформатором й 
екуменістом в своїй діяльності.

Іван Павло II став першим 
папою, який зійшов до людей з 
висоти свого "трону". Він відмо
вився від коронації і папської 
тіари, не став "в’язнем Ватика
ну". Окрім більше 90 закордон
них поїздок, папа виявив неаби
який екуменічний вимір. Він на
лагодив контакти з патріархом 
Константинопольським Варфо
ломеем, досяг порозуміння з Ві
рменською церквою, першим 
увійшов до єврейської синагоги і 
мав публічний діалог з мусуль
манами. В Україні він міг би зу
стрітися із всіма церковними дія
чами, які входять до Міжконфе
сійної Ради Церков. Івану Павлу 
II в травні ц.р. виповнилося 80 
років. Щодо здоров’я понтифіка, 
то, за словами Наварро-Валса, 
він виглядає хворим. Деякі фізи
чні обмеження є очевидними, 
але вони не турбують папу і не 
перешкоджають в його праці. 
Рухи папи нині повільні, а мова -  
нерівна. Очі 264-го наступника 
апостола Петра часто вкрива
ються якоюсь поволокою. Це 
може бути симптомом хвороби 
Паркінсона, яка мучить його, але 
може бути і простим виразом 
великого розуму й душі цієї ве
ликої людини, яка активно керує 
мільярдним кораблем Католиць
кої церкви. До приїзду папи в 
Україну Відділення релігієзнавс
тва Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України го
тує видрук наукової збірки "Віра і 
розум -  двоє крил людського 
духу", присвяченої останній ен
цикліці понтифіка "Fides et ratio".
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На футбольному матчі збірної 
Італії та збірної іноземців 29 жо
втня був присутній папа римсь
кий Іван-Павло II. На стадіоні 
було біля 70 тисяч болільників. 
Іван Павло II вперше за час сво
го понтифікства відвідав спор
тивний захід. Виступаючи перед 
цим на спеціальній ювілейній 
мессі, папа порівняв життя ко
жної людини з перемогами в 
спорті, коли їх має можливість 
одержати кожний.

Руська Православна Церква. 
Московський Патріарх визна
чився щодо умов візиту Папи.
Патріарх Московський та всієї 
Русі Олексій II в інтерв'ю іта
лійській газеті на запитання про 
умови, за яких можливий приїзд 
Папи до Москви, повідомив про 
необхідність спершу зцілити 
“відкриті рани” православно- 
католицьких взаємин.

Олексій II підкреслив, що об
мін візитами між двома релігій
ними лідерами безумовно 
пов'язаний із вирішенням на
самперед двох важливих питань: 
припинення переслідування гре- 
ко -  католиками православних 
на Західній Україні, а також не
допущення католицького прозе
літизму на російській території. 
Розв'язання цих наболілих пи
тань перетворить зустріч із Па
пою із “жесту за протоколом” на 
“історичну подію”, вважає ро
сійський Патріарх. На завер
шення розмови він висловив

глибоку повагу до Папи, високо 
оцінив його зусилля із забезпе
чення екуменічного діалогу між 
різними християнськими деномі- 
націями.

У відповідь на інтерв'ю, віце- 
директор Ватиканської прес- 
служби зазначив, що позиції Це
рков “ ...добре відомі. Важливим 
є те, що православна та католи
цька Церкви прагнуть співпра
цювати, щоб разом долати труд
нощі. Як приклад, можна згадати 
утворення спільної комісії з 
представників Греко-католицької 
та Українською Православної 
Церкви МП. Комісія покликана 
вирішити проблеми, що існують 
між двома церквами на теренах 
України”.

РПЦ формулює свою соціальну 
доктрину. У серпні у спеціаль
ному випуску інформаційного 
бюлетеня Відділу зовнішніх цер
ковних зв’язків Московського 
Патріархату опубліковані
“Основи соціальної концепції 
Руської Православної Церкви”, 
прийняті ювілейним Архиєрей- 
ським Собором РПЦ. Документ 
вважається базовим висловлю
вання церкви про те, як вона ба
чить перспективу своїх відносин 
із суспільством, владою, право
вими структурами, політичними 
рухами. В окремих розділах со
ціальної доктрини, зокрема 
“Церква і нація”, “Церква і дер
жава”, “Християнство і світська 
етика”, “Церква і політика”, сфо
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рмульовані програмні принципи 
церкви на XXI ст. Доктрина ви
ходить із реалістичного розумін
ня місця релігії в сучасному світі, 
із визнання перемоги секулярно- 
го над священним, в тому числі і 
в Росії, де суспільство десакралі- 
зоване. Церква рішуче виступає 
проти свого “одержавлення” і 
перетворення країни в “російську 
православну державу”. Підкрес
люється, що нація не може ста
витися вище віри, а православ’я 
не є “національною” релігією. 
“Основи соціальної концепції 
РПЦ” розглядають й інші важли
ві витання буття церкви в суспі
льстві, про що можна прочитати 
в Інтернеті в офіційному сайті 
РПЦ за адресою: www.russian- 
orthodox-curch.org. пі

Статут РПЦ “вступив в діло”, 
але знаходиться під грифом 
“таємно”. Підготовлений до Ар
хієрейського собору його проект 
лише за ніч до обговорення був 
розданий учасникам Собору. Фа
кти дають підставу гадати, що 
Відділ зовнішніх церковних від
носин готував радикальну рефо
рму управління церквою. Згідно 
проекту вища виконавча влада в 
Церкві мала перейти до Управ
ління справами й Управління 
зовнішніми зв’язками. Інші цер
ковні структури мали саме через 
них зв’язуватися з Патріархом. 
Митрополити -  глави цих 
Управлінь здобували в керівниц
тві Церкви навіть більшу вагу,

Релігія в сучасному сеіті
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ніж постійні члени Священного 
Синоду, кількість членів якого 
також передбачалося збільшить 
до 24. Проект Статуту було об
говорено лише на т.зв. малому 
Синоді. Тому він викликав гост
рі дебати і певно що й блоку
вання. Але ж є рішення: 
“Вважати Статут таким, що 
вступив у дію з моменту його 
прийняття”.

Російські протестанти об’єдну
ються. Проведені в жовтні зу
стрічі керівників євангельських 
об’єднань були зорієнтовані на 
створення альянсу протестант
ських Церков Росії. Необхід
ність такого об’єднання викли
кана рішенням Архієрейського 
собору Російської Церкви щодо 
ставлення православних до інос- 
лавних, а також тими симпатія
ми, які державні органи РФ ви
являють лише до однієї -  Росій
ської Православної Церкви.

М УСУЛЬМ АНСЬКИЙ
С ВІТ

Індонезія. Війна триває. В Ам-
боні, головному місті регіону 
островів Малуку, влітку ц.р. від
бувся новий конфлікт між хрис
тиянськими та мусульманськими 
озброєними формуваннями, в 
результаті якого загинуло 20 
осіб. Серед них 13 мусульман, 
інші семеро -  християни. Спа
лено декілька будинків та хрис
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тиянська церква. Впродовж ві
сімнадцяти місяців під час релі
гійно-етнічних конфліктів на 
теренах Малуку загинуло 4 тис. 
осіб.

Особливий привід для триво
ги становить високий рівень 
озброєності ворогуючих сторін. 
Командир військово-морського 
флоту країни надіслав три дода
ткових кораблі з метою збіль
шити контроль за суднами, які 
прямують до Малуку, вилучення 
у них зброї.

“У розпалюванні війни винні, 
передусім, мусульманські воє
нізовані сили”, - так вважає мі
ністр оборони країни. Лише 
впродовж останніх 3 місяців до 
провінції Амбон було надіслано 
близько 10 тис. солдат- 
найманців. Окрім промусуль- 
манських сил у розпаленні кон
флікту активну роль відіграють 
прибічники колишнього дикта
тора Сухарто. Вони мають на 
меті дестабілізувати правління 
нинішнього президента Індоне
зії.

Наступ на християн в мусуль
манських країнах. В Пакистані 
останнім часом відбулися суди 
над десятками християн. їх су
дять "за богохульство", що ніби 
виражається "в образі ісламу й 
пророка Мохаммеда". Християн 
ув’язнюють на тривалий термін 
-  від 7 до 35 років. В Туркменії з 
християнськими місіонерами 
поводяться по-іншому. їх просто
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депортують в країни відповідно 
до їх національної належності. 
Водночас тут звучать запевнення 
в тому, що місцеві християнські 
громади будуть "задушені".

Судан. Війна триває. Промусу- 
льманський уряд африканської 
держави Судан придбав в Китаї 
34 нових реактивних винищува
чі. Це удвічі збільшує повітряні 
сили країни, потрібні для боро
тьби з християнами на півдні. 
Нещодавно опублікована допо
відь ООН містить пряме звину
вачення Суданського уряду у ви
користанні військово-повітряних 
сил з метою бомбардувань хрис
тиянських “шкіл та шпиталів”.

За даними організації “Між
народна амністія”, озброєні заго
ни китайців, окрім того, допома
гають в етнічних чистках та пе
реміщенні населення у південній 
частині Судану. Чистки відбува
ються під проводом Суданського 
національного ісламського фрон
ту і спрямовані проти християн
ської меншини та анімістів. На
ведені факти свідчать про добре 
організовану підтримку китай
цями мусульманського уряду, 
яка здійснюється шляхом поста
чання військових ресурсів та 
прямої активізації воєнної кам
панії.

Переговори про припинення 
війни в Судані. Суданські повс
танці та офіційні представники 
уряду розпочали переговори з
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метою припинення шістнадцяти
річної громадянської війни, яка 
ведеться між Півднем, де пере
важають чорношкірі християни 
та анімісти, та Північчю з домі
нуючим мусульманським араб
ським населенням. Представни
ки від обох сторін, не називаючи 
імен, зустрілися у відлюдному 
готелі неподалік міста Найробі, 
столиці Кенії. Раніше представ
ник Повстанської Суданської На
родної Армії Звільнення Юстин 
Ароп сказав, що майбутні пере
говори змушують досягнути спі
льної домовленості. Лідер деле
гації урядовців Ахмед Ібрагім 
Ельтагір повідомив, що передба
чувати результати переговорів 
надто рано.

Обидва представники під час 
телефонної розмови визначилися 
щодо майбутніх напрямків пере
говорів, зокрема відокремлення 
Церкви та держави, форма прав
ління у Південному Судані (на 
час до референдуму про самови
значення району), розподіл при
родних ресурсів.

Ізраїльсько-палестинський 
конфлікт, який особливо розго
рівся в жовтні ц.р., має релігійну 
основу. Загинуло вже біля 150 
осіб. Безпорядки почалися 28 
вересня, коли делегація фракції 
“Лікуд” ізраїльського парламен
ту вирішила відвідати Храмову 
гору в Старому місті Єрусалиму. 
Статус цієї Гори є головним пун
ктом розбіжностей на ізраїльсь
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ко-пал естонських переговорах. 
Саме тут розміщені основні свя
тині ісламу -  мечеть “Аль-Акса” 
і мечеть Омара. Тому палестинці 
прагнуть контролювати Храмо
ву гору. Але саме тут дві тисячі 
років тому стояв, зруйнований в 
70 р. н.е., відомий Храм Соло
мона, від якого залишилася ли
ше західна стіна, що зветься 
“стіною плачу”. Ізраїльська ар
мія здала гробницю Йосипа па- 
лестинцям, забравши з неї всі 
священні речі. Але останні свого 
слова не дотримались. Араби 
спалили гробницю, повністю 
розгромили діючі там релігійну 
школу і синагогу. Сторони не 
приймають пропозицію переда
ти Старе місто Єрусалиму під 
контроль Ради Безпеки або вза
галі зробити Єрусалим “вільним 
містом”, як те хотів би бачити 
папа Іван Павло II, враховуючи 
наявність в ньому і християнсь
ких святинь.

Події в Ізраїлі знайшли від
гук в ісламському світі. Так, на 
мітингу в Тегерані 5 жовтня бу
ло заявлено про необхідність 
знищення Ізраїлю як держави в 
священній війні джіхад, а прези
дент Іраку згодний направити до 
Палестини півмільйонну армію.

Переслідування християн му
сульманами наростає в бага
тьох країнах і регіонах світу. 
Так, лише влітку цього року бу
ли засуджені до 35 років 
ув’язнення, звинувачені в
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“образі ісламу й пророка” двоє 
братів-християн Рафід та Садім 
Масіки в Пакистані, спалено му
сульманськими бойовиками дві 
баптистські церкви в м.Саки в 
Нігерії, депортовані християнсь
кі місіонери й звучать погрози 
“задушити” місцевих баптистів 
у Туркменії, в Приштині (Косо
во, Югославія) ісламісти здійс
нили погром і пограбування Це
ркви Асамблеї Божої, по теле
фону анонімними дзвінками по
грожують вбивством, спаленням 
будинків християн тощо. В Індії 
під час християнського фестива
лю в м. Махлікатнам (штат Анд- 
ра-Прадеш) було вчинено вибух, 
із-за якого постраждало більше 
20 осіб. То ж проблема міжкон
фесійних конфліктів стає глоба
льною. Локальні переговори з 
помирення не дають бажаного 
ефекту. Певно що вони мають 
стати предметом обговорення на 
більш високому і широкому рів
ні.

Можлива нова повномасшта- 
бна війна на території колиш
нього Радянського Союзу з
участю в ній Росії. Ісламські 
угрупування Узбекистану, Кир
гизії та Таджикистану розгорну
ли новий етап збройної боротьби 
проти керівництва цих країн. 
Російська влада обіцяє останнім 
свою допомогу. І хоч публікації 
ЗМІ Росії і країн Центрально- 
Азійського регіону звинувачу
ють у збройних зіткненнях
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“агресивний фундаменталізм” 
зовнішніх факторів (зокрема Аф
ганістану), але злиденність ши
роких народних мас і нездатність 
колишніх партійних керівників, 
які прибрали до своїх рук тут 
владу, здолати її, породжують 
ідею створення як альтернативи 
ісламської держави. Тотальні 
репресивні кампанії щодо опози
ції, а вона -  мусульманська, 
своєрідний антиісламський пси
хоз зумовили появу повстансь
ких груп, які формуються підпі
льно в інших державах й готові, 
зрештою, до боротьби за владу. 
Це особливо характерно для Уз
бекистану. Збройні акції проти 
уряду ісламський рух цієї країни 
розпочав влітку 1999 р. Країна 
нині знаходиться на грані мож
ливої громадянської війни.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Вперше за дві тисячі років в
США у вересні ц.р. в “Нью-Йорк 
Тайме” і в “Балтімор Сан” опуб
лікований документ, в якому де
кларується ставлення частини 
іудеїв до християнства і христи
ян. Документ носить символічну 
назву “Дабру Емет” -  “Говоріть 
правду!”. Це є заклик, з яким 
звертався до своїх соплемінників 
єврейський пророк Захарія 
(Зах.8:16). Аналітики оцінюють 
появу цього документу як 
“революцію” для іудаїзму і без
прецедентну подію в історії єв
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рейсько-християнських відносин. 
В іудео-християнському діалозі, 
починаючи з 1948 р., з’являлися 
різні декларації, в яких ствер
джувались загальні принципи 
відносин між християнами та 
іудеями (засудження антисеміти
зму, визнання за іудаїзмом само- 
цінності і самодостатності, за
клики до взаєморозуміння). Бага
то документів було прийнято ка
толицькою та основними протес
тантськими церквами, в яких ви
словлене відношення християн 
до іудеїв. Але тільки зараз, впе
рше за дві тисячі років, іудейська 
громада вирішила сформулювати 
свою точку зору на сучасне хри
стиянство. Як перший крок, іудеї 
запропонували 8 коротких тез, 
що стосуються можливості нала
годження відносин між євреями і 
християнами, зокрема віра в од
ного Бога, визнання авторитету 
Біблії, повага до права єврейсь
кого народу на землю Ізраїлю, 
визнання моральних принципів 
Тори тощо. Раввини, які підписа
ли документ, належать до неор- 
тодоксальних релігійних іудей
ських течій. Експерти вважають, 
що опублікований документ при
зведе до поглиблення розколу в 
самому іудаїзмі. Незважаючи на 
це, документ офіційно закликає 
вести діалог з християнами.

19 вересня. В Москві в Марьїній 
Рощі відбулося відкриття нового 
релігійного центру єврейських 
громад “Бейс Менахем”. В цере

монії взяв участь президент Ро
сії Володимир Путін і головний 
раввин Росії Берл Лазар. Новий 
центр став першим у Східній 
Європі. Він зведений на місці 
дерев’яної синагоги, що була 
побудована в 1927 р. і згоріла у 
1991 р. В будинку Центра розмі
ститься резиденція головного 
раввина Росії та офіси Федерації 
єврейських громад СНД, найбі
льша бібліотека з історії і куль
тури єврейського народу, сина
гога, яка зможе прийняти більше 
2 тисяч віруючих, ресторан з 
кошерною їжею.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, ЗУСТРІЧІ

22 серпня відбулася всеукраїнська церковно-громадська конфе
ренція "Об’єднання українського православ’я". Організатором 
конференції виступила Українська Православна Церква Київський 
Патріархат. Конференція прийняла: "Звернення до Святійшого Вар
фоломея, патріарха Вселенського" із закликом сприяти процесу 
об’єднання православ’я в Україні; Звернення "Про відновлення єдно
сті православ’я в Україні та ситуацію навколо Свято-Успенського со
бору Києво-Печерської лаври", в якому закликало Президента та 
Прем’єр-міністра й надалі сприяти об’єднанню православ’я в Украї
ні, не допустити освячення та передачі Успенського собору Москов
ському патріархатові; Декларацію "Про відновлення єдності право
слав’я в Україні", в якій закликало український народ підтримати 
процес об’єднання українського православ’я.

27 серпня-3 вересня -  у екуменічному центрі Фівейсько-Лівадійської 
митрополії Елладської Православної Церкви (Греція) відбулася 29 
міжнародна міжконфесійна зустріч релігійних діячів. Учасниками 
зустрічі стали представники 17 країн, які обговорювали проблеми по
кликання до чернечого та священичого життя, ознайомилися з черне
чою традицією Греції та ін. Після богословських конференцій відбу
лася асамблея, на якій ухвалено створити міжнародну асоціацію 
"Міжнародна міжконфесійна зустріч релігійних діячів" з центром у 
м.Мадриді. Наступна міжконфесійна зустріч відбудеться 2002 р. в 
Загребі (Хорватія).

12 вересня в Києві відбувся міжнародний науково-практичний 
семінар “Гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив в сфері 
свободи совісті: міжнародний і український контекст’’, організо
ваний Міжнародною академією свободи релігій та віровизнань, Ко
мітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності, Від
діленням релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди 
НАН України, Центром релігійної інформації і свободи Української 
асоціації релігієзнавців.

В семінарі взяли участь народні депутати Верховної Ради України, 
науковці, державні службовці, представники релігійних організацій, 
журналісти. Зранку семінар працював в Інституті філософії, де були 
виголошені основні доповіді і повідомлення. З привітальним словом
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звернувся до учасників семінару голова Комітету Верховної Ради 
України з питань культури і духовності Лесь Танюк, який відзначив 
важливість свободи совісті для утвердження демократичної держави, 
необхідність вдосконалення законодавчої та іншої нормативної бази 
діяльності релігійних організацій в Україні.

На семінарі всебічно проаналізовані проблеми свободи буття релігії 
в суспільстві. Зокрема Олександр Саган (докторант Відділення релігі
єзнавства) розкрив особливості моделей державно-церковних відно
син, що склалися в світі; Коул Дюрем (голова комісії ОБСЄ з релігій
ної свободи) охарактеризував практичний контекст законодавства з 
питань релігії в світлі міжнародних законів; Михайло Бабій (ст.н.сп. 
Відділення релігієзнавства) зупинився на аналізі правових основ ре
лігійного місіонерства в Україні; Валерій Климов (ст.н.сп. Відділення 
релігієзнавства) проаналізував проекти нового Закону України про 
свободу совісті та релігійні організації. Різні аспекти проблеми сво
боди совісті розкрили С.Здіорук, В.Єленський. Міжнародний досвід 
правового врегулювання релігійних свобод розкрили у своїх виступах 
М.Закович, А.Колодний та ін. В обговоренні доповідей взяли участь 
представники релігійних громад Г.Лозко, С.Тимченко, Л.Франчук та 
інші.

В другій половині дня проблеми свободи релігій обговорювалися на 
розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 
культури і духовності за головуванням Леся Танюка.

Змістовними були тут виступи А.Колодного, К.Дюрема, Г.Удо- 
венка, С.Пхиденка, М.Туша, Н.Марковської, М.Косіва, Л.Танюка, 
В.Шушкевича, які всебічно розглянули українську специфіку стану 
релігійної свободи, законодавчих ініціатив в цій сфері. Депутати ціка
вилися американським і європейським досвідом вирішення міжкон
фесійних відносин, наголошували на необхідності врахування україн
ської духовної традиції у формуванні законодавчої та нормативної 
бази функціонування релігії в суспільстві.

Була сформульована пропозиція про необхідність співпраці Коміте
ту Верховної Ради з академічними інституціями в розробці спільних 
проектів з питань релігійної духовності, врегулювання між
конфесійних відносин і формування толерантності в українському 
суспільстві.

14-16 вересня проходив IV Конгрес RENOVABIS під гаслом "Еку
менізм -  співпраця чи конфронтація". Львівську Архидієцезію пред
ставляли на Конгресі її глава архиепископ Мар’ян Яворський, канцлер 
о. Мар’ян Бучек і о. Марек Нєдзвєцький. На Конгрес прибули пред-
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ставники Православної, Греко-Католицької та Римсько-Католицької 
Церков країн Центральної і Східної Європи.

22 вересня в Кременці на базі медичного училища, яке носить 
ім’я А.Річинського, відбулися присвячені його творчості Другі 
читання, під час яких було презентоване наукове видання праці 
мислителя “Проблеми української релігійної свідомості”. Ще й
нині в Україні мало хто знає цього визначного діяча українського 
православно-відроджувального руху 30-х років. Доля його -  типова 
доля багатьох борців за свободу України. Ув’язнення, вислання, 
смерть на чужині. Його наукові праці з проблем української релігійної 
духовності знищувалися. Лише по щасливій випадковості деякі з них 
збереглися в дермантиновій обшивці дверей будинку, в якому жили 
Річинські до війни.

В ухвалі читань порушено питання видання повного зібрання тво
рів А.Річинського, видруку його праць з медицини, проведення на
ступної конференції на більш представницькому рівні, перенесення 
праху славного українця на батьківщину. Перший внесок на останнє 
переслав о. Іван Шевців з Австралії. Похвально, що представники 
українського греко-католицизму в такий спосіб виражають екуменізм 
української християнської долі.

27 вересня в Українському Біблійному Товаристві відбу
лося засідання його Центрального Правління. На засіданні новим 
президентом Товариства замість М.Мельника було обрано Анатолія 
Володимировича Глухівського. Засідання окреслило основні напрями 
роботи Товариства на 2000-2003 роки. Зокрема новообраний Прези
дент визначив такі стратегічні напрямки діяльності УБТ:
■ Співпраця з науковими закладами з метою надання взаємної до

помоги та поглиблення зв’язків між науковцями та Товариством.
* Оформлення до кінця 2000 р. веб-сторінки УБТ в Інтернеті.
■ Співпраця з мас-медіа, допомога газетам, журналам.
* Поширення радіослужіння.

Найближчим часом УБТ планує провести такі заходи:
■ Святкування 10-річчя Українського Біблійного Товариства.
■ Святкування 100 річниці першого видання Біблії українською мо
вою
■ Святкування сотої річниці Біблії П.Куліша.
■ Видання газети УБТ.
■ Видання Біблії у перекладі Огієнка до кінця 2000 р.
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На засіданні була піднята низка питань, пов'язаних із функціону
ванням “Бюлетеня УБТ”. Його відповідальний редактор Василь Кор
шак наголосив на необхідності концептуально змінити висвітлення 
біблійної справи в Україні. З цією метою у “Бюлетені” планується 
ввести нові розділи, за допомогою яких бюлетень стане менш акаде
мічним і доступним більшому колу читачів, заохочуватиме людей до 
читання Біблії. Зокрема у Бюлетені розкриватимуться різні точки зору 
з приводу деяких місць в Святому Письмі, буде розділ для батьків з 
метою надання їм практичної допомоги в християнському вихованні 
дітей, надаватиметься інформація про те, які книжки видаються Това
риством і які з них є на складі.

Представники Української Асоціації Релігієзнавців виступили на 
засіданні центрального правління УБТ з пропозицією провести спі
льні заходи з метою поглиблення співпраці. Зокрема Правління УАР 
пропонує:
■ провести спільне засідання УАР та Центрального Правління і 
винести на розгляд питання про підготовку посібника 
“Біблієзнавство” та про читання курсу, присвяченому вивченню основ 
Біблії в навчальних закладах;
■ УАР пропонує провести спільну конференцію “Біблія на теренах 
України”, на яку запросити представників науки, освіти та представ
ників всіх християнських конфесій

Зі свого боку УАР висвітлюватиме діяльність УБТ на сторінках 
журналу “Релігійна панорама”. Ці пропозиції були схвально прийняті 
Правлінням УБТ.

Довідка:Українське Біблійне Товариство (УБТ) є релігійною непри
бутковою організацією, утвореною діючими в Україні релігійними об'
єднаннями християн різних конфесій, які визнають Біблію як Слово 
Боже.

Перше "Біблійне Товариство" було засновано у 1710 р. в Галлі (су
часна Німеччина) для забезпечення місцевої бідноти дешевими Біблі
ями. Згодом, у 1804 р., було утворене Британське та Іноземне Біблійне 
Товариство (БІБТ) для поширення Святого Письма передовсім в Уе
льсі. Але невдовзі БІБТ поширює свою діяльність й на інші країни, де 
засновуються національні Біблійні Товариства, зокрема 1813 р. -  в 
Росії, 1814 р. -  в Нідерландах, 1816 р. в США, а згодом і в інших краї
нах світу.

Вже у 30-х роках XX ст. була зроблена спроба утворити єдину світо
ву організацію. Однак її реалізації зашкодила Друга світова війна. Ли
ше 1946 р. в Хейвард Хіті (Англія) зібрались делегати від 13 Націона
льних Товариств і утворили Об’єднане Біблійне Товариство (ОБТ).

Нині членство ОБТ зросло до 144 національних Товариств, зусил
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лями яких поширюється Слово Боже в понад 200 країнах світу. Основ
ні завдання, які ставлять перед собою всі Біблійні Товариства -  зроби
ти Слово Боже доступним для кожного його рідною мовою, без будь- 
яких приміток та коментарів віровизнавчого характеру.

Українське Біблійне Товариство утворене 22 червня 1991 р. на Уста
новчій Конференції. Засновниками УБТ були: Всеукраїнський Союз 
Церков Християн Віри Євангельської (П’ятидесятників); Об’єднаний 
Союз Євангельських Християн-Баптистів України; Українська Греко- 
Католицька Церква, Українська Православна Церква Київського Пат
ріархату, Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомо
го Дня.

Згодом до УБТ приєднались: Німецька Євангельсько-Лютеранська 
Громада в Києві, Українська Автокефальна Православна Церква, 
Українська Лютеранська Церква, Українська Православна Церква, 
Українська Римо-Католицька Церква, Братство незалежних Церков та 
місій Євангельських Християн-Баптистів України, Об’єднання незале
жних харизматичних християнських Церков України, Союз Вільних Це
рков Християн Євангельської Віри України.

Організаційно Товариство складається з чотирьох регіональних від
ділів: Центрального (Київ), Південного (Херсон), Східного (Харків) та 
Західного (Львів). Вони поширюють Слово Боже в своїх регіонах. Крім 
того, існує відділ з перекладу Біблії, яким здійснюється робота над че
твертим повним перекладом Біблії сучасною українською літератур
ною мовою. Переклад виконується д-ром богослов'я о.Рафаїлом Тур- 
коняком.

5 жовтня 2000 р. у Києві відбулася Всеукраїнська наукова кон
ференція “Християнство й українська мова”. Організували конфе
ренцію Інститут української мови Національної Академії наук Украї
ни й Інститут богословської термінології та перекладів Львівської бо
гословської академії. Мовознавці, історики української культури та 
богослови репрезентували українські Церкви різних юрисдикцій, нау
кові осередки Києва, Львова, Харкова, Чернівців. Подібна конферен
ція вперше пройшла в Києві при Національній Академії наук України. 
В ній було використано досвід подібної конференції, проведеної 
Львівською богословською академією в 1998 р. Вітальне слово від 
організаторів виголосив директор Інституту української мови доктор 
філологічних наук Василь Німчук. З вітаннями від Церков звернулися 
архиепископ Ігор Ісіченко (УАПЦ), єпископ Переяслав- 
Хмельницький Дмитрій (УПЦ-КП), віце-ректор Львівської богослов
ської академії (УГКЦ), отець-доктор Михайло Квятковський. Пере
даючи учасникам конференції вітання від блаженнішого митрополита 
Констянтина й Патріархії УАПЦ, архиепископ Ігор сказав: “Розмова
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про роль Святого Письма, християнської віри, Святої Апостольської 
Церкви в історії української мови може стати гідним підсумком XX 
сторіччя, позначеного створенням чотирьох українських перекладів 
Біблії й виробленням української літургійної мови, котра надійно 
ввійшла до богослужбового вжитку Православної Церкви в Україні, 
Польщі, Румунії, в інших країнах поселення українців. Ця розмова 
набуває особливого сенсу з виходом її поза суто лінгвістичні рамки в 
широкий вимір культурологічних і богословських роздумів про місце 
українського народу, його мови, культури, духовного життя в перспе
ктиві Відкуплення. Невидимими учасниками цієї розмови будуть свя
ті мученики й страстотерпці землі Української, котрі рясно напоїли 
нашу землю своєю чесною кров’ю -  насінням християн (Тертуліан)...

На пленарному засіданні були заслухані доповіді д-ра Василя Ні- 
мчука “Українська мова: 1000 років із Христом” та архиепископа Іго
ря Ісіченка “Церковнослов’янська мова як феномен сучасної етноко- 
нфесійної свідомості”. Працювало шість секцій, на яких, серед інших, 
виступили з доповідями методист Колегії Патріарха Мстислава Тетя
на Трофименко (“Християнська зради ці я як стилетворчий чинник збі
рок Євангеліє учительное, 1619 р., та Перло многоцінноє, 1646 р., Ки
рила Транквіліона Ставровецького) та директор недільної школи Свя- 
то-Дмитрівського катехитично-пастирського центру в Харкові, канд. 
філолог, наук Олена Матушек (“Семіотичні теорії в дискурсі україн
ського бароко”).

11-13 жовтня у Львові відбулася міжнародна християнська кон
ференція з проблем душпастирської опіки військовослужбовців.
Організаторами конференції були Державний комітет України у спра
вах релігії, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, між
народні організації "Olive Branch", "Global Ministres", інші організації 
та установи. В ухвалі конференції було запропоновано створити Все
українське військово-християнське об’єднання, установчу конферен
цію котрого планується провести не пізніше 1 березня 2001 р.

16-17 жовтня у Кракові відбулася міжнародна наукова конферен
ція "Україна у 2000 році: християнські святі і свята в духовному 
житті українців". Організували конференцію Фундація святого Во
лодимира Хрестителя та Яґелонський університет. Активну участь в 
роботі конференції взяла делегація УАПЦ начолі з архиепископом 
Ігорем Ісіченком.
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18-22 жовтня в США відбулися річні збори членів Товариства на
укового вивчення релігії (SSSR) та Асоціації релігійного дослі
дження (RRA), які темами цьогорічної зустрічі обрали “Релігія і 
транснаціоналізм: виклики XXI століття” і ‘Тендерні проблеми релі
гійного життя”. На цей раз у Х’юстон (штат Техас) з’їхалося біля 450 
дослідників з 26 країн світу. Від України в роботі конференції брала 
участь к.філос.н. Людмила Филипович. В програмі було заявлено біля 
350 виступів, обговорень, дискусій.

Основними проблемами конференції були методологічні, гносеоло
гічні, соціологічні, психологічні, політичні, правові, культурологічні 
та інші аспекти наукового вивчення релігії. Вчених цікавила можли
вість за умов постмодернізму дати наукове визначення релігії, вико
ристати щодо неї порівняльний і когнітивний методи дослідження, 
дослідити взаємодію різних релігійних традицій та їх майбутнє. Гост
ро постало питання визначення релігії в її порівнянні з духовністю.

Багато доповідей було присвячено міграційним процесам в світі і 
ролі релігії в етноідентифікації різних народів. Прозвучала тема релі
гії в тендерних вимірах, зокрема жіночого духовенства, статусу жінки 
в різних релігіях. Крім загальних питань, дослідників цікавили конк
ретні теми (стан в окремих конфесіях, релігійноетнічний конфлікт в 
Індонезії, релігійна ситуація в Китаї, нова секта Фалун Гонг тощо. 
Актуальними були проблеми глобалізації, транснаціоналізації, уні
версалізації, мультикультуралізації, модернізації, секуляризації, полі- 
тизації тощо релігії. Як завжди, декілька сесій присвятили обговорен
ню нових релігійних рухів, міжрелігійному діалогу (християни й ін
дуси, християни й буддисти).

Оголошені теми наступних річних зборів SSSR/RRA “Основний на
прямок наукового вивчення релігії*” і “Міжорганізаційні відносини в 
релігійних дослідженнях”.

21-22 жовтня відбувся перший етан IV-го з’їзду Християнсько- 
Народного Союзу (ХНС). Було заслухано виголошений керівником 
партії В.Стретовичем звіт Головної Ради про свою діяльність, внесено 
зміни і доповнення в Програму ХНС, прийнято положення щодо фо
рмування загальнопартійного списку до нових виборів парламенту 
країни. На адресу з’їзду надійшло повідомлення з Брюсселю: ХНС 10 
жовтня прийнятий XIII Конгресом Християнсько-Демократичного Ін
тернаціоналу (ХДІ) до цієї організації зі статусом спостерігача. Пре
зидент ХДІ Вілфрод Мартене написав: “3 цього моменту Ваша партія 
набуває всіх прав і несе всі зобов’язання відповідно до свого статусу в 
Інтернаціоналі”. В своїй Заяві щодо церковного життя в Україні з’їзд
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висловив своє переконання в необхідності створення єдиної Помісної 
Української Православної Церкви. Найближчим часом планується 
проведення другого етапу IV з’їзду партії.

Собор старообрядців або, як себе нині офіційно називає 
“білокриницька згода”, Руської Православної Старообрядницької 
Церкви відбувся в другій декаді жовтня. Передбачалось насампе
ред розглянути питання упорядкування внутрішньоцерковних відно
син, удосконалення діловодства, відношення до введених державою 
індивідуальних номерів, зміцнення єпархій в регіонах і розвитку цер
ковно-адміністративних установ на місцях. В програмі Собору особ
лива увага приділяється темі прославлення святих угодників Божих, 
які просіяли в лоні Старообрядницької Церкви. На канонізацію вино
сяться перший Московський Архиепископ білокриницької ієрархії 
Антоній (1812-1881), мирянин-активіст Федір Юхимович Мельников 
(1874-1960), ряд духовних осіб, які зазнали гонінь за часів радянської 
влади. Стоїть питання відкриття училища при Митрополії і розвитку 
монастирів. Відзначимо, що старовірство відроджується, незважаючи 
на відсутність будь-якого сприяння цьому з боку Московської держа
ви.

Довідка:В Україні до старообрядців білокриницької згоди нале
жать 57 громад. Більше всього їх на Вінниччині (10), Одещині (15) та 
Буковині (12). Сама назва конфесії походить від буковинського села 
Біла Криниця, що в Глибоцькому районі Чернівеччини.

В жовтні відбувся Установчий з’їзд Всеукраїнської партії духов
ності і патріотизму (ВПДП). Новоутворену партію очолив Анатолій 
Іванович Шевченко -  ректор Донецького інституту штучного інтелек
ту. В Програмі ВПДП заявлено, що в Україні немає жодної партії, яка 
“нарівні з турботою про підняття економіки країни, що дуже важливо, 
поставила б більш важливе завдання, ніж зміцнення духовності і пат
ріотизму, не вирішивши якого, не можна виконати першого”. Партія 
передбачає разом із державою вирішувати моральні проблеми. “Без 
Бога, божественного натхнення і благословення, -  говориться в Про
грамі партії, -  ми не зможемо цього зробити і виховати нове поколін
ня”. ВПДП вважає, що у вихованні духовності сучасної людини го
ловну роль і відповідальність повинні взяти на себе, насамперед, дер
жава, школа, церква, українське козацтво, засоби масової інформації і 
заклади культури. Вона визнає право кожного іромадянина на свобо
ду вибору віри і на приналежність до конкретної конфесії. Водночас 
вона буде “відстоювати право суспільства не допускати реєстрацію і
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функціонування на території України церков і релігійних сект, діяль
ність яких завдає шкоди духовності і цілісності держави”. Партія під
тримуватиме прагнення прогресивного духовенства до згоди між цер
квами і конфесіями. Статут партії засвідчує лише індивідуальне член
ство в ній, діяльність лише на території України.

29-30 жовтня у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція "Грецька 
Православна Церква в Україні: підсумки багатовікового служін
ня". Організаторами конференції виступили Центр елліністичних 
студій та грецької культури, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Інститут філософії НАН України, Посольство 
Грецької республіки в Україні та ін. організації та установи. На 
конференції було розглянуто питання історії та сьогоднішнього стану 
грецьких православних єпархій, грецького духівництва в Україні, 
грецьких храмів та монастирів як осередків духовно-релігійного жит
тя, грецької духовної традиції на українських теренах.

Новітнє іудео-християнство. В жовтні у Відділенні релігієзнавст
ва ІФ НАН України відбулася зустріч із представниками релігій
ної течії “Євреї за Ісуса”. Виявилося, що течія не існує як окрема 
релігійна організація іудейського чи християнського віросповідання. 
Своє вчення іудео-християни грунтують на 53-й главі старозавітної 
книги пророка Ісайї. Саме тут вперше говорилося про те, що в Єван
геліях розгортається як життя і місія Ісуса Христа. Тривалий час іу
даїзм подавав новозавітні книги як шкідливі, бо ж вони є невіддільні 
від виявів антисемітизму. Іудео-християни переконані у зворотньому: 
єврейська духовна культура є невід’ємною частиною Нового Завіту, 
бо ж поживним джерелом його послужить саме досвід єврейського 
народу у всьому його різноманітті. Теми нового Завіту є темами всіх 
єврейських Священних Писань, а весь характер писань цієї великої 
Книги є втіленням фундаментальних рис національного єврейського 
характеру. Ісус Христос -  то очікуваний месія Старого Завіту. Течія 
“Євреї за Ісуса”, що вперше з’явилася в Одесі, є скоріше місіонерсь
кою організацією, бо ж своє покликання вона бажає в пропаганді сво
єї основної ідеї, а не в проведенні якихось богослужінь із складною 
обрядовою символікою. В Україні нині діє 12 громад іудео-християн.
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Свобода буття релігії

СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА ДОПОМОГА

Визнаючи права і свободи людини вищими життєвими цінностями, 
часопис “Релігійна панорама” планує надавати практичні консультації 
з питань правового забезпечення свободи совісті та віросповідань. 
Йтиметься про законодавчі акти, їх зміни щодо свободи в сфері 
віровизнань, про ті організації -  державні, громадські, релігійні та 
міжрелігійні, які покликані гарантувати і захищати права і свободи 
людини в цій сфері, про ті заходи, які здійснюються в галузі захисту 
прав особи тощо. В цьому числі ми презентуємо інституцію, яка 
відома як правозахисна і до якої можна звертатися в разі потреби як 
релігійним організаціям, так і персонально. Оскільки свобода совісті й 
віровизнання закріплена Конституцією України, міжнародними 
правовими актами, підписаними й нашою державою, а відтак 
забезпечується і гарантується останніми, то перша інстанція, куди 
може звертатися громадянин або релігійна організація в разі 
порушення їх прав, це суд — від районного аж до Верховного. Але 
підтримку можна отримати і в громадських правозахисних 
організаціях. Сьогодні мова піде про МАРС.

Міжнародна Асоціація релігійної свободи (МАРС) -  визнане 
ЮНЕСКО ООН об’єднання представників різних конфесій, метою 
діяльності якого є утвердження в різних країнах світу визнаних 
державами міжнародних правових актів з питань свободи релігії, 
запобігання їх порушенню. МАРС виходить з того, що свобода совісті 
і віросповідання є основою загальнолюдських свобод. Держава не має 
права нав'язувати своїм громадянам той чи інший світогляд або 
релігію. Воно має стати "рідною хатою" для своїх громадян. Це 
означає, що в кожній країні ідеологічний плюралізм не лише має бути 
визнаний як факт, а й повинен знайти своє законодавче закріплення. 
Різне бачення світу — релігійне чи нерелігійне — має право на 
існування. Кожна особа має право на вираження і обстоювання своїх 
поглядів, життя при взаємній повазі з носіями інших поглядів. 
Держава не повинна використовуватися для придушення якихось 
поглядів, обмеження свободи віросповідань словом і ділом. МАРС 
утворено в 1992 р. Центр Асоціації знаходиться у Вашингтоні. Має
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свої відділення в багатьох країнах світу. В роботі МАРС беруть 
активну участь професори і юристи практики К.Дюрем, Р.Ніксон 
(США), Г.Моран (Іспанія), Дж.Россі (Швейцарія), С.Феррарі (Італія), 
Р.Торфс (Бельгія), І.Канідаріс (Греція) та ін. Президент МАРС -  
Л.Бусбі (США), генеральний секретар -  Дж. Грац. МАРС залучає до 
своїх практичних заходів (тематичних конференцій, правових оцінок 
фактів порушення релігійних свобод та ін.) науковців і практиків- 
юристів з різних регіонів світу. Одним із напрямків діяльності МАРС 
є надання юридичної допомоги з питань релігійної свободи, а також 
захист їх законних прав релігійних осіб і віруючих громадян в судах. 
При участі МАРС в Україні проведено ряд конференцій з питань 
практичної реалізації принципів свободи релігії. На часі утворення 
Українського відділення МАРС.

Захист США релігійних свобод в зарубіжжі. З метою вираження 
зовнішньої політики США щодо осіб, які повсюди в світі 
переслідуються за їх віру, і з метою захисту їх прав, в 
Держдепартаменті країни діє Посол з міжнародної релігійної 
свободи й Комісія з міжнародного релігійного переслідування. Є 
спеціальний Радник з міжнародної релігійної свободи в рамках Ради 
Національної Безпеки. Сфера діяльності означених інституцій не 
обмежена територією лише однієї держави. Посол з міжнародної 
релігійної свободи, дізнаючись про порушення прав на свободу 
релігії в якійсь із країн світу, інформує про це Сенат США і 
рекомендує заходи Уряду США щодо порушників прав. Комісія 
Держдепартаменту щорічно складає Доповідь про релігійні 
переслідування, формулюючи водночас рекомендації з політики і 
конкретних кроків у зв’язку з цим Президента, Держсекретаря і 
Конгресу США. Рекомендованими санкціями можуть бути 
дипломатичні протести, демарші протесту, анулювання культурних 
чи наукових обмінів, відміна державних візитів, скорочення, а то й 
відміна фондів допомоги, податкові санкції на заплановану 
торгівлю, інші торгівельні санкції тощо.
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НОВИНИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Рубрику ми розпочинаємо видан
нями Української Асоціації релі- 
гієзнавців та Відділення релі
гієзнавства Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН 
України. У зв'язку з обширністю 
цих видань, ми вимушені обме
житися анотаціями лише деяких 
книг, які були видрукувані у 
1998-2000 роках.

Продовжує виходити десяти
томна "Історія релігії в Украї
ні”. У 1999 р. вийшов третій том:

Православ'я в Україні / За
ред. А.Колодного, В.Кли-
мова. - К., 1999.- 560 с.

У книзі на великому фактичному 
матеріалі по-новому осмислю
ється період історії православної 
церкви в Україні з кінця XVII до 
кінця 80-х років століття ниніш
нього. Об’єктом релігієзнавчого 
аналізу є історія вітчизняної цер
кви на Київщині, Лівобережній 
Україні та Слобожанщині, По
діллі, Волині, в Запорізькій Січі, 
інших землях України. З позицій 
україноцентризму аналізуються 
смислозначимі проблеми право
слав’я, його особливості на побу
товому рівні; зв’язок православ’я 
України з національною духов
ною культурою; складні взаємо
відносини православ’я з іншими 
релігійними напрямами тощо. 
Вперше, якщо врахувати ще й 
другий том "Українське право-
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слав’я" (К., 1997), зроблено
спробу системно осмислити істо
рію вітчизняної православної 
церкви до кінця 80-х років нині
шнього століття.

Розрахована на релігієзнавців, 
істориків, філософів, культуроло
гів, широкий загал тих, хто ціка
виться історією України та її це
рков.

У серії "Мислителі української 
діаспори" вийшла книга:

Іван Музичка. Християн
ство в житті особи і народу.
Вибрані твори / Упорядник 
А.Колодний.- К., 1999.- 387 с. 

Отець-доктор Іван Музичка -  
один з небагатьох українських 
богословів-релігієзнавців, які 
майже незнані у нас в Україні.

Ним написана величезна кіль
кість праць з різноманітної тема
тики -  історії богословської дум
ки і духовного розвитку України, 
соціальних проблем християнст
ва, основ християнського життя, 
міжконфесійних і міжцерковних 
відносин на українських теренах 
тощо. Свої наукові розвідки, 
розмірковування-оцінки подій 
минулого і сьогодення науковець 
видруковував частіше всього в 
часописах “Богословія” і 
“Патріярхат”. Останнім часом 
його праці з’являлися в різних 
наукових збірниках в Україні.
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Готуючи до видання твори Іва
на Музички, упорядник прагнув 
вибрати ті з них, які розкривають 
місце християнства в житті особи 
і суспільства, дають оригінальне 
вирішення професором жагучих 
проблем минулого і сьогодення.

Видання книги спонсорував 
отець Іван Шевців, який нині 
проживає в Австралії.

У серії "Релігійна свобода" ви
йшли щорічники № 2-4.

Релігійна свобода: історич
не підгрунтя, правові осно
ви і реалії сьогодення. Нау
ковий щорічник № 2. За зага
льною редакцією проф. 
А.Колодного.- К., 1998.-155 с. 

До збірника ввійшли статті, в 
яких розглядаються загальні тео
ретичні засади свободи совісті, 
розкривається місце релігії в сус
пільних і духовних процесах ни
нішньої України, з’ясовуються 
особливості української моделі 
державно-церковних відносин, 
висловлюються думки щодо по
ширення на наших теренах нових 
релігій, релігійного місіонерства. 
Вміщено витяги із міжнародних 
правових документів з проблем 
свободи совісті, релігії, переко
нань.

Для викладачів релігієзнавства, 
студентів, державних службовців 
і працівників правничих служб.
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Релігійна свобода: природа, 
правові і державні гарантії'.
Науковий щорічник № 3. Заг. 
ред. д.філос.н. А.Колодного і 
к.філос.н. В.Єленського.- К.,
1999, - 178 с.

До щорічника увійшли статті, в 
яких розглядаються теоретичні 
проблеми свободи буття релігії, 
розкриваються основні принципи 
державно-церковних відносин і, 
зокрема, особливості їх українсь
кої моделі, висловлюються дум
ки з приводу природи нових ре
лігійних рухів, релігійного місіо
нерства тощо.

Для викладачів релігієзнав
ства, науковців, державних слу
жбовців і працівників правничих 
служб.

Релігійна свобода: гума
нізм і демократизм законо
давчих ініціатив в сфері 
свободи совісті (міжнарод
ний і український контекст). 
Науковий щорічник № 4. Заг. 
ред. д.філос.н., А.Колодного і 
к.філос.н. О.Сагана- К.,
2000, - 111с.

До щорічника ввійшли тема
тично підібрані статті, в яких 
розглядаються теоретичні про
блеми свободи буття релігії, роз
кривається демократизм україн
ської моделі державно-церков
них відносин, піддаються крити
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ці спроби законодавчого обме
ження релігійних свобод особи, 
видруковуються міжнародні пра
вові документи, які регламенту
ють свободу релігійного життя.

Для державних службовців, де
путатів різного рівня рад, науко
вців, викладачів релігієзнавства, 
студентів і працівників правни
чих служб.

У серії підручна та допоміжна 
література вийшли та виходять:

Історія релігії в Україні На
вчальний посібник / За ред. 
А.Колодного, ПЯроцького. -  
К.: Знання, 1999.-735 с. 

Книга отримала першу премію 
1999 року на щорічному Львів
ському ярмарку книговидав
ців в номінації "Підручники".

Цей довгоочікуваний навчаль
ний посібник вийшов у серії 
"Вища освіта XXI століття". По
сібник рекомендовано Міністер
ством освіти України для студен
тів вищих навчальних закладів. 
Велика за обсягом книга містить 
історію релігії на українських 
землях від стародавніх сус
пільств до наших днів. Вперше 
системно, послідовно аналізу
ються релігійно-церковні проце
си, які в зазначений період відбу
валися в різних конфесіях на те
ренах України. Книгу характери
зує україноцентричний підхід до 
осмислення релігійних процесів 
на теренах України, об’єк-
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тивність і відсутність конфе
сійної заангажованості. Посіб
ник відповідає вимогам програм
них курсів "Релігієзнавство" та 
"Історія релігії в Україні".

Посібник написано для студен
тів, аспірантів і викладачів ви
щих навчальних закладів, учнів 
старших класів і вчителів загаль
ноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, 
всіх, хто цікавиться історією ре
лігії в Україні та сучасним розви
тком релігієзнавства.

Академічне релігієзнавство
Підручник / За ред. проф.
А.Колодного.- К.: Світ Знань,
2000. -  862 с.

Книга допущена Міністерством 
освіти і науки України як підру
чник для вищих навчальних за
кладів.

Підручник “Академічне релі
гієзнавство” є новим за своєю 
структурою і тематикою. Він 
принципово відрізняється від 
заданої колись науковим атеїз
мом структури, що постійно по
вторюється у сучасних релігієз- 
навчих посібниках.

Підручник написаний на най
свіжішому матеріалі релігійного 
життя, враховує сучасні здобутки 
вітчизняного і світового релігієз
навства, долає існуючі довгий 
час "опійні" оцінки релігійного 
феномену, дає аналіз останніх 
релігійних подій і процесів, відо
бражає найактуальніші проблеми 
релігійного життя сьогодення.
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Автори конфесійно не заангажо- 
вані, а тому відчувається їх рівне 
ставлення до різних течій.

Книга зорієнтована на ук
раїнського читача, тому в ній є 
низка тем, які розкривають місце 
релігії в історії України і її буття 
в країні за умов демократії і не
залежності.

У підручнику вміщено мето
дичний матеріал -  рекомен
довану літературу до кожної з 
тем, контрольні питання і за
вдання, тематику рефератів.

Підручник стане добрим по
радником і довідником для нау
ковців, викладачів, студентів, 
широкого кола читачів, які ціка
вляться проблемами природи і 
функціональності релігії.

Замовити підручник можна у 
редакції "Релігійної панорами" 
або ж у видавництві "Світ Знань" 
(факс (044) 276-77-21. Для лис
тів: 03150, Київ-150, а/с 428).

У серії ,,Повернуті імена" ви
йшла книга:

Річинський Арсен Васильо
вич. Проблеми української 
релігійної свідомості /Упо
рядники А.Колодний, О.Са- 
ган.-К.:Світ знань,2000.-424 с. 

Ця книга у свій час викликала 
велике незадоволення польської 
влади. Це видно навіть із тієї 
значної кількості купюр, з якими 
вона була видрукувана в 1933 р. 
у Володимирі-Волинському. Бі

льшовицька влада у 1939 р. вза
галі характеризувала працю як 
антирадянську. Книга постала 
головним пунктом звинувачення 
вченого, ув’язнення і вислання 
до Казахстану. Характерно, що 
будучи своєрідною відповіддю 
на проблеми часу — тридцяті ро
ки двадцятого століття в Україні, 
розвідка, як на нашу думку, не 
втратила своєї актуальності й 
нині. Написана з використанням 
великої кількості джерел, книга 
піднімає “вічні” питання відно
син між народами, народом і Бо
гом, етносом і релігією, форму
вання сакральності народної 
культури, мови тощо. Автор 
очищає Українську церкву від 
привнесених московством плевел 
обрядовірства й ідолопоклонства, 
викристалізовує особливості 
української релігійності, Україн
ського православ'я. Цікавими є 
міркування А.Річинського з пи
тань екуменізму, зокрема поєд
нання Українських церков.

Для науковців, викладачів, сту
дентів та всіх, хто цікавиться пи
таннями етноконфесійного, релі
гійно-церковного життя в Украї
ні, проблемами етнології релігії.

Сучасну наукову та літератур
ну редакцію, упорядкування кни
ги, підготовку іменного та пред
метного покажчика, тлумачного 
словника, написання статті- 
передмови здійснили д.філос.н., 
професор А.Колодний та 
к.філос.н. О.Саган.
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Новини літератури

У серії збірок матеріалів конфе
ренцій. присвячених 2000-річчю 
Різдва Христового вийшли:

Християнство і духовність:
36. матеріалів міжнародної 
наукової конференції / Заг. 
ред. А.Колодного, ПЛроцько- 
го, О.Сагана.- К., 1998.- 253 с. 

У збірнику вміщені матеріали 
про християнську духовність, її 
природу і виявлення; конфесійні 
та етнічні особливості духов
ності; історію і сьогоденне буття 
християнства, а також законо
давче забезпечення духовно- 
релігійного розвитку України.

Християнство: контекст
світової історії і культури.
Науковий збірник/ За ред. 
А.Колодного, П.Яроцького. -  
К.: Гнозис, 2000. -  234 с.

В науковому збірнику вміщено 
матеріали, одержані до третьої 
наукової конференції “Християн
ство в контексті світової історії і 
культури” з циклу наукових кон
ференцій “Християнство: історія 
і сучасність”. Розкриваються 
особливості християнства як сві
тової релігії, його функціональ
ність і духовні виміри, показана 
роль Ісуса Христа як релігієтвор- 
ця. Релігійні процеси України 
розглядаються в контексті історії 
світового християнства. Автори 
збірника мали можливість вільно 
висловити свої думки із обраних
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ними тем, хоч їх не завжди поді
ляє редакційна колегія.

Християнство і проблеми 
сучасності. Науковий збір
ник. -  К., 2000.- 218 с.

В збірнику вміщено матеріали, 
одержані до четвертої наукової 
конференції “Християнство і 
проблеми сучасності” з циклу 
наукових конференцій “Христи
янство: історія і сучасність”. Роз
криваються особливості буття 
християнства в цілому і окремих 
його течій в контексті проблем 
сучасного світу, міжконфесійних 
відносин і внутрішніх процесів, 
які протікають в його середови
щі.

Серед індивідуальних моногра
фій членів УАР відзначимо:

Надтока Г. Православна 
церква в Україні 1900-1917 
рр.: соціально-релігійний
аспект.- К., 1998.- 276 с.

У монографії висвітлено ком
плекс проблем, пов'язаних з дія
льністю православної церкви в 
Україні на етапі глибоких суспі
льних потрясінь початку XX ст. 
На основі широкого кола джерел 
аналізується функціональний 
стан церковних інститутів, їх 
вплив на організацію політично
го, соціально-економічного й ду
ховного життя в Україні.

Книга є продовженням автор
ського дослідження -  "Правос

Релігійна панорама № 1-2’ 2000



лавна церква і процес українсь
кого національного відродження 
1900-1917 років" (Київ, 1996).

Л.Филипович. Етнологія ре
лігії (теоретичні проблеми, 
вітчизняна традиція ос
мислення). -  К., 2000.- 333 с. 

Традиція осмислення релігійного 
і національного феноменів -  одна 
із найвагоміших в обдумуванні й 
пізнанні українським етносом 
свого буття. Оскільки для украї
нців теми пошуку своєї етнічної 
ідентичності та відповідної релі
гійної духовності завжди були 
актуальними, то кожна епоха за
лишила по собі цікаві рефлексії 
щодо етносу і релігії. Зрозуміло, 
що етнорелігійні проблеми набу
вали в ході історії різних форму
лювань, як релігійних, так і світ
ських, в яких дещо по-різному 
визначалося місце етнічного та 
релігійного компонентів в житті 
народу, пропонувалися альтерна
тивні шляхи розв’язання конкре
тних етнорелігійних проблем. 
Але Бог і Україна завжди були 
присутні в буттєвому полі нації, 
що робило їх не лише історич
ними, а й актуальними цінностя
ми, які виявляли своє екзистен- 
ційне значення на будь-якому 
етапі націогенезу.

Недавня Ольга Володими
рівна. Греко-католицизм в 
контексті духовного само
визначення українців між 
християнським Сходом і 
Заходом.- К.: Гнозис, 2000. -  
217 с.

В монографії на основі аналізу 
передумов виникнення й тенден
цій розвитку українського греко- 
католицизму здійснено історіо
софське релігієзнавче дослі
дження духовного самовиз
начення українців в їх культур- 
но-цивілізаційному оточенні - 
між спільнотами східно- та захід- 
нохристиянських традицій.

Це дослідження - спроба при
вернути належну увагу наукової 
та суспільно активної громад
ськості до однієї з найваж
ливіших передумов вірного ро
зуміння й ефективного захисту 
українцями своїх стратегічних 
націодержавних інтересів - адек
ватного визначення свого належ
ного місця в навколишньому сві
ті, великою мірою залежного як 
безпосередньо (в минулому), так 
і безпосередньо й опосередкова
но (в сучасності) від релігійно- 
церковного вибору українського 
народу.

Для науковців, викладачів, сту
дентів, усіх, хто цікавиться рол
лю релігії й церкви в розбудові 
українцями їх минулого, всіх, 
кому не байдуже, в якому куль
турному й духовному колі буде 
розвиватися Україна завтрашня.

_______ Новини літератури

Релігійна панорама № 1-2' 2000 49



Новини літедащуші

Бодак Валентина Анатоліїв
на. Релігійна обрядовість в її 
соціальних реаліях.- К.: Гно- 
зис, 2000 -  197 с.

У монографії досліджується 
складний механізм функціону
вання релігійного комплексу, 
зокрема його обрядово-культової 
сфери, у соціальному житті люд
ства. Визначається природа релі
гійного обряду, його історичні 
форми та тенденції сучасного 
розвитку.

Для науковців, викладачів, сту
дентів та всіх, хто цікавиться 
проблемами буття релігії в соці
умі.

Богачевскаа И.В. Язык ре
лигии в контексте нацио
нального самосознания,-
К., 1999.- 180 с. (рос.мовою) 

Монографія є філософським до
слідженням релігійної мови пра
вослав’я в Україні в контексті 
національної філософсько-лінгві- 
ністичної традиції. Розглянуті 
причини сучасної кризи бого
службової мови православ’я в 
Україні, можливі шляхи її вирі
шення.

У 1995-1998 РОКАХ 
ВІДДІЛЕННЯМ РЕЛІГІЄЗ
НАВСТВА ВИДРУКОВАНО 

ТАКІ ПРАЦІ:

■ Релігієзнавство: предмет,
структура, методологія. Моно
графія. -  К., 1996.
■ Релігієзнавчий словник- К., 
1996.
■ Феномен релігії. Наук, збір
ни к .-К ., 1996.
■ Етнос і релігія. Наук, збір- 
ник.-К., 1998.
* Християнство і культура. 
Наук, збірник. -  К.-Т., 1998.
* Християнство і духовність. 
Наук. збірник.-К., 1998.
* Боги Тавриды. История ре
лигии народов Крыма. Сборник. 
-  К.-Севаст., 1997.
* Українська Церква між Схо
дом і Заходом -  К., 1996.
* Історія православної церкви 
в Україні. -  К., 1997.
■ Історія релігії в Україні, на
ук. збірник. -  К.-Львів, 1996.
* “Берестя -  1596” в контексті 
історії українства. -  К.-Т., 1996.
■ Феномен Петра Могили.-К., 
1996.
■ Петро Могила і сучасність. 
Збірка. -  К., 1996.
■ Петро Могила: богослов,
церковний і культурний діяч. 
Наук, збірник. -  К., 1997.
■ Огієнківські читання. Наук. 
збірник.-К., 1997.
■ Арсен Річинський -  ідеолог 
Українського Православ’я. На-
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ук. зб. -К.-Терноп., 1998. 
Дохристиянські вірування. При
йняття християнства. -- Том I. 
Десятитомника "Історія релігії в 
Україні,- К., 1996. -  Передрук 
тому в Канаді. -  1998.
■ Українське Православ’я в 
Україні. Том II. -  К., 1997.
■ Про свободу совісті, релігії і 
переконань. Збірник документів. 
- К „  1996.
■ Моделі державно-церковних 
відносин. -  К., 1996.
■ Релігійна свобода: історичне 
підгрунтя, правові основи і реа
лії сьогодення-К., 1998.
■ Релігія в духовному житті 
українського народу-К., 1995
■ Сучасна релігійна ситуація в 
Україні. - К „  1995.
■ В.Єленський та ін. Релігія. 
Церква. Молодь -  К., 1996.
■ А.Колодний і Л.Филипович. 
Релігійна духовність українців: 
вияви, постаті, стан - Львів, 
1996.
■ БЛобовик. Вірування давніх 
українців та їх пращурів- К.,
1996.
■ А.Колодний, В.Бодак.
Український Східний обряд -  К.,
1997.
■ Християнство в контексті 
історії і культури України. Наук, 
збірник-К., 1997.
■ А.Колодний. Феномен релі
гії: природа, структура, функці
ональність, тенденції. -  К., 1999.
■ В.Єленський та ін. Релігійне 
життя в Україні: стан, проблеми,

шляхи вирішення.-К., 1996.
■ В.Климов. Святитель Дими- 
трій (Данило Туптало).-Л., 1996.
■ Л.Филипович Нові релігійні 
течії та організації в Україні. -  
К., 1997.
■ В.Олексюк. Християнські 
основи української філософії. 
Вибрані твори-К ., 1996.

ПРОГНОЗ ВИДРУКУ 
на 2001-2002 рр

■ Українська Енциклопедія 
релігій. В 3-х т. -  2001-2002.

■ Релігія умов модерну і 
постмодерну .Монографія -  2002

■ Релігієзнавство. Хрестома
тія.-2001.

■ Чотири книги десятитомни
ка “Історія релігії в Україні”. -
2001.

■ Феномен християнства. 
Монографія. -  2002.

■ Українська релігійна духов
ність. Монографія. -  2001.

■ Тенденції релігійних проце
сів в Україні. Монографія. -  2002.

■ А.Колодний. Історіософія 
релігії.-2001.

■ О.Саган. Національні вияви 
православ’я. -  2001.

■ В.Єленський. Релігійні змі
ни в посткомуністичному світі: 
Україна в централ ьно-
східноєвропей-ському контексті. 
- 2001.

■ Д.Кірюхін. Філософія релігії 
Гегеля.- 2001.

■ П.Павленко. Феномен про
тестантизму. - 2002.

_______  Новини літератури
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СТО РІНКА КОНФ ЕСІЇ

Як і обіцяла редакція у своєму Презентаційному випуску часопису, в 
кожному числі "Релігійної панорами" значна частина сторінок буде 
надаватися тій чи іншій конфесії або Церкві з метою ознайомлення з її 
історією, особливостями віровчення, здобутками і проблемами. 
Означені сторінки першого числа часопису ми надали Церкві 
Адвентистів сьомого дня. 1 не тільки тому, що її назва починається із 
букви "А", а й тому, що діяльність цієї Церкви помітна своєю 
гуманістичною зорієнтованістю, виявом, як то навіть називається її 
щоквартальник, ознак нашого часу, толерантністю і доброзичливістю 
у ставленні до послідовників будь-якої іншої конфесії, до іншої 
Церкви, затурбованістю тим, як здійснюються суспільні процеси в 
нашій країні і настільки гарантована свобода віровизнань.

Редакція хотіла б, щоб ці сторінки сформували у послідовників 
інших конфесій не якийсь негатив щодо адвентистів, а визнання їх 
права на вільне буття в умовах демократичного суспільства, права на 
своє розуміння християнських істин й бажання мати з Церквою АСД 
партнерські відносини. Своїм часописом ми працюватимемо на те, 
щоб утвердити в релігійному житті нашої країни сімейний принцип: 
всі різні -  всі рівні. Бог один, але дорогу до нього кожний має свою 
уже хоч би тому, що кожного з нас він створив по-своєму у свій образ 
і подобу. І якщо ми всі фізично відмінні, то чому не маємо права на 
таку ж духовну відмінність. Згідно Біблії, Бог виявив лише одну свою 
якість, яка є всезагальною: Я  ЄСМЬ. Він навіть забороняв творити 
якесь своє зображення з тим, щоб не відрізняти людей. Але якщо вони 
вже й зробили для себе ідола у формі своєї конфесії, то хай визнають 
тут право інших на таку ж творчість і не приписують Богу те, що він 
собі не привласнив, заявивши надто просто лише про своє буття.

А Д В Е Н Т И З М

АДВЕНТИСТИ СЬОМОГО ДНЯ

Адвентисти сьомого дня -  це міжнародна християнська Церква 
протестантського напрямку. Вона поєднує в собі людей, які вірять в 
близьке пришестя (adventus) Господа Ісуса Христа на Землю. Ознаки 
цього подає 24-й розділ Євангелія від Матвія. Словосполучення 
"сьомого дня" вказує на вшанування послідовниками Церкви суботи, 
що було встановлено Богом в його четвертій заповіді, даній Мойсею

Сторінка конфесії. Адвентизм
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(Вих. 20:8-11) -  цьому моральному Законі, який є незмінним і вічним. 
Відтак в назві Церкви поєднано два визначальних акти: вихідний -  
творення світу і заключний -  друге пришестя Христа в світ, щоб 
покласти кінець владі гріха і спасти людей, які прийняли його як свого 
Господа. Грішники не матимуть продовження свого життя в якомусь 
пеклі. Адвентисти сповідують вчення про триєдність Бога, 
божественну і людську природу Христа, визначають необхідність 
хрещення і покаяння. Спасіння вони розглядають як дарунок Божий 
віруючим у Христі, а не як результат якихось справ. Турбота про своє 
тіло, а це -  здоров’я, для адвентиста є святим обов’язком. Тому в 
Церкві пропагується здоровий спосіб життя, вживання корисної їжі, 
утримання від алкоголю, тютюну, наркотиків, інших шкідливих 
звичок. Ґрунтуючи своє вчення винятково на Біблії, всі інші церковні 
тексти адвентисти визнають як коментарі до віровчення і приймають 
їх лише тією мірою, якою вони відповідають Священному Писанню.

Церква АСД має демократичну форму правління: від помісних 
церков до об’єднань і союзів, які очолює Генеральна Конференція. 
Церква не має іншого свого глави, окрім Ісуса Христа. Вона існує в 
218 країнах світу, має біля 42200 молитовних будинків, які відвідують 
біля 10 млн. дорослих її членів (разом з дітьми -  більше ЗО млн.). 
Церква має 5612 адвентистських шкіл, 86 вищих навчальних закладів, 
161 лікарню, 330 диспансерів і клінік, 113 дитячих будинків, 56 
типографій і видавництв, 35 фабрик здорової їжі.

Керівний орган Церкви АСД в Україні -  Українська Уніонна 
Конференція -  знаходиться в Києві за адресою: вул. Лук’янівська, 9 Б. 
До Всеукраїнської конференції входить вісім регіональних -  
Буковинська (116 громад/7519 членів на 1.09.2000 р.), Східна 
(69/5214), Східно-Дніпровська (115/11562), Дніпровська (100/6657), 
Західна (95/6336), Подільська (118/6483), Центральна (113/9803), 
Південна (78/7615). Церква АСД проводить свої богослужіння 
щосуботи в придатних для цієї мети приміщеннях. Більше всього 
духовному єднанню людей з Богом сприяють молитовні будинки 
(храми). Богослужіння в громадах АСД складається з таких частин: 
суботня школа, музичне служіння і проповідь. Остання є його 
основною духовною частиною. На урочистих богослужіннях 
здійснюються біблійні обряди хрещення, благословення дітей, 
вінчання, Вечеря Господня (причастя). Є ще обряд поховання. Всі 
обряди здійснюються безплатно. Окрім десятини, в громадах 
практикується збір добровільних пожертвувань.

Церква АСД не закликає своїх членів “вийти із світу”, поривати 
відносини з рідними і друзями, якщо вони не є адвентистами. Всі
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люди, згідно її вчення, є брати, бо ж всі вони -  нащадки створеного 
Богом Адама, а християни між собою до того ж ще й подвійні брати 
через Ісуса Христа. Адвентисти в сімейному житті слідують 
принципу: кого Бог поєднав, того людина не роз’єднає.

При спілкуванні з людьми інших віросповідань адвентисти 
виявляють свою любов до них, повагу до їх поглядів, свідчать про 
Слово Боже ненав’язливо, відкриваючи красу, велич і значимість 
адвентистської вісті.

А.Крупський -
президент Українського Уніону Церкви АСД

АДВЕНТИЗМ В УКРАЇНІ

Адвентизм -  одна із найбільш поширених у світі течій протес
тантизму. Хоч і виник він в середині XIX століття, але його 
прибічники вважають, що це не якась нова релігія, придумана 
баптистським проповідником з Америки Вільямом Міллером, а 
здійснення передбачень всіх біблійних пророків. В.Міллер був лише 
знаряддям в руках Святого Духу для сповіщення “наближення часу”, 
здійснення Божого плану щодо нашої Землі.

Свідченням того, що такий час наблизився, є не лише події світового 
масштабу, а й та ситуація, яка склалася в царській Росії і яка зрештою 
привела до поширення на наших теренах адвентизму.

Що характерно для України, то це поява тут релігійних рухів, 
аналогічних адвентизму, задовго до формування його офіційних 
громад. Так, в 1867 р. католицький священик Михайло Чеховський 
проголосив в Чернівцях і на Волині трьохангельську вістку. І, як 
наслідок, в с.Жарнувка на Рівненщині в 1888 р. з’явилася група 
адвентистів.

В 1876 р. активіст православної церкви з м.Тараща, що на Київщині, 
Феофіл Бабієнко після домашнього вивчення Біблії разом з групою 
своїх сусідів почав святкувати суботу, а потім створив громаду 
“брати-дослідники Слова Божого”, за що був засланий в 
Ставропольський край.

Можна тут навести й інші аналогічні приклади, але всі вони 
засвідчують те, що Україна була духовно готовою прийняти 
трьохангельську вістку. І не даремно з неї до Центру Світового 
Адвентизму надходили листи-прохання комусь приїхати для 
допомоги в організаційному і доктринальному плані. Зважаючи на це, 
до Одеси приїздить відомий діяч адвентизму Л.Конраді. Його приїзд
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завершився організацією в м.Бердебуллаті (Крим) в 1886 р. першої 
громади адвентистів 7 дня. І хоч Л.Конраді й Г.Перк (один з 
керівників громади) були тут же заарештовані й ув’язнені, це не 
зупинило поширення адвентизму ні в Україні, ні в Росії.

У 1887 р. на території Російської імперії було вже 23 громади 
адвентистів. У 1889 р. створюється Європейська Уніонна 
Конференція, яку очолив Л.Конраді. До неї адміністративно ввійшло і 
Російське місіонерське поле. З 1905 р. організації Адвентистів сьомого 
дня згідно царського “Указу про свободу віросповідань” одержали 
дозвіл на вільну діяльність. На першому установчому з’їзді 
Російського Уніону першим головою Церкви АСД Російської імперії 
було обрано І.Т.Бетхера. З 1908 р., окрім німецьких проповідників, в 
Церкві появилися й свої. Складні організаційні зміни відбувалися в 
Церкві в 20-30-х роках. В 1920 р. на IV з’їзді Адвентистів Росії шість 
їх союзів (Конференцій) були об’єднані в один. Головою його обрали 
Г.І.Лебсака. П’ятий з’їзд Церкви АСД був для неї критичним. Із-за 
прийнятої Декларації про ставлення до державної влади СРСР від 
Церкви відійшла велика група невдоволених цим і утворила так 
званий реформістський рух. Ще більше осіб залишило Церкву після 
прийняття її VI з’їздом (1928 р.) ухвали щодо військової повинності. 
Затверджена з’їздом в угоду Радянській владі структура Церкви 
(Всесоюзна Рада АСД, Президія АСД та Пленум) проіснувала до 
1960 р.

Але, незважаючи на всі означені уступки, з 1928 р. для Церкви 
наступив період переслідувань і всіляких обмежень.

Останній в довоєнний час Пленум Церкви АСД надав самостійність 
громадам і право на їх добровільне входження до Союзу АСД. Церква 
поділилася на 17 регіонів, які очолювали Уповноважені ВРАСД. В 
Україні в 1934 р. залишилося лише три її уповноважені -  по 
Київській, Вінницькій, Харківській разом з Дніпропетровською 
областях. В роки “сталінських атеїстичних п’ятирічок” церковна 
організація АСД була зруйнована. Помер в ув’язненні Г.І.Лебсак, 
засвідчивши своєю смертю вірність своїй вірі.

Керівником Церкви до 1946 р. був Г.А.Григорьєв. Саме він після 
війни сформував нову ВР АСД із найбільш авторитетних 
проповідників (з України до неї ввійшли В.Д.Яковенко та 
Ф.В.Мельник). Відновивши інститут уповноважених, Рада Церкви 
призначила на Україні ним В.Д.Яковенка.

Після смерті в 1952 р. Г.А.Григорьєва керівником Церкви АСД було 
обрано П.А.Мацанова. Але вже в 1954 р. Рада у справах релігій 
висунула йому, як на сьогодні, ряд необгрунтованих звинувачень,
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виселила його з Москви. Церкві прийшлося на позачерговому своєму 
Пленумі в 1955 р. обрати новим своїм головою С.П.Кулижського.

Ф.В.Мельник, А.Г.Галаджев, О.Ф.Парасей -  ось хто був старшим 
проповідником Церкви АСД в Україні з 1952 по 1960 рік.

12 грудня 1960 року постановою Радянського Уряду Всесоюзна Рада 
АСД була ліквідована. Церква вимушена була діяти у підпіллі. Період 
з 1954 по 1981 рр. в її житті був найскладнішим. Церква стала 
дробитися на організаційні утворення, які протидіяли один одному. І 
якщо земне вело Церкву до розбрату й загибелі, то її духовна основа -  
сам Ісус Христос -  вберіг Церкву. Вона здолала цей період внутрішніх 
потрясінь. Значну допомогу в цьому їй надала Генеральна 
Конференція. В червні 1985 р. на міжреспубліканській нарадів в Тулі 
було утворено Координаційну Раду ЦАСД на чолі з М.П.Кулаковим і 
його помічником М.А.Жукалюком. В 1990 р. за Церквою Адвентистів 
Радянського Союзу було визнано статус всесвітнього Дивізіону -  
одинадцятого за рахунком. До Дивізіону ввійшло тоді п’ять Уніонів: 
Російський, Український, Молдавський, Балтійський та Південний. В 
рік 110-річчя Дивізіон вже мав більше 100 тисяч своїх членів.

В Україні шлях розвитку уніону був також надто складним. Хоч 
офіційно об’єднання трьох гілок Церкви (Київ-Львів-Вінниця) 
відбулося в 1976 р., але лише в 1979 р. три координатори духовної та 
адміністративної діяльності Церкви -  О.Ф.Парасей, М.А.Жукалюк та 
В.І.Пролінський -  стали співголовами Церкви АСД. Було 
організовано 11 обласних і міжобласних Союзів-об’єднань начолі із 
старшими проповідниками. В серпні 1988 р. відбувся IV-й 
(попередній в 1927 р.) Всеукраїнський З’їзд Церкви АСД, роботою 
якого керував М.П. Кулаков. Доповідач М.А.Жукалюк повідомив про 
входження до складу Церкви АСД в Україні 214 громад і груп, що 
об’єднували 14114 членів. На з’їзді першим президентом 
Українського Уніону було обрано М.Жукалюка.

Керівництво Церкви значну увагу приділило виконанню прийнятого 
Плану загальної євангелізації, організації відділів Уніону. На V з’їзді 
Церкви (1993 р.) президент уніону інформував про зростання 
кількості її вірних на 122%, а це -  31400 членів і 363 громади. 
Керівником Уніону на цьому з’їзді було обрано М.М.Мургу, який до 
цього був віце-президентом Євро-Азіатського Дивізіону.

На VI з’їзді Церкви АСД в серпні 1998 р. її президентом обрано 
В.А.Крупського, а секретарем -  М.М.Мургу. У зв’язку із переходом 
останнього до служіння в Ізраїлі, у вересні ц.р. секретарем 
Українського уніону Церкви обрали Л.В.Ганулича. Нині в Україні 
офіційно функціонує 729 громад АСД. Церква має два духовні
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навчальні заклади, слухачами в яких є біля тисячі осіб, понад 
чотириста недільних шкіл. Адвентизм в Україні репрезентують шість 
періодичних видань.

Більш повно про історію адвентизму в Україні можна прочитати в 
книгах О.Парасея та М.Жукалюка "Бедная, бросаемая бурей" (К., 
1998) та М.Жукалюка "Вспоминайте наставников" (К., 1999).

Сторінка конфесії. Адвентизм

ФУНДАМЕНТАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ 
АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДН Я

Церква АСД вважає своїм покликанням виховання дітей і молоді 
для суспільно корисного життя в рамках християнської віри. Вона 
навчає служителів і провідних своїх членів формам здійснення цієї 
місії. Своє завдання Церква вбачає також в благотворному впливі на 
суспільство шляхом служіння, євангелізації, досліджень і відкриттів.

Церква закликає до співпраці всіх в розробці стратегії і наданні 
християнських відповідей на питання, які актуалізуються в сучасному 
суспільстві.

Згідно концепції ЦАСД основу і контрольний пункт освіти складає 
Біблія. “Викладачі й учні вірять, що той же Святий Дух, який надихав 
авторів Біблії, буде керувати тими, хто підходить до неї з бажанням 
вчитися... Ісусу Христу і його учням надається привілей на території 
навчального закладу. Педагоги сприяють гармонійному і всебічному 
розвитку кожного студента. Крім того, учням розповідають про 
переваги здорового способу життя”.

Кінцевою метою освіти для АСД є шалом -  повна гармонія з Богом, 
самим собою, іншими людьми і природою. Учні розкривають свої 
таланти і покликання, готують себе до суспільно корисного життя і 
самоосвіти. Програми навчальних закладів ЦАСД зорієнтовані на 
гармонійний розвиток учнів в розумовому, духовному, фізичному та 
соціальному відношеннях з метою досягнення ними академічної і 
професійної майстерності.

Визначаючи основні функції адвентистських університетів, Церква в 
графі “Навчання” фіксує: “Давати студентам (в рамках біблійно- 
християнського світогляду) знання і вміння, які їм необхідні для 
суспільно-корисного життя, допомагати їм знайти і усвідомити своє 
покликання, досягти економічної самодіяльності, вкладаючи свій 
внесок в добробут суспільства і прогрес Церкви.”

Саме на цих підвалинах проходить навчально-виховна робота в 
Церкві АСД в Україні. Проте на відміну від деяких християнських
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церков адвентисти не приймають ідею впровадження богослов’я в 
навчальні плани вузів України, бо ж визнають це як порушення 
принципів свободи совісті.

У 1999 р. за підтримки Церкви в смт. Бучі було відкрито 
Український гуманітарний інститут, який навчає молодь за фахом 
фінанси і кредит, менеджмент, іноземна мова та ін. Окрім одержаних 
ґрунтовних фахових знань, студенти навчаються християнському 
способу життя, мають сприятливі умови для гартування здоров’я, 
всебічного розвитку. Батьки можуть бути спокійні в тому, що їх діти 
протягом всього терміну навчання в УГІ відчують щиру любов своїх 
педагогів і не підпадуть під негативний вплив “вулиці”.

Очолює Інститут доктор філософії А.С.Жиловага — людина безмірно 
віддана своїй праці, творча, щира, ініціативна, затурбована всіма і 
кожним.

Щ О TAKE 4 D R A ?

ADRA -  цією абревіатурою позначають Адвентистське Агентство 
допомоги та розвитку (англ. Adventist Development and Relle Agency). 
У всьому світі ADRA визнана як неурядова добровільна незалежна 
самостійна організація, що об’єднує громадян на підставі спільного 
інтересу з метою здійснення доброчинної діяльності, незважаючи при 
цьому на етнічну, релігійну чи політичну належність людей. Вона 
працює безпосередньо з тими, хто потребує допомоги. Її допомогою 
вже скористалися нужденні більше як в 100 країнах світу. ADRA 
допомагає там, де в цьому є найбільша потреба. Типова допомога 
Агентства полягає в забезпеченні потерпілих найбільш необхідним в 
критичній ситуації, а саме: ковдрами, ліками, взуттям, одягом, 
продуктами харчування та ін. Притулки для бездомних, центри 
спілкування людей, літні табори для дітей, турбота про самотніх, 
людей з вадами та пенсіонерів, безкоштовні їдальні для голодних, 
допомога під час катастроф -  ось що таке ADRA.

В Україні ADRA працює з 1993 р. Вона стала однією з перших 
неурядових організацій, з якою був підписаний контракт про 
допомогу біженцям і шукачам притулку. Лише в 1999 р. ADRA надала 
допомогу 12 тисячам, а в першій половині цього року -  вже 7 тисячам 
нужденних. В Мукачеві вона обслуговує гуртожиток для жінок і дітей, 
які були затримані в прикордонній зоні. Організація діє в тих містах 
України, де проживає найбільша кількість біженців та шукачів 
притулку.

В Києві ADRA створила Центр підтримки сім’ї (тел. 545-08-00). Він
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надає соціально-психологічну та юридичну допомогу тим, хто 
зіткається з якимись проблемами в своєму сімейному житті. Центр 
працює за декількома напрямками: робота з дітьми та молоддю, 
робота з волонтерами, науково-дослідницька робота, співробітництво 
з школами та вузами, які навчають за фахом “соціальна робота” та 
“практична психологія”.

ADRA організовує програми професійного навчання — друкарські та 
комп’ютерні курси, курси вивчення російської мови, виготовлення 
сувенірів, дві школи вивчення афганської культури. В ряді міст 
України ADRA надає тим школам, в яких навчаються діти біженців, 
допомогу підручниками, ремонтом та ін.

ADRA здійснює в Україні ряд своїх соціальних програм, а саме: 
харчування малозабезпечених, багатодітних та інвалідів (з 1993 р.), 
матеріальної та медичної допомоги дітям-інвалідам, які постраждали 
від наслідків Чорнобильської катастрофи (з 1997 р.), оздоровлення 
дітей в літніх таборах відпочинку (з 1995 р.), оздоровлення дітей, які 
проживають в екологічно забруднених регіонах шляхом вітамінізації 
їх харчування (з 2000 р.). Програма “Хліб життя” у Харкові 
зорієнтована на забезпечення щоденно пенсіонерів безкоштовним 
хлібом. ADRA здійснює також розподіл гуманітарної допомоги. Є й 
інші проекти, в яких задіяне агентство.

Основним джерелом доходів, за рахунок яких діє ADRA, є 
пожертвування та внески різних організацій, благодійницьких фондів 
та приватних осіб.

Одним із завдань ADRA є надання людям можливості за складних 
соціальних умов знайти адаптивні форми існування, навчитися 
власними силами, проявляючи власну активність, знаходити виходи із 
складних життєвих ситуацій. Серед інших заходів -  створення 
структур, діяльність яких забезпечує здоров’я та повноцінні умови для 
існування людини.

Агентство не займається комерційними, політичними чи 
релігійними питаннями.

Р.Черниш -  координатор проектів ADRA

ВИДАВНИЦТВО ДЖ ЕРЕЛ О  Ж ИТТЯ

В 1993 р. було організоване християнське видавництво Церкви 
Адвентистів сьомого дня під назвою “Джерело життя”. Очолив його 
колишній керівник цієї конфесії М.А.Жукалюк.

Відомо, що Церква АСД надає великого значення місіонерській 
діяльності через розповсюдження релігійної літератури. Крім того,
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адвентисти вважають себе народом, який постійно навчається. 
Суботня школа, яка є частиною щотижневого богослужіння і в якій 
навчаються усі -  від дітей ясельного віку і до людей похилого віку, 
вимагає виготовлення спеціальних посібників для різних вікових груп 
членів Церкви. При Генеральній Конференції (Всесвітній релігійний 
центр конфесії) створено спеціальний постійно діючий видавничий 
Комітет, який займається розробкою все нових і нових посібників, які 
б відповідали змісту Біблії і вченню Церкви. Крім того, готуються 
Ранкові читання на щодень, а також для різних вікових категорій.

Адвентисти видають сотні й тисячі найменувань різних книг, 
авторами яких є члени Церкви сьомого дня. Перевага надається 
виданню книг відомої письменниці Еллен Уайт.

На даний час у світі друкують літературу біля 60 адвентистських 
видавництв (у тому числі й українське -  “Джерело життя”). Через 
важкий економічний стан, який унеможливлює самостійне існування 
видавництва, воно наразі є одним з відділів Всеукраїнської церковної 
організації - Уніонної Конференції АСД і видає переважно 
богослужбову літературу українською мовою: щоквартальні уроки 
Суботньої школи для всіх вікових груп членів Церкви, журнали 
“Ознаки часу” та “Знамения времени”, газету “Вісник миру”, а також 
(в міру сил і фінансових можливостей) різні книги і брошури 
релігійного й медичного змісту.

Наприкінці 1994 р, за рахунок спонсорських коштів “Джерело 
життя” набуло друкарське обладнання, І хоч друкарській машині 
більш як 35 років, невеличкий колектив (5 осіб) забезпечує потреби в 
духовній літературі всіх громад АСД в Україні. За період свого 
існування Видавництво “Джерело життя” підготувало (у тому числі в 
перекладі з іноземних мов) і видало періодичних видань, брошур і 
книг українською мовою більш як два мільйони примірників.

М.Жукалюк -
головний редактор видавництва “Джерело життя”

СПИСОК ВИДАНЬ ВИДАВНИЦТВА 
ЦАСД ’ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ’

українською та російською мовами (1997-2000 рр.)

І. Читання, пісні, вірші
1. Уроки суботньої школи (кварт.)
2. Ранкові читання (кварт.)
3. Дитячі читання (кварт.)
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АНОНСИ ПОДІЙ
♦ Громада вгійшнавів чекає на приїзд до Києва з США свого 

авторитета з проблем психології медитації Балансілія дас. З 17 
листопада він буде виступати на теми карми в Будинку кіно.

♦ 3 15 грудня 2000 р. по 5 січня 2001 р. відбудеться Індія-тур -  
міжнародна зустріч Сахаджа йогів, яка починається в Делі і 
продовжується по багатьох містах Індії. В програмі туру святкуються 
релігійні свята, в тому числі Різдво Христове, вшанування Матері-Бсігині 
всього живого. Свято закінчується на березі Індійського океану в 
Ганапатіпулі, місці, де, як вважається, Небо єднається із Землею.

♦ Vill-му Міжнародну конференцію “Роль науки, релігії та 
суспільства у формуванні моральної особистості" проводить 17 
листопада Донецький державний інститут штучного інтелекту (пр. 
Богдана Хмельницького, 84). Конференція одержала благословення 
вищих церковних ієрархів. В роботі конференції, окрім науковців, 
беруть участь представники більше 40 конфесій. Передбачається 
обговорити питання створення в Україні Єдиної Помісної 
Православної Церкви, ролі релігії в утвердженні громадянського 
суспільства, специфіки християнства як духовного і соціокультурного 
феномену та ін. Матеріали конференції видруковуються в журналі 
“Наука, релігія, суспільство”.

ЦІКАВО ЗНАТИ
□ опитування, проведене американськими вченими Д.Геллапом 

та Р.Біббі, показало, що більшість громадян США не слідують 
традиційним віровченням, а підбирають їх за власними смаками, 
змішуючи різні поняття в межах однієї релігії', або ж створюючи з 
компонентів двох чи більше релігій власне віровчення. Багато 
американців хоча й визнають свою належність до якихось офіційних 
релігій, при цьому, за власним розсудом, приймають чи не приймають їх 
різні вірування та обряди;

□ російські вчені припускають, що частина подій, які були описані 
в Біблії, а саме похід ізраїльтян начолі з Мойсеєм і завоювання "землі 
обітованої' начолі з Ісусом Навіном, відбувались не на території 
Палестини, а в Європі, зокрема в Італії;

□ манжури, насаджуючи в Китаї конфуціанство, самі 
дотримувалися якоїсь іншої релігії, мало відомої вченим. Релігію 
манжурів підручники з історії Китаю називають шаманізмом. За однією з 
версій, шаманізм -  це первісний і не дуже розвинений культ, за іншою -  
якась із гілок відомої релігії (християнської чи мусульманської);

□ Пасажирський потяг № 666 Луганськ-Сімферополь більше не 
буде носити "число диявола". На прохання віруючих Мінтранспорту 
змінило номер потягу на 242. Випадок перенумерації потягу із релігійних 
мотивів в Україні відбувся вперше.
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4. Молитовні читання (кварт.)
5. Збірка віршів
6. Пісні надії
7. Пісні надії (нотне видання)
8. Святые Божьи изречения (Д.Вуд)
9. Посібник з вивчення Біблії.

II. Періодика
1. Вісник миру (щомісячна газета)
2. Ознаки часу (щокварт. журнал)
3. Світанок (дитячий журнал)

III. Книжкові богословські видання
1. Патріархи і пророки (Е.Уайт)
2. Христос -  надія світу (Е.Уайт)
3. Пророки і царі (Е.Уайт)
4. Велика боротьба (Е.Уайт)
5. Христос-наш спаситель (Е.Уайт)
6. Небесні принципи (Е.Уайт)
7. Дії Апостолів (Е.Уайт)
8. Лаодикія (Е.Уайт)
9. Осягаючи мистецтво любові (Д.Купер)
10. Марія -  слугиня Господа (Ж.-М. Ніколь)
11. Смерть і восткресіння (М.Томазі)

IV. Брошурні видання
1. Христос -  наш спаситель (Е.Уайт)
2. Дорога до Христа (Е.Уайт)
3. День Господній -  субота чи неділя (Г.Мелащенко)
4. Майбутнє світу у світлі Біблії (Е.Уайт)
5. По той бік чудес (Дж.Вандеман)
6. Я нашел путь.

V. Історія Церкви АСД
1. Бедная, бросаемая бурей (А.Парасей, Н.Жукалюк).
2. Вспоминайте наставников (Н.Жукалюк)

VI. Повсякденне життя
1. Християнська родина (Е.Уайт).
2. Здорова кухня (А.Домбровська)
3. Ліки з Божої аптеки (Е.Убергубер)
4. Ліки з Божої аптеки -  повернення (Е.Убергубер).
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ВІДГУКИ НА ПРЕЗЕНТАЦІЙНЕ ЧИСЛО 
’ РЕЛІГІЙНОЇ ПАНОРАМИ”

Отець Іван Шевців (Австралія): “Це гарне і давно потрібне ви
дання. Дай Боже, щоб Вам удалося вдержати його довго і на належ
ному високому рівні, а найважливіше: бути об’єктивним супроти 
всіх релігій в Україні... Це -  нелегко, але дуже важне завдання 
інформативного друковидання”:

Посол України у Натикані Н.Ковальська: “Із задоволенням оз
найомилася із презентаційним числом “Релігійної панорами” і 
приєднуюся до загальної думки дописувачів про корисність цього 
видання. Думаю, що ми могли б з Вами співпрацювати”.

Українське бюро релігійної організації свідків Єгови в Україні:
“Сподіваємося, що об’єктивна інформація, яка висвітлюється в 
“Релігійній панорамі” про релігійне життя України, посприяє мир
ним та добрим взаєминам між людьми з різними поглядами, зміц
ненню релігійних свобод в нашому суспільстві”.

Редакція часопису "Релігійна панорама" зацікавлена в отриманні опера
тивної інформації з місць про події релігійного життя в Україні. Її можуть 
надсилати як інституційні утворення конфесій, так і окремі особи.

Свою  інформацію  та пропозиції просим о направляти на E-mail: 
cerif@ alfacom .net або ж факсом 229-48-12 чи телефоном  229-0418. А дреса для 
листів: 01001, Київ-1, а /с №  156 В.

При підготовці даного числа РП редакцією використані власні матеріали та ма
теріали наступних видань та інформаційних агенств:

Associated Press 
API
Бюлетень ЦРІ 
info@post.com 
Los Angeles Times 
Матеріали НТВ

НГ-Религии.
Офіційна хроніка УАПЦ 
Reuter News Service 
Zenit News Agency 
Факты и комментарии 
Періодику конфесій

Здано до друку 30.10.2000 р. П ідписано до  друку 31.10.2000 р. У м .друк.арк. 4,2. 
Замовлення №  4736 Н аклад 1000.
Видавництво "Світ Знань". Email: svitznan@ ukrpost.net *лг «вшол», ДК № is

mailto:cerif@alfacom.net
mailto:info@post.com
mailto:svitznan@ukrpost.net


А К А Д Е М ІЧ Н Е
Р ЕЛ ІГІЄ З Н А В С Т В О

ПІДРУЧНИК

Видавництво ’’Світ Знань” випустило 
підручник "Академічне релієзнавство” 
за редакцією професора Колодного AM., 
рекомендований Міністерством освіти та 
науки України як підручник для вузів.

’’Релігієзнавство як наука, історія, 
психологія, географія релігії, світові ре
лігії, світові релігії, релігія в контексті 
історії України....” - всі ЗО тем цієї книги 
допоможуть викладачам збудувати курс 
релігієзнавства згідно свого погляду на 
цю сферу гуманітарного знання.

’’Академічне релігієзнавство" - це 
862 сторінки актуальної об’єктивної інфор
мації у твердій повнокольоровій обкла
динці. Він є сучасною європейською кни
гою з найсвіжішою бібліографією і Ваше 
спілкування з ним буде приємним та 
корисним.

Замовити підручник можна у ви
давництві ’’Світ Знань”: 03150, Київ-150, 
а /с  428, факс (044) 276-77-21,
E-mail: svitznan@ ukrpost.net 
або у редакції ’’Релігійної 
Панорами”.

Ціна підручника

mailto:svitznan@ukrpost.net

