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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФИ"

Створена 5 липня 1999 року.
Предметом діяльності є благодійна допомога вченим, аспірантам, 

студентам та іншим працівникам філософської галузі, які активно 
сприяють розвитку сучасної філософської думки в Україні.

Основні напрямки діяльності:
— видання монографій, наукових збірників;
— проведення наукових конференцій, семінарів, лекцій;
— видання і безкош товне розповсюдження наукового журналу 

"Практична філософія";
— благодійна фінансова допомога;
— благодійна фінансова підтримка у проведенні наукових заходів з 

філософських питань сучасності;
— розміщення на веб-сторінці Центру праць філософів та іншої 

наукової інформації, створення електронної бібліотеки філо-софської 
літератури, інші послуги у мережі Інтернет;

— надання можливості студентам, аспірантам, вченим викорис
тання персональних комп’ютерів Центру для роботи в мережі Інтернет 
при виконанні наукових проектів;

— інші благодійні заходи.

Редакція журналу «Практична філософія» пропонує наступну 
тематику:

практична філософія і
— проблеми самоусвідомлення;
— проблема самозбереження людського буття у світі;
— методологія сучасної науки;
— сучасна політологія.

Президент Благодійної організації «Центр практичної філософії» —
Анатолій Володимирович ТОЛСТОУХОВ, кандидат філософських 

наук.

Запрошуємо до творчої і плідної співпраці. 
м.Київ-70, вул. Фролівська,1. Контактний тел.: 238-65-23 (25) 

E-mail: sofi@uct.kiev.ua http://www.uct/kiev.ua/~sofi
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Релігійне життя України

Р едак ц ія  ч а со п и су  «Релігійна  
панорам а» в ітає в с іх  н аш и х  

чи тачів  з  Н овим 2 0 0 1  рок ом !

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

Ц Е Р К В А  І Д Е Р Ж А В А

Уряд України прийняв поста
нову про святині загальнодер
жавного значення. Вони не бу
дуть передаватися в постійне ко
ристування релігійним о р 
ганізаціям, оскільки мають служити 
поєднанню людей і досягненню  
взаємопорозумінню між різними 
християнськими конфесіями. До  
таких святинь, зокрема, належать 
Святоуспенський собор Києво-Пе
черської Лаври і собор  Ми
хайлівського Золотоверхого мона
стиря, які відбудовані Київською 
Міською адміністрацією як видатні 
пам’ятки історії і культури ук
раїнського народу. Приміщення 
соборів будуть надаватися релі
гійним громадам для проведення 
богослужінь за їх проханням.

Молодь формально ставить
ся до релігії. Це засвідчили опи
тування студентів, проведені Цен
тром з вивчення суспільних про
цесів і проблем гуманізму пе- 
дуніверситету м.Луганська. В 
свідомості студентів переважають

різні форми суб'єктивно-іде
алістичної позиції, згідно з якою 
людина сама творить світ своєю  
свідомістю (37 % відповідей). Про 
віру в Бога заявило 45 % опитаних, 
але лише 11 % з них щоденно м о
ляться, 31 % визнають можливість 
поєднання науки і релігії.

Львівський університет імені
І.Франка клерикалізується. Тут
відбулася зустріч із відповідаль
ним за  пасторальну працю в 
університетах Римського вікаріату 
Л.Леуццою під назвою «Універси
тетське капеланство у третьому 
тисячолітті. Східна Європа». В 
1999 році католицька Церква ство
рила Координаційну Раду універ
ситетських капеланів Європи, до  
якої ввійшов в ролі відповідально
го за університетське капеланство 
в Східній Європі Голова Патріаршої 
комісії у справах молоді УГКЦ Йо- 
сиф Мілян. Відтак актуальним по
стає питання, як узгодити  
вузівське капеланство з Консти
туцією України, д е  говориться про 
відокремлення школи від Церкви, 
світськість державної освіти. Чи ж
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Релігійне життя України

Конституція наша — папірець, не 
вартий уваги працівників держ ав
них установ?

Підвело підсумки своєї робо
ти в 2000 році Відділення 
релігієзнавства Національної 
Академії наук України. Йшла 
праця над двома темами: «Транс
формація релігійної свідомості за  
умов модерну і постмодерну» та 
«Тенденції розвитку релігії і 
релігійності в українському с у с 
пільстві». Видрукувано книгу «Ака
демічне релігієзнавство» (58д.а.), 
індивідуальні монографії Л.Фили- 
пович «Етнологія релігії» та О.Не
давньої «Греко-католицизм в кон
тексті духовного самовизначення 
українців між християнським Схо
дом і Заходом». До ювілею Різдва 
Христового вийшли наукові збірки 
«Християнство: контекст світової 
історії та культури», «Християнство 
і проблеми сучасності», «Христи
янство і культура», «Християнство і 
особа». За  науковою редакцією  
А.Колодного і О.Сагана вийшла 
книга А.Річинського «Проблеми ук
раїнської релігійної свідомості». 
Видрукувано збірку «Релігійна сво
бода: гуманізм і демократизм з а 
конодавчих ініціатив», чотири чис
ла квартальника «Українське 
релігієзнавство», чотири щомісяч
ника «Релігійна панорама». Йшла 
праця над «Українською Енцикло
педією релігій», книгами десяти
томника «Історія релігії в Україні». 
Протягом року Відділення висту
пило організатором або співор- 
ганізатором 12 наукових конфе
ренцій, колоквіумів та круглих

столів. Захистили докторську ди 
сертацію з проблем етнології 
релігії ст.н.співр. Л.Филипович, 
кандидатські дисертації три по- 
шуківці Відділення — Н.Наумова, 
І.Марголіна, Ю.Решетніков.

Керівники релігійних ор
ганізацій Харківщини мали 14 
грудня зустріч із новим главою 
адміністраціїЄвгеном Кушнарь- 
овим. їм було вручено з нагоди 
2000-річчя Різдва Христового гра
моти — подяки за  вагомий особи 
стий внесок у розвиток духовності 
в суспільстві. Від УАПЦ на зустрічі 
виступав керуючий справами  
Церкви архієпископ Ігор.

Ж И Т Т Я  П Р А В О С Л А В 'Я

Шанс об'єднання УПЦ КП та 
УАПЦ залишається шансом.
Пропозиція П резидента України 
про прилучення до цього об'єднав
чого процесу УПЦ МП явно вертає 
все д о  вихідного пункту, бо ж Церк
ва Московської юрисдикції, певно 
що з  підказки Москви, заявила про 
незмінність своєї позиції. А це — 
явно нереальна умова повернення 
т. зв. «розкольників» у лоно РПЦдо 
початку переговорів про вирішен
ня питання автокефалії Право
слав’я в Україні.

Українська Автокефальна 
Православна Церква за присут
ності свого предстоятеля митро
полита Мефодія 13 грудня відзна
чила в Івано-Франківську день не
бесного покровителя правлячого
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Релігійне життя України

тут архиерея митрополита Андрея 
Абрамчука. Єпархіальні консис
торії Церкви одержали Церковний 
календар на 2001 рік з уставними 
рекомендаціями. У Свято-Дмит- 
рівському катехитично-пастирсь- 
кому центрі УАПЦ пройшла конфе
ренція духовенства Харківсько- 
Полтавської єпархії, присвячена 
підготовці до святкування 2000- 
річчя Різдва Христового, осм и с
ленню сучасної місії православно
го пастиря. Тут же 13 грудня про
ведено богословсько-культуро
логічну конференцію «Різдво Хрис
тове в інтерпретації української 
культури». У Львівському м узеї 
релігії організовано виставку 
«Церква у віках», експонати якої 
присвячені 10-річчю відновлення 
УАПЦ в Україні. Автокефальна 
Церква організувала передплату 
на свою газету «Успенська вежа» 
(індекс 35013).

19 грудня делегація Верхов
ної Ради України, очолювана на
родним депутатом. Академіком 
Ігорем Юхновським зустрілася в 
Константинополі із Вселенським  
Патріархом Варфоломієм І. Разом  
з ними на зустрічі був єпископ УПЦ 
КП Даниїл. Делегація передала  
Варфоломію і звернення 240 на
родних депутатів, які висловили 
підтримку кроків Вселенської 
патріархії щ одо сприяння 
об'єднанню Українського Право
слав'я і канонічного визнання Ук
раїнської Помісної Православної 
Церкви. Від імені голови Верховної 
Ради І.Плюща передане запрош ен
ня Патріарху відвідати Україну.

Релігійна панорама № 4'2000
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Водночас Посол України в Туреч
чині п.Мицик повідомив зміст лис
та Президента Л.Кучми із запро
шенням йому відвідати Україну у 
зручний час, висловленим запев
ненням у створенні умов для робо
ти повноважних делегацій від В се
ленського і Московського Патріар
ха. В своєму слові-вітанні Варфо
ломій І сказав: «Усі зацікавлені в 
єдності Української православної 
церкви. Ми повинні знайти б е з 
болісний шлях вирішення цього пи
тання. Якщо Москва остаточно 
відмовиться прийняти необхідне 
рішення, Вселенський Патріархат 
одноосібно вирішить питання ка
нонічності Української Церкви. Ми 
не можемо відразу детально виз
начитися щодо усіх піднятих Вами 
питань. Без Священного Синоду це 
просто неможливо. З іншого боку, 
дай Бог, щоб Москва направила 
змішану комісію. Моя делегація  
обов’язово прибуде. Я хочу приїха
ти до  Києва, щоб благословити  
спільне рішення Константинополя, 
Києва і Москви. Адже, задоволення 
інтересів Української церкви не по
винно привести до  розколу в пра
вослав'ї. Я домовився з Президен
том України паном Кучмою про те, 
що він направить листи із запро
шеннями до  Стамбула і до  Москви, 
але я листа не одержав».

Одна з найменших єпархій 
УАПЦ, яку очолює архієпископ 
Ігор (Ісиченко), виявляє незвичай
ну, як для православ'я України, ак
тивність у підготовці священнослу
жителів. Колегія Патріарха Мстисла
ва, що в Харкові, приймає в якості
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Релігійне життя України

лекторів викладачів з греко-като- 
лицьких навчальних закладів. Це — 
вияв тієї відкритості, яка характери
зує саме Українське Православ’я. 
Кращі студенти колегії в листопаді ц. 
р. одержали стипендії Об’єднання 
українських православних сест- 
ринств США. В Свято-Дмитрівсько- 
му к а т ех а т и ч н о -п а ст и р сь к о м у  
центрі м.Харкова відбулася дискусія 
«Душпастирська опіка молоді в пра
вославній парафії» з участю сту
дентів навчального закладу.

1760 років тому, 9 грудня, 
військами хана Батия була 
зруйнована Десятинна церква.
Прорвавши оборону міста в районі 
Софійських воріт, ординці рушили 
до Десятинної церкви — останньо
го оплоту захисників Києва. Храм 
був повністю наповнений людьми. 
Від їх ваги навіть обвалилися хори. 
Каменекидальні машини ворога — 
пороки — пробивали день і ніч 
стіни, які, зрештою, впали, поклав
ши край останній надії захисників 
древньої столиці. Київ вшановує 
щороку в грудні своїх оборонців. 
Ця подія поклала початок поступо
вого занепаду впливу Київської 
митрополії.

За відновлення історичної 
справедливості — повернення  
свого часу незаконно присвоєної 
Російською Церквою Київської ми
трополії висловився Патріарх Вар
фоломій під час зустрічі з  владика
ми УПЦ КП та УАПЦ. Про це сказав 
в своєму інтерв’ю газеті «Експрес» 
митрополит Львівський і Со- 
кальський Андрій (Горак). Владика

відзначив налагодженість Кон
стантинополя на відкритість 
об'єднавчої діяльності комісії двох 
Церков і можливість приєднання 
до її роботи УПЦ. Він впевнений, 
що після визнання Вселенським  
Патріархом Помісної Української 
Церкви до неї приєднуватимуться 
парафії Церкви Московської юрис
дикції. На питання, як довго трива
тиме о б ’єднавчий процес, митро
полит Андрій відповів: «Назвати 
конкретні терміни важко. Але коли 
у Константинополі митрополит 
УАПЦ М ефодій сказав, що цей 
процес може тривати і два роки, то 
митрополит Мілітон, що представ
ляв на переговорах Патріарха Вар
фоломія, зауважив: «Нас такий ве
ликий термін не задовольняє». Ця 
подія станеться вже наступного 
року. Для Константинополя важли
вим є питання відповідності цер
ковним канонам дотеперішніх ста
тусів священнослужителів ук
раїнських церков, тобто законності 
одержання ними сану, а також і 
єпархії майбутньої Церкви.

«Невгасиме світло ікони». До
2000-річчя Різдва Христового таку 
виставку відкрито в музеї історії 
Києва. Із 60 виставлених ікон, що 
представляють зразки традиційно
го і народного іконопису, більшість 
становлять до того ж ще й історичну 
цінність. Центральною є ікона із зо 
браженням Христа Вседержителя. 
На виставці є ікони, які раніше ніко
ли не експонувалися.

Перенесення мощів св. Вар
вари із Володимирського до
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Михайлівського собору 17 груд
ня, про що було заявлено раніше, 
не відбулося. Дехто пояснює це 
тим, що цей хресний хід п ер ен есе
но на день Києва у зв'язку із н едо
вершеністю робіт у Варваринсько- 
му приділі храму. Інші ж пояснюють 
це тим, що Уряд 13 грудня прийняв 
резолюцію, згідно якої релігійні з а 
ходи в Михайлівському соборі і Ус
пенському соборі Лаври можуть 
проводитися лише з дозволу  
Кабміну, бо ж ці культові споруди  
включаються до переліку видатних 
пам'яток архітектури, які не підля
гають передачі в постійне користу
вання релігійним організаціям. Як 
відомо, Київський Патріархат вша
новує за участю Патріарха Філаре- 
та своїми акафістами святу Варва
ру щопівмісяця.

Скульптуру апостолу Андрію 
Первозванному встановлено в 
Києві в районі Аскольдової мо
гили. Поруч збудовано на честь 
святого часовню. Нестор-літопи- 
сець пов'язує із ім'ям апостола  
Андрія виникнення Києва, поши
рення на наших теренах християн
ства. Пам'ятний знак цьому апос
толу є третім в Києві. Андрій стоїть 
майже в аналогічній позі на 
Андріївському узвозі і є фрагмен
том пам'ятника княгині Ользі на 
Михайлівській площі. То ж нічого 
практично нового скульптор 
В.Швецов не додав до  того, що 
раніше нього витворив славетний 
Кавалерідзе. Але хтось в Києві по
винен був би взяти під свій кон
троль ось це змагання між право
славними Церквами України у ви-

будові храмів з однією посвятою і 
спорудженням пам'ятників одним і 
тим же релігійним діячам. Це нага
дує часи, коли пам’ятники Леніну 
стояли на кожному перехресті.

28 листопада, під час 
відвідин президентом Італії 
Карло Чампі Свято-Данилового 
монастиря, представники М ос
ковського патріархату знову з а 
явили свої претензії на визначення 
списку тих релігійних лідерів, хто 
має відвідувати Україну. Проте, по- 
перше, Україна «вважається» (так 
було сказано — Ред.), але не є  ка
нонічною територією  Російської 
церкви, бо ж приєднання Київської 
митрополії в 1686 р. до Московсь
кої патріархії було неканонічним 
актом. По-друге, Україна (згідно з 
логіки міркувань РПЦ) є також ка
нонічною територією інших хрис
тиянських церков, які тут діють і 
мають офіційну державну  
реєстрацію, в т. ч. й греко-като- 
лицької і римо-католицької. О с
танні відтак мають реальні підста
ви запрошувати до  себ е  свого гла
ву, яким є Папа Іван Павло II.

Ставлення віруючих грома
дян України до питання єднання 
Православних Церков досліди
ла фірма «Соціс». Виявилося, що 
третину ця проблема взагалі не 
цікавить, 14 % опитаних вважають, 
що в Україні має залишитися все 
як є. Лише 26 % затурбовано ста
ном в Православ'ї, але вважають, 
що проблему поєднання Церкви 
мають вирішувати самі д о б 
ровільно. На фоні цих наслідків
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опитування діяльність держави з 
о б ’єднання виглядає втручанням 
не в свої справи, бо ж за  нею зали
шається лише четвертина опита
них. По-різному в очах респ он 
дентів виглядають наслідки поми- 
рення. Лише 26 % вбачають в цьо
му настання миру в конфесії. 12 % 
опитаних вважають, що після 
об'єднання якась із церков (9 % — 
Київський Патріархат, а 3 % — 
Московський) зміцнить свої по
зиції, стане диктувати свою волю 
іншим, що призведе до  нових не
порозумінь.

Зтурбованість рівнем освіти 
українського духовенства, яка
не відповідає вимогам сьогодення 
і не д а є  відповідей на сучасні 
гострі проблеми, що стоять перед  
людиною і суспільством висловив 
в своєму інтерв'ю газеті «День» (№ 
216) ректор Київської духовної 
академії і семинарії (УПЦ КП) єпис
коп Димитрій. «Працюючи з па
рафіянами, особливо молоддю , 
сучасний пастир має бути і психо
логом, і педагогом, і вмілим крас
номовним проповідником. Ми ж 
успадкували «радянську» духовну 
школу, розраховану на майже по
вну ізоляцію духовенства від 
суспільства». Після цього постає 
питання: кого церкви хочуть нині 
послати читати у вузи курс т ео 
логії, настоюючи на неодмінності 
введення такої дисципліни в на
вчальні плани, якщо на них наво
дить сум низька освіченість випу
скників їх духовних навчальних з а 
кладів? Профанацією теології вони 
одержать протилежний наслідок

тому, на який розраховують. Ми не 
говоримо тут про те, що це супе
речить світськості освіти, порушує 
принцип свободи совісті.

Виставка творів сучасного та 
старовинного іконопису «Небо і 
земля нині торжествують».
19 грудня відкрито в галереї «Сучасна 
та старовинна ікона», яка розміщена в 
приміщенні Патріархії УАПЦ по вул. 
Трьохсвятительській, 8а.

С В ІТ  Р И М О -К А Т О Л И Ц И З М У  
І  Г Р Е К О -К А Т О Л И Ц И З М У

Єпископат УГКЦ здійснив 
візит до Папи Івана Павла II. Вис
тупаючи перед владиками Церкви 1 
грудня, Святійший Отець вітав з 
Ювілеєм насам перед вірних ук
раїнців усіх християнських Церков. 
Він дякував Богу за те, що Тися
чоліття Хрещення України, яке 
відзначалося 1998 р., «стало почат
ком нової епохи, приносячи важ
ливі зміни у Вашому суспільному і 
моральному житті, спрямовані на 
признання права на релігійну сво
боду для католиків східного обряду 
і для їхньої Церкви». Божа благо
дать, зауважив Понтифік, спонукає 
до того, щоб добре виконувати наш 
час, бо це час спасіння. Святійший 
вважає, що ф аза реорганізації в 
житті Церкви вже пройшла і слід 
«трудитись в напрямку створення 
пасторального проекту Церкви». 
«Він повинен мати на увазі головну 
вимогу катехизи і богословської 
формації, згідно з Вашою східною 
церковною традицією». При цьому
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Папа радить активізувати роль ми
рян, наголошує на покликаннях 
чернечих згромаджень виконувати 
фундаментальну роль в житті Церк
ви. Завершуючи свій виступ, папа 
сказав: «Дуже надіюся, що Господь 
дозволить мені незабаром бути с е 
ред вас, на українській землі, щоб 
звістити разом із всіма християна
ми спільне бажання знайти в Христі 
відповідь на тривоги людини і єди 
не справжнє світло, яке ніколи не 
заходить. Очікую того дня, як 
справжнього духовного дару».

Нарада єпископів УГКЦ з на
годи ювілею Ісуса Христа відбу
лася 18 грудня у Римі в Ук
раїнському Католицькому Універ
ситеті. У її роботі взяли участь май
же всі єпископи Церкви (24) з 
єпархій України, Польщі, Словаччи
ни, Франції, Італії, Канади, США, 
Великобританії, Аргентини, Авст
ралії, Бразилії. Владики відвідали 
Папську раду із сприяння єдності 
християн, а також Конгрегацію  
Східних Церков. На нараді обгово
рено проблему патріархального 
устрою УГКЦ, питання зближення 
гілок Христової Церкви, візиту Па
пи в Україну, забезпечення єпис
копських престолів та ін.

14 грудня о 4 годині 45 хви
лин помер глава Української 
греко-католицької церкви Бла- 
женніший патріарх Іван карди
нал Мирослав Любачівський. 
Земний шлях владики розпочався 
24 червня 1914 р. в м.Долині 
Станіславського воєводства (нині 
— Івано-Франківська область).

Після закінчен
ня Стрийської 
гімназії юнак 
обрав духовну 
освіту — сп о 
чатку навчався 
у Львівській бо- 
г о с л о в с ь к і й  
а к а д е м і ї  
( с т у д і ю в а в  
філософію  та 
теологію), а згодом продовжував 
освіту у богословському центрі в 
Інсбруку (Австрія), д е  навчався ра
зом із майбутнім кардиналом Йо- 
сифом Сліпим. У вересні 1938 р. 
митрополит Андрей Шептицький 
висвятив Любачівського на свящ е
ника і майже відразу ж після цього 
молодий клірик вирушив на студії 
до Швейцарії. Окупація Західної 
України у 1939 р. перешкодила 
швидкому поверненню Лю
бачівського на Батьківщину. Д ов
гих 53 роки він перебував поза Ук
раїною — навчався в Папському 
біблійному інституті та Гри
горіанському університеті в Римі, а 
з 1947 р. проводив пасторську ро
боту в США. Почавши свою кар'єру 
у церкві св. Петра і Павла у 
м.Клівленді (штат Огайо), Лю
бачівський у 1968 р. став духовним 
директором Української католиць
кої семінарії св.Й осафата у Ва
шингтоні, а з 1971 р. — проф есо
ром, згодом і духовним директо
ром Академії св.Василя у Стен- 
форді. У квітні 1978 р. Папа Павло 
VI надав Любачівському ступінь 
почесного прелата, а вже через 
півтора року новообраний Папа 
Іван Павло II призначив його мит
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рополитом-архиєпископом Філа
дельфійським. У березні 1980 р. 
Любачівський стає коадьютором  
Верховного архиепископа. Після 
смерті кардинала Йосифа Сліпого 
у 1984 р., Мирослав Іван Лю
бачівський очолив Українську гре- 
ко-католицьку церкву, яка на той 
час офіційно могла розвиватися 
лише в діаспорі. Після легалізації 
УГКЦ в Україні, Любачівський ЗО 
березня 1991 р. повернувся в Ук
раїну і активно приступив до  р оз
будови Церкви. Навіть після важ
кого захворювання у 1996 р. він 
продовжував, наскільки це було 
можливим, брати активну участь у 
житті Церкви.

У середу, 20 грудня відбулося 
поховання тлінних останків Бла- 
женнішого у крипті архикатедри 
собору св.Юра у Львові. Прощаль
ну проповідь від духовенства і ми
рян виголосив архиепископ Миро
слав Марусин — секретар Конгре
гації Східних Церков. Папу Івана 
Павла II на похоронах представляв 
кардинал Сільвестріні. З прощаль
ним словом від імені Президента 
України виступив віце-прем 'єр  
Микола Жулинський, від д еп у 
татського корпусу — народний д е 
путат України М.Косів. Подячне 
слово всім, хто прилучився до  по
хорону Глави УГКЦ, надіслав свої 
скорботні листи і телеграми, виго
лосив Адміністратор Церкви єпис
коп Любомир Гузар. На похоронах 
від православних Церков України 
був присутній лише митрополит 
Львівський і Сокальський УПЦ КП 
Андрій (Горак).

Редакція «Релігійної панорами»

висловлює щирі співчуття мільйо
нам українських греко-католиків в 
Україні та поза її межами. Мир пра
ху Блаженнішого Мирослава Івана 
Любачівського.

Вибори предстоятеля Ук
раїнської Греко-католицької 
церкви відбудуться 24 січня на 
Синоді єпископів Церкви, який 
скликатиме найстаріший за хіро
тонією єпископ постійного Синоду 
Церкви. На даний час ним є єпи с
коп Філадельфійський Степан Су- 
лик. Незважаючи на те, що Церква 
відносить себ е  до  Київської хрис
тиянської традиції, характерною  
особливістю  якої є соборно- 
правність та демократизм, у вибо
рах кандидатур Глави УГКЦ беруть 
участь лише єпископи і вибори 
відбуваються на закритому Синоді 
всіх єпископів Церкви. З обраних 
трьох претендентів одного, як 
Предстоятеля, називає Папа 
Римський. Характерно, що незва
жаючи на хворобу кардинала Лю
бачівського і практично відсторо- 
неність його від керівництва Церк
вою протягом останніх п'яти років, 
коадьютор не був визначений. 
Помічником кардинала з дел его
ваними правами Глави УГКЦ було 
призначено єпископа Любомира 
Гузара, якого називають одним із 
можливих претендентів на вакант
ну посаду. Окрім нього ще назива
ють митрополита Перемишлянсь- 
ко-Варшавського Івана Мартиня- 
ка, єпископа Юліана Гбура. Екс
перти відзначають стан невизна
ченості в Церкві, коли кожний із 
владик може її очолити.
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Міжнародні контакти УГКЦ 
розширюються. Під час перебу
вання в Туреччині з нагоди святку
вань на честь Папи Івана XXIII, 
Адміністратор українських греко- 
католиків владика Любомир Гузар 
мав зустріч із Вселенським  
Патріархом Варфоломієм І та 
Вірменським Патріархом М езро- 
мом, відвідав Сирійську Право
славну Митрополію.

«Ласкаво просимо!» — каза
тиме Україна Папі Івану Павлу II 
21-24 червня наступного року.
Як повідомив нунцій Апостольської 
столиці архієпископ Микола Ете- 
рович, Понтифік їде за запрош ен
ням не лише Президента України, 
а й єпископатів УГКЦ та РКЦ, які 
вже утворили об'єднаний комітет з 
організації зустрічі, доручивши 
очолити його єпископу Юліану Гбу- 
ру (Українські греко-католики), та 
єпископу Маркіяну Трофим’яку 
(римо-католики). Київ та Львів вже 
думають над тим, як приймати па
ломників, д е  Папа буде проводити 
мессу та ін. Можлива зустріч Івана 
Павла II з членами Всеукраїнської 
Ради Церков, що об'єднує не лише 
християнські конфесії, а й мусуль
ман, іудеїв.

Папа освятить Український 
Католицький Університет (УКУ).
Про це заявив о.Борис Гудзяк — 
ректор Львівської богословської 
Академії, на базі якої буде створе
но цей духовний навчальний за 
клад. Передбачається відкриття в 
УКУ відділень історико-філо- 
логічного, соціального служіння й

соціології. Під університет Ака
демія придбала недобудоване  
приміщення культурного центру 
Прикарпатського військового ок
ругу. На Сихівському масиві Льво
ва незабаром розпочнеться спо
рудження корпусів греко-като- 
лицької семінарії та майбутнього 
університету ім. Папи Климентія.

Вірні греко-католицької 
Церкви очікують беатифікації 
митрополита Андрея Шептиць- 
кого під час приїзду до  України па
пи Івана Павла II. Слуга Божий за 
слуговує бути сер ед  блаженних за  
свої величезні справи задля д о б 
рих людей різних віросповідань і 
національностей. Для б е а 
тифікації, як відзначив Адміністра
тор УГКЦ Любомир Гузар, є певно
го роду технічні перешкоди  
адміністративного характеру. Але 
головною переш кодою  є 
відсутність офіційного підтверд
ження здійснення чуда за  заступ
ництвом митрополита Андрея. А 
це тому, що наш народ, сприймаю
чи владику за святого, більше за 
гально молиться за його прославу, 
ніж індивідуально просить за його 
заступництво. Як на нас, то й церк
ва могла б сприяти останньому, 
виставивши раку з мощами митро
полита в одному із своїх храмів, 
більше засвідчувати духовну, а не 
громадську діяльність владики, 
мати в храмах, якщо це дозволя
ють канони, його світлини і порт
рети. Адже в нікуди конкретно не 
помолишся!

Нунцію Апостольської Столиці
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а р х іє п и с 
копу Мико
лі Етеро- 
вичу — 50.
Ю в і л е й  
п р и п а д а є  
на рік офі- 
ц і й н о г о 
візиту в Ук
раїну Папи 

Івана Павла II, в організацію і підго
товку якого владика приклав 
значні зусилля. В Україні в ролі по
сланця Апостольської столиці 
архієпископ Микола Етерович ли
ше з серпня 1999 року, але тут йо
го вже добр е знають не лише вірні 
римо- та греко-католицької Цер
ков, а й широка громадськість. 
Папський нунцій надто активний у 
своїй діяльності. Цьому сприяє з о 
крема й те, що він, на відміну від 
свого попередника, володіє ук
раїнською мовою.

Довідка. Архієпископ народився 20  
січня 1951 р. в Хорватії в багатодітній 
сім'ї. Навчався в митрополичій 
семінарії та Вищій Духовній Семінарії 
м.Спліт. Служив на флоті. В 1977р. ви
свячений на священика. Продовжував 
навчання в Папській Церковній Ака
дем ії і в Папському Григоріанському 
університеті. В 1980 р. захистив док
торську працю з місіології. Відтоді — 
на дипломатичній службі Святого Пре
столу. Республіка Берег Слонової 
Кості, Нігер, Буркіна Фасо, Іспанія, 
Нікарагуа — така географія цієї служ
би. З 1990 р. і до призначення Нунцієм 
в Україну працює в державному секре
таріаті Апостольської Столиці. В січні 
1996 р. призначався Прелатом 
Святішого Отця. 22  травня 1999 р. М и

колу Етеровича призначено титуляр- 
ним архиепископом Сисакським і апо
стольським нунцієм в Україні. 10 липня 
1999 р. його рукоположено в сан єпи
скопа. 22 серпня новий нунцій прибув 
в Україну. Етерович є автором числен
них праць з теології та права, володіє 
сімома мовами та ще дві розуміє.

Апостольський нунцій заяв
ляє про добрі стосунки Като
лицької Церкви з УПЦ, незважа
ючи на те, що ця Церква не сприй
має візит Папи в Україну. В своєму  
інтерв'ю газеті «Президентський 
вісник» на питання про відносини 
між Католицькою і Українською 
Православною Церквою архиепи
скоп Микола Етерович відзначив 
приємність неодноразового свого 
спілкування з митрополитом  
Київським і всією України Володи
миром, участь представників УПЦ 
в різних заходах, які проводить 
Апостольська Нунціатура в Києві. 
Зокрема мала місце зустріч з гла
вою УПЦ Державного секретаря 
Апостольської столиці А.Содано 
під час відкриття резиденції 
Папського Представництва в 
Києві. Але в своєму інтерв’ю ар
хиепископ нічого не сказав про йо
го спілкування з іншими Право
славними Церквами України. 
Відзначимо, що й під час різних за 
ходів , які проводить Апостольська 
Нунціатура, представники цих 
Православних Церков відсутні. А 
сам е вони схвально поставили до  
візиту Папи в Україну.

Надмогильний пам'ятник з 
датами народження і смерті (З
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березн я 1876 — 17 листопада  
1947) відомого греко-католицько- 
го єпископа Йосафата Коциловсь- 
кого виявили в трьох місцях — в 
с.Чапаєвці, що в межах 
Харківського р-ну Києва, на 
Янівському кладовищі Львова і в 
с.Яблунівці на Стрийщині. То ж д е  
спочивають тлінні останки влади
ки? Завершив свій земний шлях 
єпископ в Чапаєвці в 1947 р. Тут 
він і був похований, як і всі інші 
в'язні більшовицького концтабору. 
В 1977 р. б ез  огласки того о.Ка- 
ваців перепоховав останки єпи с
копа на Янівському цвинтарі. Коли 
гробівець, в який було покладено 
тут труну, був викуплений якимись 
особам и для сімейних захоро- 
нень, поховання єпископа вияви
лося там зайвим і труну тоді було 
перенесено в село Яблунівку. А 
ось таблички з надписом чомусь 
лишалися у всіх попередніх місцях 
поховань.

Інститут церковного права в 
листопаді ц. р. утворено в 
структурі Богословської Ака
демії УГКЦ. Очолив його о. Ми
хайло Димид. Головною метою  
Інституту є створення теоретичної 
бази для повного впровадження 
канонічного права східних церков у 
всіх сферах життя Київської церк
ви. Інститут буде збирати пам’ятки 
канонічного права Київської Церк
ви і досліджуватиме сучасні його 
проблеми. З нагоди відкриття 
Інституту церковного права в Бо
гословській Академії відбулася на
укова конференція на тему «Ка
нонічне право в системі права».

Ж И Т Т Я  П Р О Т Е С Т А Н Т ІВ

Без Біблії відродження Ук
раїни неможливе. Таку думку вис
ловив голова Всеукраїнського Со
юзу Церков Християн Віри єван
гельської М.Паночко в своєму  
інтерв’ю газеті «Христианский 
мир». Незалежність Бог дав Україні 
як подарунок, подовжував він. Але 
її ми зможемо вірно використати, 
лише здолавши такі гріхи людської 
природи як невір'я, п’янство, абор
ти, корупція, брехня, чаклунство, 
розпуста. Не здолавши ці вади, Ук
раїна накличе не себ е  гнів Божий, 
зм ож е втратити свою н еза 
лежність. Церква ХВЄ працює над 
тим, щоб призупинити це сповзан
ня в духовну безодню . Ліки від цьо
го — Слово Боже. П’ятидесятники 
несуть його скрізь, навіть в 37-ми  
в’язницях. Але не лише словом, а й 
ділом Церква допомагає утверджу
вати незалежність. Вона годує ти
сячі престарілих, опікується б е з 
притульними дітьми. Безпідстав
ним є звинувачення послідовників 
Церкви у відсутності патріотизму. 
«Ми виховуємо у наших віруючих 
почуття любові до  України, до  всіх 
людей», — відзначив М.Паночко. 
Заради розширення свого впливу 
«традиційні церкви» приписують 
різні «гріхи» протестантському ру
ху. Але самі вони бувають далеки
ми від істини і мають багато нега
тивних, часто прихованих сторін. 
«А оскільки таких церков більше, то 
вони вважають, що діють справед
ливо. Проте не кількістю 
вимірюється правда. Що ми мали 
в нашій країні від домінування
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більшовиків, то кожний знає. Нині 
немає такої Церкви, яка могла б 
одна вивести державу із духовної 
кризи». «Традиційні» церкви, які 
існують сотні років, могли показа
ти свої можливості в минулому, 
але так і не піднесли людей до ви
сокого рівня духовності. «Якщо 
Церква відходить від Бога, забуває  
вічну заповідь Ісуса Христа «кеса
реве — кесарю, а Боже — Богові», 
то вона стає світською і не виконує 
свою духовну функцію, стає галь
мом духовності й культури». То ж 
звіримо свої духовні компаси!

Напруженим було громадсь
ке життя Союзу Церков Христи
ян Віри Євангельської — П'яти
десятників восени цього року. В 
О десі, д е  заверш ив своє  
місіонерське служіння Іван Воро- 
наєв, у вересні проходило святко
ве богослужіння, присвячене 74-й  
річниці з дня заснування Союзу по 
вул. Голосіївській, 57. В Києві в 
цьому ж місяці відбулося освячен
ня Дому молитви Центральної 
Церкви ХВЄП. На урочисту ц ер е
монію відкриття Міжнародної Тео
логічної семінарії в Київ прибув Ге
неральний суперінтендант Асамб
леї Бога США Томас Траск. 
Ювілейне богослужіння, присвяче
не 80-річчю Євангельського руху, 
засіяного Порфирієм Ільгуном на 
Заході України, в присутності пас
торів Тернопілля і гостей з Києва, 
зокрема Голови ВСЦ ХВЄП М.Па- 
ночка, відбулося в с.Биківні 
Шумського району. Всі означені 
заходи пройшли в дусі миру, зла
годи і духовного піднесення.

Річна нарада Церкви Адвен
тистів сьомого дня України 
відбувалася в Києві 17-20 груд
ня. В її роботі брали участь 
адміністратори конференцій, гро
мад і керівники відділів. Підведено 
підсумки діяльності в 2000 році, 
визначені напрямки служіння в 
2001 р. Нині Церква АСД нарахо
вує 804 громади і 324 групи, які 
об'єднують 59775 вірних. З них 658  
— священнослужителі. В 2000 році 
хрестилося 7505 осіб. Церква нині 
має 308 діючих молитовних б у 
динків, 91 — будується. Вона з 
надією на Бога входить в нове ти
сячоліття історії Землі.

Програма «Тиждень страхів» 
проводилася Церквою Адвен
тистів Сьомого дня в Миколаєві з 
26 листопада до 2 грудня. Біля 600  
юнаків дискутували в БК корабле- 
будівельників про шкідливість 
нікотину, алкоголю, наркотиків, 
абортів. Теми вечорів відповідно 
називалися «Шлях в нікуди», «Дже
рело страждань», «Вбивство в оп е
раційній» та ін. Молодь міста із 
зацікавленням слухала думки хри
стиянських проповідників. Поста
ло питання утворення в місті Клубу 
християнських молодіжних о р 
ганізацій. А в Дніпропетровську 
18-19 листопада відбувся Перший 
національний форум Східно- 
Дніпровської конференції Церкви 
АСД. На спеціальних семінарах, 
зібраннях на вулицях міста діти го
ворили про згубність людських 
пристрастей, вади світського жит
тя. На заверш ення форуму на 
бульварі Жукова відбувся
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біблійний марафон. Дещ о раніше 
(25 жовтня — 5 листопада) доп о
магав одеситам здобути довіру до  
Бога, осягнути принципи вчення 
Ісуса Христа пастор Стефан Яко- 
вець. Свою Євангельську кам
панію за загальною темою «Чудеса 
минулого» він проводив в Палаці 
спорту. Вісім тисяч одеситів почу
ли від пастора інформацію про д и 
вовижні відкриття в мертвих містах 
минулого, про чудеса Єгипту, Ва
вилону та ін. 388 з них прийняли 
опісля водне хрещення.

«Нове тисячоліття. Що при
несе Вам майбутнє». Таку лис
тівку виготовили свідки Єгови для 
масового поширення. На основі 
Святого письма і різних світських 
документів вони передбачають по
дальше забруднення довкілля, 
зростання смертності від неінфек- 
ційних хвороб (7 з 10), злиднів і го
лоду (до 1,3 млрд. осіб), небачені 
за своїми масштабами втрат 
війни. Причину цього вони вбача
ють не лише в недовірі, жадобі, 
егоїзмі, а й в  прагненнях людини 
перебрати на с е б е  управління 
Землею (а воно належить Богу). 
Свідки Єгови наголошують в 
листівці на «останніх днях», корис
туючись при цьому цитатами з 
Біблії, встановленні Богом «Царст
ва або уряду, який буде керувати 
землею» протягом тисячі років.

22 грудня на засіданні 
Спеціалізованої ради Д 26.161.03  
Інституту філософії НАН України 
захистив дисертацію «Становлен
ня та диференціація євангельсько

го руху в Україні» на здобуття на
укового ступеня кандидата філо
софських наук Юрій Решетніков — 
координатор наукової роботи  
Одеської духовної семінарії. Це не 
перший приклад творчої співпраці 
Відділення релігієзнавства Інститу
ту філософії з Церквою Єван
гельських християн-баптистів. На 
основі договору з Церквою в 1994- 
1996 рр. науковці працювали в 
архівах різних областей України. 
Наслідком цієї роботи стала книга 
— збірник документів з історії бап
тизму в Україні. Разом з Одеською 
духовною семінарією Церкви про
ведена конференція до ювілею Ісу- 
са Христа. Розділ з історії баптизму 
на українських теренах до книги 
«Протестантизм в Україні» з д еся 
титомника «Історія релігії в Україні» 
написали теологи-релігієзнавці 
Церкви баптистів Сергій Санніков 
та Юрій Решетніков.

Але Відділення релігієзнав
ства творчо співпрацює не ли
ше з баптистами. Тут підготував 
свою кандидатську дисертацію  
«Декалог і проблема свободи в м о
рально-етичній концепції адвен
тизму» адвентист А.Московчук і 
працює над дисертацією з герме- 
невтичних підходів до  текстів Свя
того письма А.Жаловага. Д и сер
тацію «Історіософія православної 
автокефальності у творчій сп ад
щині Івана Огієнка» захистив у на
званій Спецраді викладач 
Львівської православної семінарії 
З.Тіменик. Толерантність на
уковців Відділення засвідчує з а 
хист дисертації «українське язич
ництво як дж ер ело побутового
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релігійного синкретизму» волхви- 
нею громади язичників Галиною 
Лозко.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Українські язичники мають 
свій святковий календар, який 
називають Коло Свароже. Вони 
вважають, що Праукраїнський Бог 
Зодіаку Сварог крутить свої Сва- 
рожі Кола (роки) над нашою  
Трипільською Україною вже 7509  
літ. 6 грудня язичники відзначили 
свято Велеса — Діда Мороза, який 
по сонячному промінню сходить на 
Землю й приносить зародки багат
ства, врожаю, приплоду. 12-23  
грудня — зим ове сонцестояння. 
21 грудня у язичників Різдво божи- 
ча-Коляди, бо ж з цього дня народ
жується м олоде сонячне світло, 
яке долає темряву, оживляє при
роду. 22 грудня у них Свято Рода. 
Рік 7510-й  (або 2001 прийнято 
офіційно літочислення) язичники 
починають святом народження Бо
гині Дани (1 -2 січня), яка є жіночим 
початком Всесвіту, покровитель
кою води. Тому свято ще нази
вається Водокрес.

Християнська Церква Повно
го Євангелія «Слово віри», поз
доровивши киян з Різдвом Христо
вим і Новим роком, в газеті «РІО» 
проінформувала, що протягом ро
ку її служіння відвідало 50 тис. 
осіб, майже тисяча звільнилася від 
наркотичної та алкогольної залеж 
ності, збереж ено більше 300 су- 
пружеських пар. За  консуль

таціями до  «Лінії довіри» Церкви 
щомісячно звертаються десь  1700 
осіб. В благодійницькій їдальні 
«Стефанія» щодня обслуговується 
понад півтори тисячі нужденних.

Громада Бахаїв України 16- 
17 грудня в своєму Національ
ному Центрі (Київ, вул. Щ ербако
ва, 16) провела семінар на тему 
«Мій Дім». 17 вірних конфесії з 
різних міст країни пройшли підго
товку за  матеріалами проекту, 
який розроблений Європейською  
групою із справ сімейного життя. 
Священні книги Бахаї велику увагу 
приділяють питанню гармонійного 
розвитку і зміцнення сім’ї, вихо
вання дітей. Ними можуть користу
ватися також послідовники інших 
релігій, оскільки вони мають з а 
гальнолюдський моральний зміст.

Списують на «ритуальне 
вбивство» сатаністів всі такі 
трагедії, які трапляються непо
далік від історичного центру Києва 
(див. газ. «Факти» від ЗО. XII. 2000). 
А між тим навіть самі сатаністи в 
правоохоронних органах міста з а 
суджують такі вбивства і прагнуть 
допомогти міліції знайти кривдни
ка. Дійсно, Замкова гора є місцем, 
д е  періодично «відтягуються» са 
таністи. Але сюди часто забрідає і 
збочена молодь з «київської тру
би» (перехід на Майдані Незалеж
ності). Саме тут в безлюдді зло
чинці й очікують свої жертви. То ж 
не завжди у вбивствах на Замковій 
горі треба віднаходити слід с а 
танізму.
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ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН

Мусульмансько-православ
ний конфлікт в Криму нібито 
мінімізовано. Під час консуль
тацій в уряді Криму муфтій ДУМК 
Еміралі Аблаев і глава Кримської 
єпархії УПЦ архієпископ Л азар  
домовилися, що встановлені вже 
хрести — залишаються (хоч з а 
вчасного погодження цього пи
тання між ними не було), деякі з 
них будуть зменшені за  розм іра
ми і дещ о зміщені в територіаль
ному розміщ енні. Кримська 
єпархія взяла зобов'язання «утри
муватися від подальших дій, які 
могли б чіпати інтереси інших кон
фесій в Криму». А треба було б 
Церкві орієнтуватися на такі дії 
раніше, враховуючи полікон- 
фесійність Криму й автохтонні йо
го релігії, а не слідувати за уста
новками глави комуністів Криму 
Л. Грача: «Влада Криму ... зайняла 
цілком певну позицію».

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Коростень має нову Тору.
Священний свиток передали коро- 
стенській іудейській громаді з 
ізраїльського міста Арон. Нову То
ру, міняючи один одного, пронесли 
через все місто чоловіки з громади 
іудеїв.

«Витоки» — так називається 
фотовиставка, яку організувало 
Посольство Ізраїлю в Україні. Тут 
ми бачимо храми і святі місця, що 
пов'язані із зародженням і станов
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ленням трьох великих м оно
теїстичних релігій — іудаїзму, хри
стиянства та ісламу. На просторах 
між басейном Тигру та Єфрату в 
М есопотамії, долиною  Нілу в 
Єгипті та східним узбережжям С е
редзем ного моря свого часу жили і 
діяли прабатько Авраам, пророк 
Мойсей, Син Божий Ісус Христос, 
пророк Мухаммед. Сусідство цих 
імен в історії засвідчує право кож
ного з народів Святої Землі жити в 
мирі і злагоді.

Київ готує рабинів для всієї 
України. Рішення про відновлення 
при Центральній синагозі Києва 
ієшіви — іудейської академії — 
прийняте на сумісному засіданні 
Всеукраїнського Єврейського  
Конгресу, О б’єднаної єврейської 
громади України, а також Всеук
раїнського Конгресу о б ’єднаних 
єврейських громад. Ієшіва готува
тиме кадри для конкретних 
регіонів, іудейські громади яких 
матимуть постійні контакти із сту
дентами, які в наступному будуть 
їхати до них рабинами. Фінансу
вання ієшіви взяв на себ е  відомий 
бізнесмен В.Рабинович.

300-річчя від дня народжен
ня рабі Ієраеля Баал-Шем-Това 
іудеї Меджибожа, що на Хмель
ниччині, відзначили побудовою  
синагоги біля старого єврейсько
го кладовища, д е  він похований. 
Біля п’яти тисяч ортодоксальних 
євреїв зі всього світу відвідали 
протягом року могилу засновника 
хасидизму.

17



Релігійне життя України

Ток-шоу «70 ликів Тори» 
зібрано в Ізраїльському куль
турному центрі представників 
різних течій сучасного іудаїзму. 
Протистояння між ними тут було 
надто жорстким. Кожний із пред
ставників течій виявляв до свого 
супротивника дещ о аналогічний 
негатив. Але було й дещ о своє. Як
що ортодоксальний іудаїзм пре
тендував на «монополію в істині», 
то реформісти мали сумнів щодо 
збереження лібералів десь  через 
сто років. Не виявили свою пошану 
до заходу послідовники жодної з 
єврейських релігійних течій, хоч 
зауважимо, що вони загалом ста
новлять надто низький відсоток 
сер ед  євреїв України.

Єврейський календар. Якщо 
календар християнських свят
порівняно легко знайти, то про д а 
ти єврейських свят іудаїзму  
неєвреї знають мало. То ж по
даєм о календар єврейських свят 
на 2001 рік: 8 лютого — Ту бі-Швет 
(свято дерев); 9 березня — Пурим 
(звільнення від персів); 8 — 9 
квітня — Песах (вихід євреїв з 
Єгипту); 28 — 29 травня — шавуот 
(отримання євреями Тори); 29  
липня — 9 Ава (день знищення 
Єрусалимського храму); 18-19 ве
ресня — Рош-га-Ш ана (новий 
5762-й рік); 27 вересня — Йом-Ки- 
пур (Судний день); 2-3 жовтня — 
Суккот (Свято кущів); 10 жовтня — 
Сімхат-Тора (Свято Тори); 10 груд
ня — Ханука (звільнення від грець
кої навали). Зауважимо, що дати 
єврейських свят в наступні роки 
будуть вже іншими.

КОНФЕСІЙНА ПЕРІОДИКА

«Справедливость» — проти 
незалеж ності України. П раво
славна газетка, яка почала вихо
дити в 1998 р. з благословення  
керівництва Одеської єпархії УПЦ 
М осковської юрисдикції, р егу
лярно видруковує статті україно
фобського змісту. Тут можна про
читати такі антиукраїнські, анти
державні перли: «Росія, Україна 
Білорусь — це єдиний православ
ний народ, який буде об'єднаний  
при повному забезпеченні рівня 
самостійності кожного з цих д е р 
жавних утворень царем-батюш - 
кою в Москві, якій призначено б у 
ти третім Римом». «Вважай, Ук
раїно, не перестарайся, не по
вторюй помилок Івана М азепи. 
Не відривайся від могутнього 
стовбура — впадеш, засохнеш ... 
Повернися лицем до  Бога — і все  
б у д е  добр е»; «Поняття про 
нинішню владу як про антихрис
тову дозволяє застосувати до неї 
біблійні та святоотечеські п ро
роцтва... Так можна відповісти на 
питання, які все частіше задають  
люди: Коли ж нарешті в се це 
закінчиться?» Возвеличуючи царя 
самодержця і вимагаючи від па
рафіян півдня України покаяння 
«за царевбивство», «Справедли
вость» фанатично несприйнятли
ва д о  всього, що пов’язане з ук
раїнською державністю, д о  мови, 
звичаїв, національної символіки 
тощо.
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«Час Ч» — таку замислувату на
зву дало своїй газеті Об’єднання 
християн-військовослужбовців Ук
раїни, яке нарешті було офіційно 
зареєстроване державними орга
нами. У видрукованому в газеті з 
нагоди реєстрації Об'єднання 
Звернені його голови майора  
В.Хімича з якимсь нехтуванням  
національних святинь говориться 
про орієнтації організації: «Гово
рять, що патріотами України нам 
допоможе стати «Кобзар» Тараса 
Шевченка... Це так. Але, будучи 
християнином, глибоко перекона
ний, що насамперед Біблія зможе 
навчити нас любити свій край, ту 
землю, на якій живемо ми, наші 
ближні... Ми, військові християни, 
берем о Біблію як головний Статут і 
Конституцію свого життя, служіння 
Україні, служіння своїм ближнім». 
Хоч ОХВУ й не прагне пропагувати 
якусь конфесію чи гілку християн
ства, але газета «Час «Ч» чимось 
нагадала газети радянських часів, 
в яких друкувалися статті тих, хто 
рвав з баптизмом, п'ятидесят- 
ництвом, єговізмом в ім'я навер
нення до істинної віри. То ж д е  тоді

заявлене Об'єднанням слідування 
принципам міжконфесійної толе
рантності, якщо воно ділить релігії 
на істинні і брехливі. Газета 
засвідчує якусь зорієнтованість  
Об'єднання на проведення конфе
ренцій із залученням зарубіжних 
учасників.

МІСТИКА

Християнський Львів відкрив 
шлагбаум різним знахарям. Уже 
півроку газета «Високий замок» 
запрошує на прийом із знахаркою і 
цілителькою Валентиною, яка діє 
як підприємець в кінотеатрі імені 
Коперника, на зустріч в БК 
«Сільмаш» із цілителькою і ясно- 
видцею Любою, а в Народний дім 
імені І.Франка в Дрогобичі — з ту
рецьким знахарем Ілхамом, що га
дає, віщує пророкує долю навіть 
відомим політикам і державним  
діячам, артистам і письменникам. 
Певно що за кількістю офіційних 
знахарів, яким надано водночас 
зали закладів культури, Львівщину 
варто записати до  книги рекордів 
Гінеса.

Релігійна панорама № 4 ’2000 19



Релігія в сучасному світі

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

Релігії в останнє десятиліття 
ростуть кількісно, особливо  
іслам, християнство та індуїзм. Як 
свідчать статистичні дані вати
канского прес-агенства "«Фідес», 
взяті з Міжнародного бюлетеня 
місіонерських досліджень, кількість 
мусульман за цю декаду зросла на 
23,5 % (від 962 млн. до  одного  
мільярда 188 млн.), християн — на 
14,4 % (нині їх біля 2 млрд.), 
індуїстів — на 18,3 % (811 млн.). На 
рік зміни тисячоліть населення світу 
становило більше 6 млрд. В останні 
роки воно зростало на 15 %.

«НГ — религия» (№ 23 за 2000 
рік) в статті С. Філатова видру
кувала нову конфесійну статис
тику. Згідно прогнозів до  2006 р. в 
світі буде більше християн на 27 %, 
мусульман — на 36 %, індуїстів — 
на 7 %, послідовників нетра
диційних релігій — на 67 %. Водно
час зросте кількість атеїстів на 7 %, 
взагалі байдужих до  релігії — на 27 
%. Населення Землі в цей час, 
згідно прогнозів, збільшиться з 6 
до 8 млрд.

Словаччина обіцяє рівність 
всім релігіям. Додаток до  Закону 
про свободу релігії, прийнятий не
щодавно в Словаччині, дає  мож

ливість релігійним організаціям ук
ладати з урядом угоди про своє  
перебування в цій країні. Спочатку 
уряд планував укласти таку угоду 
лише з католицькою церквою, до  
якої належить більшість населення 
країни. Це створювало католикам 
деякі переваги перед іншими кон
фесіями. Проте після критики з б о 
ку прихильників інших релігій пра
во на угоди вирішено було поши
рити на всі релігійні організації. Це 
включає Словаччину до рангу тих 
країн, які гарантують рівні права 
всім наявним у них релігіям.

Китай: поширення цензури 
на мережу Інтернет. Нещодавно 
урядом Китаю було видано закон 
про запровадження посиленого  
контролю за мережею  Інтернет, 
який передбачає обмеження сво
боди інформації, поданої на Веб- 
сторінках, натомість вимагає пода
вати інформацію, перевірену  
офіційними урядовими органами. 
У новому законі, зокрема, наголо
шується на необхідності власникам 
Веб-сторінок використовувати ли
ше ту інформацію, яка отримана із 
державних м ас-м едіа, будь-яка 
власна інформація мусить бути су
воро перевірена на лояльність 
владі, для публікації матеріалів за 
кордонних ЗМІ також потрібний 
державний дозвіл. Коло «заборо
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нених тем» фактично повторяє по
передній перелік, опублікований 
минулого місяця, а саме: оприлюд
нення державних таємниць, пропа
ганду антикомуністичних поглядів, 
етнічного та регіонального сепара
тизму, а також інформування про 
діяльність «шкідливих культів» 
(мається на увазі популярний рух 
Фалунь Гунь). У разі недотримання 
зазначених вимог, держава зали
шає за собою  право тимчасово 
припинити або навіть закрити 
Інтернет-сторінку. Монополія на 
підготовку інформаційних сайтів 
нині буде належати лише державі. 
Право дозволяти чи забороняти  
оприлюднення інформації надано 
Державній Інформаційній Раді.

Для власників Інтернет-просто- 
ру новий закон не виявився не
сподіванкою. Чутки про ймовірне 
запровадження обмежень на д о 
ступ до інформації поширюються 
впродовж року. Між іншим, кон
троль над інформацією відбувався 
ще задовго до оприлюднення за 
кону, але як «неписане правило». 
«Зараз стало навіть легше, адже 
ми дізналися, що від нас вимага
ють», — так прокоментував ново
введення адміністратор Вебу  
Sohu.com  Іпс. С еред можливих 
наслідків нового закону експерти 
передбачають збільшення кількості 
державних інформаційних агенцій 
та посилення боротьби між ними за  
інформаційний простір, що при
скорить перехід до Інтернет-епохи, 
підвищення ефективності сам о- 
цензури та домінування на інфор
маційному просторі «нейтральних 
тем», як-от спорт та розваги.

В Нігерії заборонено випуск і 
прокат відеопродукції. Це пояс
нюють тим, що вона «ображає 
іслам», принижує його «святе 
вчення». Заборонено дем онстру
вати фільми публічно. Будь-якому 
продюсерові, який захоче зняти 
фільм, доведеться керуватися у 
своїй творчості суворими прави
лами, встановленими ісламськими 
цензорами. Міністерство юстиції 
штату Кало правила цензури  
фільмів визначає соціо-релігійни- 
ми та культурними інтересами жи
телів, законами штату, аналоги 
яких невдовзі будуть впроваджені 
у всіх штатах країни.

Менше внесли у світову на
уку всі мусульманські країни, 
ніж одна невеличка європейсь
ка країна Бельгія. Таку заяву ге
нерального директора Ісламської 
організації з питань освіти, науки й 
культури Абдель Азіза ат-Туейдже- 
ри надрукувала газета «Указ», що 
виходить в Саудівській Аравії. Вис
новки свої цей мусульманський 
діяч зробив на основі аналізу 
наслідків наукових досліджень, що 
друкуються в спеціалізованих ви
даннях за  останні десять років. 
Згідно його підрахунків, вчені 55 
мусульманських країн становлять 
менше чотирьох відсотків світово
го корпусу наукових працівників і 
трохи більше одного відсотка від 
загальної кількості людей, зайня
тих в науці. Ат-Туейджери відзна
чає, що промислово розвинені 
країни готують в 3 тисячі разів 
більше вчених з науковими ступе
нями на 1 млн. населення, ніж всі
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мусульманські країни з мільярд
ним населенням. В останніх пра
цює менше 350 університетів. В 
них недостатня увага приділяється 
вивченню природничих наук, а 
рівень освіти не відповідає універ
ситетським стандартам із-за зате- 
ологізованості навчального проце
су. А це тому, що ісламські країни 
ідентифікують с еб е  не з Омаром 
Хайямом та Ібн Сіною, коли вони 
гордилися своїми здобутками, 
порівнюючи їх із середньовічною  
Європою, а із станом фанатизму в 
сфері вірувань. То ж є над чим по
думати в Україні тим, хто вдається 
до клерикалізації освіти!

Скандал і протест з боку кон
фесій викликав плакат 
російського художника Андрія 
Логвина, на якому Будда, Христос 
та Магомет розпивають мирову, 
закусуючи оселедцем  й огірком. 
Християни вбачають в цьому па
родію на св. Трійцю, мусульмани — 
недопустимість зображення про-

найшов в цьому зіткнення 
світського та релігійного світо
глядів, відзначивши, що «люди ми
стецтва повинні знати, д е  
закінчується свобода творчості і 
самовираження й починається ко
щунство». Сам художник відзна
чає, що він не хотів когось образи
ти своїм плакатом, а лише прагнув 
довести, що «краще одному з дру
гим випити разом, ніж башку 
відрізувати». Картина А. Логвина 
входила до  серії плакатів «Я не хо
чу ненавидіти», які експонувалися 
під час роботи Міжрелігійного ми
ротворчого форуму, який прохо
див в Москві з ЗО жовтня по 18 ли
стопада.

«Релігійна та конфесійна на
лежність» — така графа може 
з ’явитися під час проведення в 
Росії перепису населення в 2002 р. 
Ініціювала це Російська Академія 
Наук, направивши відповідні реко
мендації П резиденту країни 
В.Путіну. Це — повторне таке звер
нення російських вчених. Перше 
владними структурами було кате
горично відхилене.

Запропоновану Президен
том В.Путіним державну сим
воліку Росії — герб з двохголовим  
орлом, трьохкольоровий прапор 
часів імперії і гімн на музику Алек
сандрова — підтримала більшість 
лідерів конфесій країни. Глава буд- 
дистської сангхи вбачає в цьому 
засіб «зміцнення спокою і підтрим
ки громадянського миру в Росії». 
Верховний муфтій країни Талгат 
Таджулдін зауважує, що більше чо
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тирьох віків доля, визначена В се
вишнім, об'єднувала в одній 
Вітчизні мусульман і православ
них. В цьому значну роль відіграли 
символи Росії. Інший лідер мусуль
ман Равіль Гайнутдінов, висловив
ши свою підтримку В.Путіну, по
шкодував лише з того, що на пра
порі відсутня зел ен а смуга. 
Патріарх Алексій II вважає, що «за
пропонований президентом ком
проміс поєднає народ». Ось тільки 
незрозуміло, з якою «тися
чолітньою російською історією» 
асоціює глава РПЦ двохголового 
орла. Алексій II знову виявив праг
нення приписати Росії ту історію, 
яка їй не належить. Негативну 
оцінку запропонованому п р ези 
дентом варіанту гімну дав очолю
ваний В. Гусинським Російський 
єврейський конгрес.

Подружжя Клінтонів відзна
чило Рамадан і Хануку. Вони 
прийняли в своїй резиденції гос
тей з нагоди свята мусульман та 
іудеїв. Глава держави (баптист) і 
перша леді Хілларі (методистка) 
мусульман прийняли в Овальному 
кабінеті. Головний мулла рідного 
для Біла Клінтона Джорджтаунсь- 
кого університету Яхья Хенді пода
рував Президенту панно в рамці із 
цитатами з Корану. Опісля перша 
сім'я США веселила єврейський 
школярів. З нагоди настання Хану
ки, веселого іудейського свята, 
діти запалили свічку на ханукії — 
традиційному світильнику, який 
має горіти 8 днів. Діти співали для 
Клінтонів пісні, показували їм різні 
ігри, танцювали.

Дослідити релігійність 
ірландців взялися два науковця
— американець Ендрю Грилі та 
ірландець Конор Уорд, які працють 
під егідою Міжнародної програми 
соціальних дослідж ень в 25 
країнах. Експерти з'ясували, що 
типове для багатьох європейських 
країн падіння довіри до  релігійних 
організацій набуло в Ірландії о со б 
ливої масштабності. Але, що ціка
во, це не похитнуло віру в Бога. 
Ірландія залишилася найкато- 
лицькішою країною Європи. Хоча 
при цьому кількість тих, хто 
зберігає довіру до  церкви впало за  
10 років з 45% до 28%. Не задов о
лені ірландці тим, що в церкві за 
надто багато влади, яка втру
чається навіть в справи уряду. Од
нак кількість невіруючих в Ірландії 
зросла з 2% до  6%.

Згідно статистики, 44% до
рослого населення Великої 
Британії не сповідують жодної 
релігії. В 1983 р. ця цифра склада
ла 31%. Це повідомляє Національ
ний центр соціальних досліджень 
на основі опитування громадської 
думки. Зан епад віри торкнувся 
найбільше Англіканської церкви, 
до  якої зар аз належить лише 
чверть населення країни. Порівня
но з 1983 р., кількість англікан у В е
ликобританії зменшилася на 40%. 
Особливо багато невіруючих с е 
ред молоді від 18 до  24 років. Дві 
третини цієї вікової групи заявля
ють, що вони не належать до  ж од
ної з релігій. Якщо сер ед  амери
канців віруючими себ е  вважають 
86 %, сер ед  італійців — 92 %, то

Релігійна панорама № 4 ’2000 23



Релігія в сучасному світі

сер ед  великобританіців лише 48 % 
пов'язують себ е  з якоюсь релігією. 
На думку провідного релігієзнавця 
Пітера Брайєрлі, при збереженні 
таких тенденцій через 40 років ли
ше 0,5 % населення країни будуть 
відвідувати церковні служби. 
Зменшиться доля християн сер ед  
населення Великобританії, рівень 
їх релігійності. Із-за посилення  
релігійного плюралізму в країні 
зр остає кількість представників 
інших релігій.

ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТ

Гоніння на християн у В'єт
намі. «Хоч влада завжди говорить, 
що у В’єтнамі існує свобода релігії 
та віросповідань, але нас все одно  
постійно переслідують», — заявив 
пастор однієї із церков Нг'єн Нгос 
Хен. При цьому використовують 
такі методи: арешти і ув'язнення 
лідерів домашніх церков; штрафи 
за колективні моління в приватно
му будинку; гоління голови цер
ковному пастору; конфіскація 
релігійної літератури та ін. Про 
кампанію з відвернення зростання 
християнських церков у В’єтнамі 
повідомляє інформаційне агентст
во «Компас Директ».

«Переможи життя» — так на
звано спеціальне видання 
німецькою мовою «Спортивної 
Біблії». До книги ввійшов не лише 
Новий Заповіт, а й висловлювання 
на релігійні теми відомих спортс
менів, спортивні метафори із всьо
го Святого Письма. Так, в Першо

му посланні до  коринтян ап.Павло 
говорить: «Хіба ви не знаєте, що ті, 
хто біжить на перегонах, всі біжать, 
але лише один одержує нагороду? 
Біжіть так, щоб її одержали ви» (9: 
24). Видання підготував спортив
ний капелан Клаус-Пітер Вейн- 
гольд, пастор Євангелічної церкви 
Німеччини, який працював на 
Олімпіаді у Сіднеї в її спеціальному 
центрі пастирської опіки.

Найбільшою загрозою для 
стабільності й цілісності Індонезії 
є постійні зіткнення між християна
ми і мусульманами. Особливе з а 
непокоєння тут викликає 
міжрелігійний конфлікт на Мо- 
луккських островах. В країні і досі 
не розроблена ефективна система  
із запобігання міжрелігійним 
конфліктам. Незважаючи на вве
дений надзвичайний стан на ост
ровах, відновити мирне співісну
вання мусульман і християн поки 
що не вдається. Навпаки, кількість 
жертв збільшується. В результаті 
міжрелігійних зіткнень на Молукках 
загинуло 3 тис. осіб, переважно 
християн.

Біблію для мотоциклістів, 
для спортивних фанатиків, 
в'язнів, інших суспільних груп ви
дала Міжнародна Біблійна спілка. 
Нове її спеціалізоване видання — 
«Шлях для ковбоя». Кишенькового 
формату книга вміщує Новий З а 
повіт, деякі уривки із Псалтиря, 
релігійного змісту приказки, 
індивідуальні поради, вірші та м о
литви для ковбоїв, кольорові 
світлини та ін. Замовник видання
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— світове Товариство християнсь
ких ковбоїв. Редактор Міжнарод
ної Біблійної спілки Деббі Кубік так 
оцінив необхідність спеціалізова
них видань Біблії: «Деякі люди не 
відчувають потягу до традиційної 
Біблії. Це може бути від переко
нання в тому, що Бог їх не любить. 
Такі люди відвертаються від Гос
поднього Слова. Отож ми постави
ли за мету подати таким людям 
Біблію зовсім в іншому плані».

Знайдено пам'ятку давньо
руської писемності кінця X — по
чатку XI століття. її виявила Нов
городська археологічна ек сп е
диція під керівництвом академіка 
В.Яніна з Московського універси
тету с е р е д  середньовічного  
сміття. Вважають, що цей видря
паний на бересті текст Святого 
Письма із зображенням з двох  
боків Ісуса Христа і св. Варвари ви
кинули в смітник язичники. На 
трьох дощечках накреслено 75 і 76 
псалми Давидові. Наявна зчіпка 
засвідчує, що виявлено кусок кни
ги. Експедиція вважає, що вона 
давніша від Остромирового Єван
гелія, яке датують 1056-1057 рр.

Незвичайне паломництво 
взялися здійснити 12 християн 
з різних країн світу. Вони виріши
ли пройти шляхом давніх волхвів з 
Іраку в Палестину. Відтак через 
2000 років вони повторюють пе
рехід по пустелі від «Аравії і Саби» 
трьох євангельських волхвів, які 
йшли за Віфліємської зіркою до  
місця народження Христа. 12 па
ломників з Великобританії, США,

Замбії, Зімбабве, Філіпін і Судану 
планують подолати цю відстань за  
99 днів. Мета переходу — сприяти 
встановленню мира і терпимості 
на Близькому Сході, д е  перехре
щується доля трьох світових 
релігій. Стосунки між ними викли
кають занепокоєння сер ед  меш 
канців регіону, всього людства.

Днями виданий восьмитом- 
ний каталог християнських му
чеників за віру XX ст. Ця книга, 
над упорядкуванням якої з 1995 р. 
працювала спеціальна комісія, 
включила імена більш ніж 13400  
осіб з 106 країн світу. Тут враховані 
православні і католики, які зазнали  
гонінь в СРСР та інших соціалістич
них країнах, жертви нацизму, авст
ралійські, іспанські та м екси
канські християни, африканці, 
американці та інші. Самі упорядни
ки каталогу не вважають його по
вним і, за словами одного із членів 
комісії італійського священика 
Марко Н’яві, готові розширити йо
го за рахунок нових імен тих, хто 
постраждав за  віру. Характерно, 
що перші два томи, найбільш 
об'ємні, подають відомості про 
жертви комуністичних режимів.

РИМО-КАТОЛИЦИЗМ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗИ

Святкування Різдва Христо
вого почалося 25 грудня мес
сою на площі Св.Петра у Вати
кан^ яку відслужив Папа Іван Пав
ло II. Закінчаться святкування 6

Релігійна панорама № 4 ’2000
7 -  7288

25



Релігія в сучасному світі

січня, коли Понтифік урочисто за 
криє Святі двері Собору Петра.

2000-й рік був роком Ісуса 
Христа. Католицька Церква про
вела його організовано. Щонеділі 
на площі св.П етра у Ватикані 
відбувалися богослужіння для пев
них категорій вірних, частіше всьо
го з участю Глави Церкви. Прово
дилася низка урочистостей з учас
тю представників інших христи
янських Церков. Ювілейні заходи  
за  участю Католицької Церкви 
проводилися в багатьох країнах. 
Знаменно, що, підсумовуючи жит
тя Церкви протягом 2000 років, 
Іван Павло II від її імені просив про
щення за всі гріхи, скоєні нею, і дав 
прощення тим, хто завдав кривди 
католикам. Головна ювілейна уро
чистість відбудеться в Римі 6 січня, 
коли офіційно світ перейде в третє 
тисячоліття Ери Христової.

У Ватикані надруковано до
кумент, що засуджує зловжи
вання екзорцизмом — вигнан
ням диявола. Відтепер для зайнят
тя цією практикою (здійснення  
спеціального обряду) необхідне  
рішення єпископа. Екзорцизм і 
лікування вірою вкорінені в христи
янській традиції, але та попу
лярність, яку набули останнім ча
сом ці обряди в церкві, викликають 
занепокоєння, оскільки вони часто 
супроводжуються зайвою  с е н 
саційністю і часто закінчуються 
приступом істерії. Відомий в 
Європі екзорцист Емануїл Мілінго 
— колишній єпископ Лусакі в 
Замбії, який нині живе в Римі, зб и 

рає своїм даром тисячі людей із 
всього світу, особливо хворих. Ак
тивність Мілінго викликає у 
офіційного Ватикану нарікання.

Іван Павло II критикує Євро
пейську Хартію прав людини —
новий доку
мент, прийня
тий керівницт
вом Євросою- 
зу. Папа вва
жає с е р й о з
ним його н е
доліком від
сутність згад
ки про Бога і 
християнські традиції континенту. 
Європейська Хартія прав людини 
була схвалена недавно представ
никами 15 європейських держав в 
Ніцці. В своїх коментарях Папа 
протиставив розуміння прав лю
дини сучасними політиками ро
зумінню їх королем франків Кар
лом Великим, який, на його думку, 
як політичний діяч середньовіччя й 
християнин зробив неоціненний 
внесок у формування релігійного 
тлумачення свобод.

Довідка. Карп Великий (742-814) — 
син Пипіна Короткого, який в 756 році 
подарував Папі Стефану II Ватикансь- 
кий пагорб. Як відомо, на цьому місці 
опісля сформувався центр католициз
му. Карл зійшов на трон в 768 році. У 
800 році папа коронував його імпера
тором римлян. Карл Великий був пол
ководцем, який подвоїв володіння 
свого батька, поширюючи водночас 
християнство на ці землі. За часів Кар
ла Великого Вселенська імперія існу
вала окремо від Вселенської Церкви.
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Якщо перша, на його думку, мала пра
вити тілами людей, то друга — 
відповідати за їх душі. Відтак Бог дав 
кожному з них главенство в їх власній 
сфері.

Новий супергерой серії ко
міксів Папа Іван Павло II. Видан
ня, яке одержало офіційне схва
лення Ватикану, описує реальне 
життя і дійсні пригоди Кароля Вой- 
тили — «Папи третього тися
чоліття». Особливим успіхом кори
стується описання в книзі дитинст
ва молодого Кароля в невеличко
му польському містечку, д е  він 
брав участь в самодіяльності, 
спілкувався з гарними дівчатами, 
танцював з ними вальс, мазурку і 
навіть танго. У коміксах описано і 
трагічні сторінки в житті Пон- 
тифіка. У 9 років хлопчик втратив 
матір, а через два роки — свого 
єдиного брата. Він ніколи не праг
нув самоутвердитися, випалюючи 
побільше сигарет чи випиваючи 
побільше пива. Католицька Церква 
прагне донести істину про Папу до  
нашого мешканця Землі. Комікси, 
як проста і приваблююча літерату
ра для дітей, може відіграти в цьо
му немаловажну роль. Понтифік 
вважає, що дорога до неба відкри
та не лише для католиків, а й для 
всіх тих, хто несе добро і живе з чи
стим серцем.

Святкування на честь Бла
женного Папи Івана XXIII відбу
лося 8-10 грудня в Туреччині.
Захід організувало Міністерство 
культури і Католицька ієрархія цієї 
країни. УГКЦ була представлена на

урочистостях владикою Любоми
ром Гузарем. Архієпископ Анжело 
Джузеппе Ронкаллі в 1935-1944  
роках був нунцієм Апостольської 
столиці в Туреччині. Мусульмансь
ка країна, яка не завжди доброзич
лива до  християн, знала його як 
людину добру, що допомагала їй у 
всьому. Власне це й спричинило 
те, що турецький уряд приєднався 
до вшанування пам’яті Папи Івана 
XXIII, прилученого нинішнім Пан- 
тифіком до  блаженних.

Папа Римський прийняв уль- 
транаціоналіста Хайдера, який 
входив до  делегації Австрії, що 
прибула на зустріч до  Риму із Пон- 
тифіком. Це викликало переполох 
в політичному світі Європи, бо ж, 
як заявив сам Хайдер, зустріч 
пройшла «в теплій атмосфері», а 
Іван Павло II навіть мав з ним р оз
мову віч-на-віч. Австрійська д е л е 
гація, а вона включала 250 осіб, 
передала Ватикану свій подарунок 
— різдв'яну ялинку, яку виставлять 
на площі Святого Петра. Прийом 
Папою Хайдера спричинив про
тест студентської молоді, яка обу
рювалась поведінкою Папи, який 
практично видав індульгенцію 
відомому націоналісту. Засудили  
візит Хайдера у Ватикан також 
єврейські організації, ліві політичні 
рухи, уряд Ізраїлю. Не вітав приїзд 
Хайдера й уряд Італії, бо  ж 
австрійський націоналіст образив  
італійців, дорікаючи їх за  надто 
зневажливу «іміграційну політику». 
Цікаво, що при цьому Хайдер, як 
аргумент, використав думки сам о
го Папи, який закликає до  терпи
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мості щодо всіх людей незалежно 
від їх релігії чи етнічного поход
ження. Пояснюючи причину надан
ня Хайдеру аудієнції, Ватикан за 
являє, що такі зустрічі мають «пас
тирський характер»: під час їх Папа 
благісно впливає на лідерів світо
вої політики.

За словами Глави Конфе
ренції католицького єпископату 
Російської Федерації, архиепис
копа Тадеуша Кондрусевича, всьо
го 42 % (220 із наявних 520) като
лицьких громад змогли зареєстр у
ватися в Росії. Але навіть офіційна 
реєстрація не знімає багатьох гос
трих проблем. Зокрема біля 40 % 
зареєстрованих громад не мають 
власних храмів або хоча б каплиць. 
Дозвіл на будівництво нових 
храмів чи повернення католикам 
їхнього майна у багатьох районах 
місцева влада видає дуже неохоче 
і всіляко затягує цю процедуру.

Білоруська Греко-Католиць- 
ка Церква відзначила 10-ліття 
своєї свободи. Урочистості відбу
лися в містах Полоцьку й Вітебську 
при участі в них не лише вірних 
греко-католиків, а й римо-като- 
ликів Вітебської дієцезії. На свято 
приїздив митрополит П ере
мишльсько-Варшавський Іван 
Мартиняк. Все це відбулося 10-12 
листопада, що співпадає з днями 
св.Й осаф ата Кунцевича, якого 
греко-католики приймають за по
кровителя Білорусі.

Святий Престол підписує 
угоди про юридичний статус

Католицької Церкви з урядами 
європейських країн. В листопаді 
така угода була підписана з уря
дом  Латвії. Нею визнавалося за  
Церквою право опіки вірними в 
госпіталях, центрах соціальної д о 
помоги, в'язницях, сиротинцях, 
дозволялася вільна харитативна 
діяльність, співпраця з державою у 
збереженні культурних цінностей і 
духовна опіка католиків в армії. 
Угода Святого Престолу з урядом  
Словаччини передбачає свободу  
Церкви у сфери культу, душпас- 
тирства й освіти, зокрема в ділянці 
релігійного виховання молоді.

Ватикан не бачить якихось 
ознак близької зустрічі Папи 
Івана Павла II з Московським 
патріархом. Про це заявив прези
дент Папської Ради з питань хрис
тиянської єдності кардинал 
Кессіді, зауваживши при цьому, 
що «Святий Отець залишається 
відкритим й готовим для зустрічі з  
Патріархом, якби трапилася така 
нагода». Свою відмову від зустрічі 
останній мотивує переслідування
ми православних з боку католиків 
в Західній Україні ( хоч зауважимо 
— чого це Патріарху Росії до уваги 
справи України, її церков), а також 
католицьким прозелітизмом (ли
ше треба було б бути вдячним цій 
Церкві за  ту євангелізацію, якою 
мало б зайнятися православ’я, але 
мало що робить).

Основні завдання Католиць
кої Церкви після Великого 
Ювілею окреслив держсекретар  
Святого престолу кардинал Сода-
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но, відкриваючи 8 листопада но
вий навчальний рік в Папському 
Латеранському університеті. їх бу
ло названо три. Перше завдання — 
це «вимога нової євангелізації», бо  
ж основний сенс існування Церкви 
— це проголошення Христової 
тайни. Друге завдання — «мораль
не обновлення» всупереч «вітру 
релятивізму, що охоплює сучасну 
культуру», відвернення «спокуси 
конформізму з ментальністю  
століття», розуміння свободи як 
якогось джерела істини. Третій по
клик Церкви — це «посів єван
гельського зерна у людську 
цивілізацію», яка має бути прони
зана «засадничими цінностями 
природного закону», сприйняттям 
Євангелії як «основи людського 
суспільства», в якому поважають 
людську гідність кожного, 
релігійний сенс сім'ї, значимість 
праці, «священний аспект життя». 
Бажання людей побудувати  
«суспільство б ез Бога», на думку 
кардинала, зрештою вилилося в 
появу суспільства, що протистоїть 
інтересам людини, переслідує її і 
нищить в світових війнах.

Кількість кардиналів, молод
ших 80 років, постійно змен
шується. Нині їх 97 ( 48 — євро
пейці, зокрема 17 італійців, 27 — з 
Америки, 12 — з Африки, 8 — з Азії 
і 4 — з Океанії). Очікується попов
нення їх в лютому наступного року, 
коли Папа назве нових кардиналів.

«Комплексна концепція здо
ров'я» була проголошена Папою 
Іваном Павлом I117 листопада під

Релігійна панорама № 4 ’2000
8 -  7288

час роботи організованої Папсь
кою радою душ пастирства з д о 
ров’я XV Міжнародної конференції 
медиків. Папа наголосив на не
обхідності кожного турбуватися 
«про своє власне фізіологічне існу
вання». Сьогоденна концепція зд о 
ров'я повинна враховувати родин
ний, трудовий, соціальний та гео
графічний контекст, в якому знахо
диться хворий. «В центрі етичних 
норм перебуває людська істота з її 
виявом особистості», а тому, за 
уважив Понтифік, слід «поважати її 
право бути народженою, жити і 
вмерти в природний спосіб». 
«Інструкція про молитви задля  
одержання зцілення від Бога», по
ширена Конгрегацією віровчення 
Ватикану в кінці листопада, з а 
стерігала від ототожнення «моли
тов одужання» з «молитвами ек- 
зорцизму», приписування окремим 
особам «харизми зцілення» під час 
якихось спеціальних молитовних 
зібрань для лікування хворих. 
Легітимними є, згідно «Інструкції», 
лише такі молитовні зібрання, які 
не супроводжуються «істерією, 
штучністю, театральністю чи сен 
саційністю». Факт одужання під час 
молитви від дії Святого Духа (а не 
впливу якоїсь особи) має засвідчи
ти компетентна заява церковних 
властей, а не самозасвідчення  
вірних. Зрозуміло, що цей новий 
документ Церкви спрямований  
проти поширення харизматичного 
християнства.

Нове загострення відносин 
Китаю з Ватиканом викликала 
канонізація останнім китайських
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католиків, які загинули мучениць
кою смертю десь  сто років тому під 
час т. зв. «боксерського повстан
ня», спрямованого проти чужинців 
в країні. «Боксери» нині в Китаї 
розглядаються як національні ге
рої, їх подають як приклад для 
наслідування сучасній молоді. То
му, як заявила китайська влада, 
«крок Ватикану з канонізації» (та 
ще й 1 жовтня — в день утворення 
КНР) «завдав величезної шкоди 
почуттям китайського народу і 
гідності китайської нації».

Юридичне визнання гомосек
суальних шлюбів засуджено 
Папською радою із справ сімї.
Легалізація подібних зв'язків 
свідчить про кризу суспільної мо
ралі. «Гомосексуальні відносини не 
можуть бути основою для істинного 
шлюбу,» — говориться в документі 
Ради, який є своєрідною реакцією 
на закони Голландії і Німеччини, що 
прирівняли гомосексуальні шлюби 
до звичайних, гетеросексуальних. 
Ватикан засуджує також спроби л е
галізації усиновлення дітей гомо
сексуальними парами.

Ватикан прагне зменшити не
гативну реакцію Московського 
Патріархату на повідомлення про 
візит Папи в Україну. Так, секретар 
Папської ради сприяння христи
янській єдності єпископ Вальтер Ка
спер заявив: «Я сподіваюся, що ця 
поїздка стане внеском у справу 
поліпшення відносин з Російською 
Православною Церквою. Але вона 
насамперед є важливою для самої 
України, яка у пострадянський

період переживає період значних 
випробувань. Люди, які стільки 
страждали, вбачають у візиті Івана 
Павла II знак надії на майбутнє». 
Кардинал Едвард Кессіді відзначив: 
«Україна — інша країна, і ситуація тут 
зовсім інша, аніж у Росії. Той факт, 
що Святий Отець був запрошений 
туди і що люди там так сильно праг
нуть, аби він приїхав, є пріоритетним 
у цьому питанні». Водночас карди
нал додав: «Святий Отець зали
шається відкритим і готовим до  
зустрічі з Патріархом Московським, 
якби трапилася така ситуація».

Зростає увага Ватикану до 
католицьких Церков східного об
ряду. Так, Папа Іван Павло II очолив 
відправу урочистого Акафісту в 
присутності пятидесяти католиць
ких єпископів візантійського обря
ду, сер ед  яких були владики з Ук
раїни, Румунії, Албанії, Болгарії, 
Греції та Туреччини. Понтифік за 
твердив обрання новим Патріархом 
Антіохійським греко-мельхітської 
католицької Церкви. Лутфі Лагама, 
який взяв ім’я Григорія III. Папа при
значив префектом ватиканської 
конгрегації Східних Церков 
Патріарха сиро-антіохійської Церк
ви Ігнатія І Моуса Дауда, що 
замінив на цій посаді відомого кар
динала Сільвестріні.

ПРОТЕСТАНТИ

США очолив Президент-мето- 
дист. Джордж Буш-молодший є 
третім президентом США, що на
лежить до  протестантської Мето-
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дистської Церкви. До нього прези
дентами були методист Уіл’ям 
Маккінлі і Рутфорд Хейз. До цього 
ж віросповідання належить і новий 
віце-президент США Річард Чейні. 
Буш та його дружина Лора викла
дали в недільній школі та брали ак
тивну участь в благодійній діятель- 
ності Методистської Церкви. За 
свідченням одного з методистсь
ких єпископів Техасу, Буш приділяв 
багато уваги зв'язкам між 
релігійними громадами та держав
ними програмами, хоч і послідо
вно відстоював принцип відокрем
лення Церкви від держави. Буш 
поділяє негативне ставлення своєї 
Церкви до клонування людини і го
мосексуальних шлюбів. Разом з 
тим він виступає за збереження 
смертної кари і заборону абортів, 
за винятком тих випадків, коли на
родження дитини загрожує життю 
матері. Методистська Церква за
суджує смертну кару й не вимагає 
заборони абортів. Водночас Буш 
займає менш жорстку, ніж методи
сти, позицію щодо контролю над 
продажем зброї населенню. Ряд 
відхилень Буша-молодшого від 
офіційної позиції Методистської 
Церкви не викликає якогось осуду 
з боку останньої. За словами її 
представника, рядові методисти 
досить часто не поділяють по
глядів керівного органу Церкви — 
Генеральної конференції.

Гоніння протестантів в Тад- 
жикістані. В таджицькому місті 
Сарбанді не лише не реєструють 
три протестантські церкви, а й пе
реслідують їх членів. В останні три
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місяці церкви євангелістів і бап
тистів Таджикистану не могли про
водити свої богослужіння, бо вла
да попередила, що опісля вони ма
тимуть «великі проблеми». Про
повідників християнських церков 
арештовують, піддають тортурам, 
інколи б’ють до крові. Представни
ки міністерства безпеки відвідують 
богослужіння протестантів, після 
яких декого із членів громад заби
рають для «бесід» в міські уп
равління.

Біллі Грем знову проповідує 
вість надії, єдності та викуплен
ня. Це — після тривалого перебу
вання в лікарні. «Ми не знаємо, ко
ли прийде наш час. Якщо ми не 
звертаємося до Бога, що вдячні 
йому за все, що маємо, прийде 
суд», — сказав він у проповіді на 
стадіоні в Джексонвіллі (Флоріда), 
де зібралося біля 300 тис. осіб. 
Моя євангелізація не завер
шується сьогодні, як це дехто ду
має. «Поки Бог дає мені дихання, я 
буду продовжувати своє про
повідування».

Асоціацію євангелістів відте
пер очолюватиме Франклін 
Грем — син знаменитого про
повідника Біллі Грема, якому ви
повнилося 82 роки. На цю посаду 
рада директорів обрала його од
ноголосно. Сам Біллі залишається 
головою ради Асоціації, заснова
ної ним 50 років тому. Франклін є 
також головним керівником місії 
«Сумка самарянина».

Переслідування мусульма
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нами християнських місіонерів 
в Кенії. Поблизу міста Кусумі трав
ми голови одержали місіонери 
К.Мілер та Г.Біч, які перевозили 
хворого в лікарню. їх звинуватили 
у викраданні дітей.

Протестанти Казахстану за
судили проект місцевого Зако
ну про релігії. їх лідери вважа
ють, що підготовлений Мінюстом 
проект суперечить міжнародним 
стандартам в сфері прав людини, 
необгрунтовано обмежує право на 
свободу думки, совісті, переко
нань і релігії, утримує дис
кримінаційні норми щодо 
релігійних меншин і суперечить 
Конституції, цивільному кодексу 
та іншим законодавчим актам Ка
захстану. На нараді протестантсь
ких лідерів прийняте рішення 
звернутися із заявою до уряду Ка
захстану з вимогою припинити по
дальший розгляд цього проекту. 
Вони вважають, що діючий Закон 
потребує удосконалення, але 
зміни мають бути направлені на 
подальше наближення його до 
міжнародних стандартів, а не не
хтування ними. Закон має врахо
вувати думки всіх конфесій. Це 
вже другий проект закону, який 
викликав таке збурення. Перший, 
оприлюднений в 1995 році 
Міністерством культури, інфор
мації і громадянської згоди, був 
зорієнтований на посилення кон
трольних функцій держави щодо 
релігійних об'єднань, на регла
ментацію діяльності релігійних ор
ганізацій. Саме із-за цього він був 
відхилений.

Свідки Єгови виграли позив 
проти Мінюсту Татарстану.
Вахітовський районний суд Казані 
зобов'язав Міністерство юстиції Та
тарії зареєструвати громаду Свідків 
Єгови м. Нижнєкамськ, якій було 
відмовлено в перереєстрації на тій 
підставі, що в наданих нею докумен
тах юридичною адресою організації 
було зазначене житлове помешкан
ня. Суд визнав відмову необгрунто
ваною, оскільки Закон не забороняє 
використовувати адреси житлових 
помешкань як юридичних адрес. Ад
вокат Свідків Єгови Арлі Чемірова 
заявила, що громади вимушені ви
користовувати адреси житлових по
мешкань, оскільки власники нежи
лих приміщень під тиском Феде
ральної служби безпеки відмовля
ють Свідкам Єгови в оренді і наданні 
юридичних адрес.

Верховний суд ФРН відмовив 
у визнанні «Свідків Єгови» як 
офіційної релігійної організації.
Суд також прийняв рішення про 
проведення додаткового розсліду
вання відповідності цієї організації 
законодавчим нормам Німеччини. 
Попередньо, в 1997 році, Феде
ральний конституційний суд Німеч
чини ухвалив, що об’єднання 
«Свідків Єгови» має бути позбавле
не юридичного статусу як ор
ганізація, яка пропагує серед своїх 
послідовників відмову від активно
го політичного і громадського жит
тя. Питання про надання або поз
бавлення юридичного статусу 
релігійної організації в Німеччині 
має надто важливе значення. Ор
ганізація, що має такий статус,
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згідно із законом, має право цент
ралізовано брати внески зі своїх 
прихильників, засновувати фонди 
пожертв, а також пропонувати свої 
погляди на телебаченні та радіо.

П Р А В О С Л А В 'Я

Наприкінці листопада Кон
стантинопольський Патріарх 
Варфоломій І відвідав Індію.
Патріарх побував в історичному 
центрі християнства цієї країни — 
південному штаті Керала. В Індії 
нараховується біля 2 млн. християн 
давньої традиції, історія якої тяг
неться ще від апостола Хоми, який 
прибув на територію теперішньої 
Керали з проповіддю Євангелія в 
52 році. Більшість керальських хри
стиян сповідують християнство не- 
халкідонського напрямку, а 
меншість — католицизм східного 
обряду та протестантизм. В аеро
порту міста Кочі Патріарха 
зустрічали ієрархи і віруючі не- 
халкідонської Сіро-Маланкарської 
православної церкви. В місті Кот- 
таям — духовному центрі Малан- 
карської церкви предстоятель цієї 
давньої громади митрополит Ва- 
силій Марфома Матфей II, що но
сить також титул Католікоса Сходу, 
дав на честь високого гостя свят
ковий обід. Під час обіду Патріарх 
Варфоломій висловився на ко
ристь діалогу між розділеними хри
стиянськими конфесіями, зокрема 
між східними православними і не- 
халкідонськими церквами.

19 грудня упокоївся Патріарх 
Єрусалиму і Святої Землі

Діодор І (Дам’ян Каріваліс). Він 
був греком. Народився на о. Хіос 
(Греція) 14 серпня 1923 року. Чер
нечий постриг прийняв 4 березня 
1944 року, а священичий — 5 жовт
ня 1947 року. В листопаді 1962 ро
ку був рукоположений в Єпископа 
Ієрапольського. 139-м предстоя
телем Єрусалимського Патріарха
ту владика Діодор був обраний 16 
лютого 1981 року. Доктор бого
слов’я (1981). Православні Церкви 
України відправили заупокійні 
Літургії за спочилим.

Білоруська Автокефальна 
Православна Церква зазнає 
гонінь з боку владних структур.
Предстоятеля БАПЦ в березні 1998 
р. було арештовано, але йому вда
лося втекти й в такий спосіб уникну
ти трирічного ув’язнення. Єпископ 
відтоді діє підпільно. Відмовлено в 
реєстрації громадам Церкви, а 
відтак ті з їх священиків, які продов
жуватимуть релігійну діяльність, 
навіть в приватних квартирах, бу
дуть притягнуті до відповідальності. 
Священик с. Пограничного Іван 
Стасюк, протестуючи проти репре
сивних заходів міліції щодо грома
ди, вимушений був вдатися до ого
лошеного голодування.

Московський Патріархат праг
не ігнорувати Вселенського Пра
вославного Патріарха Варфо
ломія. Останнім часом тут його все 
частіше величають Стамбульським. 
Московська Церква не надіслала 
своїх делегатів до Стамбулу на 
щорічні святкування всім православ
ним світом ЗО листопада свята
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Андрія Первозванного. Не було їх тут 
і на Різдво Христове 25 грудня. Ця 
Церква має також намір ігнорувати 
колоквіум з питань екології 
Балтійського моря, що проходитиме 
під егідою Константинополя в 2001 р.

Старообрядці не можуть 
примиритися з Руською Право
славною Церквою, очолюваною 
Алексієм II, із-за обрядових 
відмінностей і включення остан
ньої «в політичне життя країни». 
Помічник митрополита Алімпія — 
глави старообрядницької Церкви 
наголосив і на майнових пре
тензіях до РПЦ. Старообрядці не- 
вдоволені ще й тим, що держава 
передала Православній Церкві 
надто багато предметів церковно
го начиння, які їй не належать, а 
були створені до XVII ст. і є 
повністю старообрядницькими.

УПЦ Московського Патріар
хату сподівалася, що Президент 
Росії під час переговорів із Ле
онідом Кучмою порушить питання 
про свободу совісті в Україні і про 
становище в ній канонічного пра
вослав'я. Про це повідомляла 21 
грудня газета «Ехо Москви». УПЦ 
МП занепокоєна тим, що єпископ 
Київського Патріархату Данило 
Чокалюк веде переговори в Стам
булі із Вселенським Патріархом 
про форму визнання ієрархів УПЦ 
КП. «З точки зору церковних ка
нонів, — заявляє УПЦ МП, — якщо 
навіть Константинополь визнає 
Філарета і його колег, то це не буде 
мати ніякої юридичної сили,

оскільки Філарет підданий ана
фемі і не є священиком».

Миротворчі зусилля релігійних 
лідерів із вирішення карабахської 
проблеми стали регулярними.
Гостинність виявив Патріарх Мос
ковський і всія Русі Алексій II, зібрав
ши 24 листопада в Даниловому мо
настирі на зустріч Верховного 
Патріарха і Католикоса всіх вірмен 
Гарегіна II та голову Вищої релігійної 
ради народів Кавказу, духовного

лідера мусульман Азербайджану 
Шейх-уль-іслам Аллах-Шукор Пашу- 
заде. Це четверта їх зустріч. Перші 
три (1993,1994 і 1995 роки) відбули
ся з ініціативи азербайджанців, ця — 
вірмен. Завдяки цим зустрічам тери
торіальний конфлікт не став між
релігійним, припинилося кровопро
лиття. У Сумісній декларації і Звер
ненні до президентів трьох країн ду
ховні лідери заявляють, що жодний 
народ не став щасливим від того, ко
ли прагнув добитися цього за раху
нок інших народів. Вони застеріга
ють від втручання в конфлікт «силь
них світу цього» — іноземних дер
жав, виявляють затурбованість мож
ливістю використання протистояння 
силами екстремізму.
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Патріарх Алексій II піддав 
критиці Хартію фундаменталь
них прав Євросоюзу за ігноруван
ня нею релігійної спадщини Євро
пи, абсолютизацію гуманістичних 
цінностей і нібито наявне ігнору
вання питання про моральну 
відповідальність особи, недостатнє 
вираження духовно-моральних за
сад гідності людини. Патріарху не 
сподобалася стаття 21 Хартії, яка 
забороняє «дискримінацію на будь- 
якій основі» в сфері релігії, 
відсутність положення про невтру
чання держави у внутрішнє життя 
релігійних організацій, надання 
свободи в художньому самовира
женні і відсутність якихось обме
жень в наукових дослідженнях.

Митрополит Кирило, голова 
Відділу зовнішніх церковних 
зв'язків Московського Патріар
хату, головною причиною релі
гійних конфліктів вважає не «ради
калізм» тих чи інших рухів, а про
тиріччя між подальшою секуляри
зацією світського суспільства і тра
диційними духовними цінностями. 
Про це владика заявив нещодавно 
на Міжрелігійному миротворчому 
форумі в Москві. Він вважає ненор
мальним той факт, що релігія 
витісняється із суспільного життя, 
перетворюється у винятково осо
бисту справу кожної людини. На
ступає конфлікт двох цивілізацій — 
секулярної і релігійної. Митропо
лит Кирило за таке суспільство, де 
б віруючі жили за духовними цінно
стями тієї релігії, яку саме вони 
сповідують. Так, в дореволюційній
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Росії сповідники ісламу жили за 
нормами шаріату, а не загально- 
російськими законами.

Російський християнсько- 
демократичний рух — ця
найбільша партія Росії христи
янської орієнтації активізує свою 
діяльність. Паралельно з ним діє 
створений в 1997 р. Союз право
славних громадян. Але будь-яка 
партія — то частина. Тому Російсь
ка держава взяла орієнтир на 
Церкву. Окреслився шлях до ство
рення нової теократії, але не такої, 
яка підпорядковує собі державу, а 
такої, в якій Церква виконує свою 
духовну місію, реалізує реальну 
симфонію себе із суспільством. 
Готується думський законопроект 
«Про соціальне партнерство 
Церкви й держави», який дасть 
можливість Церкві захищати мо
ральні, сімейні, культурні цінності, 
а зрештою — і саму державність. 
Враховуючи те, що нині Російська 
Православна Церква є єдиною не- 
розчленованою структурою на 
просторі історичної Росії, ця Церк
ва бере на себе обов'язок не зали
шати своїх одиновірців в біді в тих 
колишніх «союзних республіках», в 
яких існують «етнонаціоналістичні 
режими». Такий режим, з точки зо
ру Церкви, є і в Україні. В РПЦ на
явні сили, які виношують ідею 
поєднання руських земель. Вони 
прагнуть створити для реалізації 
цієї мети широкомасштабний рух. 
Відзначається в російсько-право
славній пресі, що розуміння цього 
виявляє й вища державна влада 
Російської Федерації.

35



Релігія в сучасном у світі

БУДДИЗМ

Далай-лама  
Тензін Гьятсо 
XIV, що знахо
диться нині у 
вигнанні з Тибе
ту в індійському 
місті Дхарамсилі, 
направляє в Пекін 
свою офіційну де
легацію для пере
говорів із питання про врегулюван
ня китайсько-тибетської пробле
ми. Духовний лідер тибетців доби
вається автономії для своєї країни. 
І цього він хоче досягти ненасиль
ницьким шляхом за свого життя. 
Далай-ламу турбує те, що його на
ступник може організувати зброй
ну боротьбу за незалежність Тибе
ту, яку Китай придушить без особ
ливих ускладнень засобами сили. 
Нині Тензіну Гьятсо XIV 65 років. У 
п’ятнадцятирічному віці, а це був 
1950 рік, він став Далай-ламою. 
Через 9 років китайці змусили його 
емігрувати і стати багаторічним 
вигнанцем, залишаючись офіційно 
главою держави Тибет, що не має 
міжнародного визнання і розгля
дається як одна із провінцій Китаю.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

20 грудня Рада Безпеки ООН 
ввела санкції проти Афганістану —
блокування рахунків країни в міжна- 

^  родних банках, заборона на 
торгівлю зброєю з нею та ін. Моти
вом цієї акції є те, що уряд талібів 
приймає у себе відомого лідера 
міжнародного мусульманського ек

стремізму і тероризму Бін Ладана і 
відмовляється видати його в руки 
світового правосудця. Заблоковано 
також рахунки Бін Ладана в банках 
різних країн. Реакція афганського 
уряду на рішення Ради Безпеки бу
ла негативною. Таліби заявили, що 
Бін Ладана вони нікому не видадуть. 
«Це — наступ на іслам. Ми не маємо 
наміру змінювати наші погляди 
тільки тому, що цього хоче Амери
ка», — заявив міністр інформації 
К.Джамаль. З рішенням Ради Без
пеки не погодився Пакистан. Гене
ральний секретар ООН Кофі Аннан 
також вважає, що таке рішення «не 
допоможе переговорам і нашим гу
манітарним зусиллям».

27 грудня завершується 
священий місяць рамадан у му
сульман всього світу святом Ура- 
за-байрам. Більшість ісламських 
країн оголосили останні дні посту 
вихідними і святковими. Припине
но бойові дії, військові протисто
яння з метою створення найспри
ятливіших умов для відвідувань 
рідних і близьких. В ці дні нуж
денні отримують гуманітарну до
помогу від різних благодійних ор
ганізацій.

В Судані арештовано 65 ак
тивістів екстремістської іслам
ської організації «Ат-Такфір 
Валь-Хіджра» («Звинувачення у 
невір'ї і вихід»). Члени організації в 
мечеті м. Омдурмана 8 грудня вби
ли 20 молільників, поранили більше 
40. Мечеть належить прихильникам 
релігійної організації «Ансар ас- 
Сунна» («Прихильники традиції»).
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Звинувачуючи весь світ в безбож
ництві і проповідуючи «вихід» з ньо
го всіх «істинних мусульман», на
звана фундаменталістська ор
ганізація вдається до вбивств своїх 
«релігійних противників». Саме то
му групи екстремістів ліквідовано в 
багатьох ісламських країнах.

Мусульмани Франції борють
ся за релігійні права своїх дітей.
Мусульманська громада країни ви
магає від директорів шкіл повного 
дотримання релігійних прав дітей- 
мусульман в стінах всіх навчальних 
закладів. Головна їх вимога — 
виділити в школах спеціальні кімна
ти для моління, надавати учням до
статньо часу для здійснення колек
тивної п’ятничної молитви. Пору
шено також питання про звільнення 
дітей від занять в день Ід-аль-фітр 
— свято розговіння, яке завершує 
•піст в місяць Рамадан. Свій вклад в 
боротьбу за права мусульманських 
школярів Франції внесли представ
ники мусульман США. Сабір Ман- 
сурі — директор Центру ісламських 
досліджень в Каліфорнії в своєму 
посланні до одновірців Франції 
поділився досвідом того, як амери
канські мусульманські активісти до
билися в 1995 році видання Прези
дентом Клінтоном офіційного указу, 
який надав дітям різних вірос
повідань право здійснювати свої 
релігійні обряди в школах. На за
вершення послання Мансурі реко
мендує французьким одновірцям 
уникати екстремізму і виявляти му
сульманську покірність.

Коран, написаний кров'ю Пре

зидента Іраку Саддама Хусейна,
був вручений останньому на 
спеціальній урочистій церемонії в па
лаці Дар ан-Наср в Багдаді. Віддаю
чи розпорядження з виготовлення 
такого зразка Корану, Хусейн хотів 
цим самим висловити свою 
вдячність Аллаху за сприяння йому в 
керівництві країною. Однак більшість 
мусульманських лідерів засудили 
цей і подібні прояви вдячності.

Таліби Афганістану на основі 
шаріату заборонили лазні. До
цього дозволялося чоловікам ра
зом митися в них, але в трусах. Те
пер і це кваліфікується як гріховне 
діяння, бо ж мокра частина трусів 
щільно облягає ті частини тіла, на 
які не слід звертати увагу.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

21 грудня іудеї всього світу по
чали святкування Хануки («Освя
чення»). Це свято було включене в 
єврейський релігійний календар в 
165 р. до РХ., коли в Єрусалимсько
му храмі, відібраному у греко- 
сирійських завойовників, було 
відновлено богослужіння. Талмудсь- 
ка традиція пояснює походження 
свята таким чином. Коли Храм був 
відвойований, там знайшли глечик з 
необхідним для богослужіння освя
ченим маслом. Його виявилося 
стільки, скільки потрібно лише на 
один день горіння храмового 
світильника — менори. Між тим мас
ла чудом вистачило на вісім днів. За 
цей час було виготовлено й освяче
но нове масло. Основним звичаєм
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Хануки є запалення спеціального 
світильника — ханукії. Оскільки хану- 
кальні світильники покликані «про
славити чудо», то звичай вимагає 
запалювати їх в такому місці, звідки 
вони видні всім, навіть чужим. В дні 
свята батьки дають дітям невеликі 
суми грошей, якими вони діляться із 
бідними, а домогосподарки готують 
в ці дні спеціальні оладки й пончики 
на маслі. В цьому році колишній 
ізраїльський прем’єр-міністр Бен’я- 
мін Нетан’яху відвідав Москьу на за
прошення Федерації єврейських 
громад Росії, щоб взяти там участь у 
заходах з приводу початку цього 
відомого іудейського свята.

Єврейські погроми в Росії не 
зникають. В Калінінграді Іудейська 
сукка спочатку була розписана свас
тиками, а потім підпалена. Новий гу
бернатор Курської області О.Михай
лов назвав Російський Єврейський 
конгрес «скверной, которая накопи
лась за десять лет». Подібне звучить 
і з вуст Краснодарського губернато
ра. Здійснено погром єврейської 
недільної школи в Рязані, погроми 
кладовищ і синагог в Астрахані, 
Нижньому Новгороді, Біробіджані. 
Все це не знаходить належної відсічі 
з боку державної влади. З метою до
сягнення власної мети антисемітські 
гасла подеколи підхоплюють відомі 
російські політики.

Оскверняють нині синагоги 
частіше, ніж навіть в часи влада
рювання в Німеччині нацизму.
Це визнав Генеральний секретар 
Всесвітнього Єврейського Конгре
су І.Зінгер. Антисемітизм набирає

все більше світового характеру. 
Інколи від цього перепадає й іншим 
конфесіям. Так переплутавши ме
четь із синагогою, екстремісти в 
Лос-Анджелосі двічі громили му
сульманський культурний центр, 
розмалювали його гаслами: 
«Євреї, забирайтеся додому».

Відтворюється Центр єв
рейського руху Хабад в містечку 
Любавичі на Смоленщині. За
сновниками цього руху був ребе 
Шнеур Залман, що вмер в Україні. 
Син його Раббі Дов Бер Шнеєрсон, 
продовжуючи справу батька, посе
лився в Любавичах, які стали 
відтоді центром руху. І ось тепер 
віднайдено ЗО млн. доларів на 
створення в містечку історико- 
релігійного центру руху Хабад.

Євреї і палестинці — гене
тичні брати. Це довів амери
канський вчений Майкл Хаммер із 
університету штату Арізона. Згідно 
Біблії, корінні жителі Близького 
Сходу — євреї та араби — мали 
спільного предка Патріарха Авраа
ма. Вивчаючи коди 1371 представ
ників семи основних етнічних груп 
євреїв Ізраїлю та 16 інших народів 
Середземномор'я, М.Хаммер 
довів, що найближчими «генними 
родичами» євреїв, як це на перший 
погляд не парадоксально, є палес
тинці. Відмінність їх Y-хромосом, 
що відповідають за спадковість, не 
перевищує 1 %. Ця відмінність 
євреїв від народів Південної Євро
пи становить щонайменше 5 %. 
Наукові дослідження М.Хаммера 
дали підставу йому зробити вис
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новок, що десь 4 тис. років тому в 
Палестині жив один народ, з якого 
опісля з'явилися і араби, і євреї. То 
ж чому нині маємо між ними такий 
антагонізм? Може тому, що 
внутрішньородинна ворожнеча 
завжди більш гостра і тривала, ніж 
між відмінними родинно сім’ями.

Джозеф Ліберман переміг у 
боротьбі із пересудами. Перший 
єврей-кандидат у віце-президенти 
США вибори програв, але з 
національними і релігійними про
блемами, які приходилося йому 
вирішувати в цей час, справився 
успішно. Саме завдяки цьому під 
час виборів зріс авторитет і Гора — 
кандидата в президенти. Троє із 
кожних чотирьох американців, які 
брали участь у виборах, відзначи
ли, що релігія і національність 
Лібермана не вплинула на 
наслідки їх вибору. Проте Лібер
ман одержав від своєї релігійності 
додаткові переваги: його заява 
про те, що релігія повинна відігра
вати більш помітну роль в 
суспільному житті США, принесла 
йому немало голосів консерва
торів. Сам Ліберман вважає, що 
йому вдалося переконати 
більшість американців в тому, що 
єврей на такій високій державній 
посаді може виходити лише з інте
ресів своєї країни, а не Ізраїлю. В 
США існує думка, що Ліберман 
відіграв не меншу роль в подоланні 
національних і релігійних уперед- 
женостей, ніж Джон Кеннеді, який 
став Президентом США, будучи 
ірландцем і католиком. До нього 
на цю посаду вибирались лише білі

протестанти, які традиційно скла
дають політичну еліту Америки.

«Єврейський світ» не претен
дує на Храмову гору. У США 100
рабинів, представників неортодок
сального лоббі «Єврейський світ» 
оприлюднили власну точку зору, 
згідно з якою жодне єврейське 
джерело не свідчить про не
обхідність поширення єврейського 
суверенітету на Храмову гору. Як 
зазначено в їх документі, «не можна 
допустити, щоб таке священне для 
євреїв місце стало перешкодою до 
укладення миру між іудеями та му
сульманами». Храмова гора в Ста
рому місті Єрусалиму є місцем, на 
якому знаходилась головна святи
ня іудеїв — Єрусалимський Храм, 
зруйнований в 70 р. римлянами. 
Після завоювання Палестини ара
бами в VII ст. на цьому місці була 
зведена мечеть Аль-Акса, яка є тре
тьою за своєю значимістю святи
нею ісламу. В XX ст. ворожість му
сульман до сіонізму постійно 
підтримувалась боязню, що його 
метою є зруйнування Аль-Акси і 
відновлення на її місці Єрусалимсь
кого Храму. Своєю заявою амери
канські раввини прагнуть зняти цю 
підозру.

Арабо-ізраїльський (читай 
ісламо-іудейський) конфлікт зно
ву загострився. Він призвів до 
відставки ізраїльського прем’єра. 
Ізраїльтяни заборонили палестин- 
цям — мешканцям Західного берегу 
річки Іордану і сектору Газа молити
ся в Старому місті на Храмовій горі. 
Ці заборони збіглися з початком Ра
мадану — особливого місяця для
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мусульман, коли потік бажаючих 
відвідати одну з головних святинь 
ісламу — мечеть Аль-Акси, що зна
ходиться в центрі Єрусалиму, знач
но зростає. Традиційну п'ятничну 
мусульманську молитву на Храмовій 
горі могли здійснити лише мешканці 
Єрусалиму та арабські громадяни 
Ізраїлю. Про такі обмеження повідо
мив мусульман ще 28 вересня під 
час візиту на Храмову гору Аріель 
Шарон — лідер ізраїльської правої 
опозиції. Саме це викликало особ
ливий протест з боку палестинців, 
які закликали провести «дні гніву», 
що збіглися із річницею палестинсь
кої антифади 1987 р.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Релігійна секта, заснована 
54-річним французом Раелем (в
минулому автогонщиком і співа
ком), нараховує нині 50 тисяч 
послідовників і поширена в 85 
країнах світу. Згідно вчення секти, 
люди на Землі створені шляхом ге
нетичних маніпуляцій інопланетяна
ми. Останні передали послідовни
кам нової релігії технології клону- 
вання, якими й має намір зайнятися 
утворена сектою компанія Clonaid. 
Вона вже за мільйон доларів по
обіцяла родині одного багатія ство
рити через півтора роки з декількох 
кліток померлої дівчини її точну ге
нетичну копію. Сурогатними батька
ми для клієнтів Clonaid стануть на
самперед послідовники секти Рае- 
ля. П'ятдесят жінок з неї вже пого
дилися стати донорами яйцеклітин і 
надати своє тіло для виношування

Релігія в сучасному світі

ембріонів, в які буде вміщено гене
тичний матеріал померлої дівчинки. 
Характерно, що, згдно заповідей 
нової релігії, її послідовники не вжи
вають алкоголь, не палять, харчу
ються здоровою їжею.

Влада Швейцарії відмовила
ся встановлювати особливий 
контроль за діяльністю сайєн- 
тологів та інших нових релігійних 
рухів. Ці групи, говориться в заяві 
Федерального управління поліції, 
не загрожують безпеці країни. У 
всякому разі, жодного випадку 
проникнення сайєнтологів в струк
тури влади поліцейські не виявили. 
Діяльність сект в країні не згорну
та. Вони продовжують тут 
функціонувати, викликаючи проте
сти з боку деяких його верств. Але 
спецнагляд правоохоронних ор
ганів Швейцарії не потрібний. В 
разі появи нової інформації про 
антисоціальну активність таких 
груп поліція залишає за собою 
право переглянути своє ставлення 
до них.

Угандійські сектанти знай
шли притулок в Кенії. В окрузі 
Лугарі на Заході Кенії з'явились 
послідовники секти «Відроджен
ня 10 Божих заповідей». Ця секта 
пророкує кінець світу 31 грудня 
ц.р. В березні 2000 р. вона ор
ганізувала масове самоспалення 
понад 1000 осіб в містечку Канун- 
гу на півночі Уганди. Населення і 
місцева влада Лугарі з тривогою 
слідкують за сектантами, які, спа
саючись від переслідувань 
угандійських властей, знайшли
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притулок на території сусідньої 
країни. В цей час кенійська 
поліція веде слідство із справи 
адептів «Відродження 10 Божих 
Заповідей». Секта звинува
чується в тому, що вона спонука
ла своїх послідовників підпалю
вати будинки тих, хто не є її чле
нами, а також дозволяв своїм 
дітям відвідувати школу. Жінки- 
сектантки залишили своїх чо
ловіків і дома, щоб завжди бути із 
своїми братами за вірою. Члени 
секти носять червоні краватки, 
білі сорочки і чорні брюки. Така 
форма одягу, на їх думку, пов’язує 
їх із кров’ю Ісуса. За словами пра
возахисників, керівник секти на
казав своїм адептам продати все 
своє майно і поділити гроші між 
«братами», оскільки багатство 
потрібне лише для земного жит
тя. Але, як повідомляють деякі 
джерела, в той час, коли рядові 
сектанти живуть в добровільних 
злиднях, їх вчитель веде роз
кішний спосіб життя.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Індія боїться спалахів насил
ля на релігійному ґрунті. В ряді її 
штатів прийняті безпрецедентні 
заходи безпеки у зв’язку із річни
цею знищення в 1992 р. індуськи
ми фанатиками мечеті Бабри в 
місці Айодхья. Для відвернення 
можливих зіткнень мусульман з 
індусами в Делі й інших індійських 
містах введені контингенти сил 
безпеки і поліції. Місця бого

служінь індусів і мусульман взяті 
під особливу охорону.

Південна Німеччина в груд
неві дні відзначає язичницьке 
свято. Ватаги ряжених в козячих 
масках мандрують по селах, про
славляючи язичницьку богиню 
Перхтен. Богиня Перхтен — дво
лика істота. Тим, хто побачить її 
світлий образ, наступний рік при
несе вдачу. Для тих, перед ким 
Перхтен постане з жахливим об
личчям, він буде нещасливим. Під 
стукіт барабанів в селах прово
дяться колективні ритуальні танці. 
З настанням темряви вони відбу
ваються при освітленні факелів.

ВІЛЬНОДУМСТВО

«Здравый смысл» — під такою 
назвою почав у 2000 р. виходити 
журнал скептиків, оптимістів та гу
маністів. Засновником його є 
міжрегіональне громадське об'єд
нання «Російське гуманістичне то
вариство». Журнал починається 
колонкою редактора В.Кувакіна 
«Атеїзм повертається?» Журналом 
в журналі є цикл статей під назвою 
«Новий російський атеїзм». В пер
шому числі сюди попала стаття 
Є.Дулумана з України «Міжнарод
ний атеїстичний рух». Журнал є 
атеїстичним. Він обіцяє не завжди 
бути виваженим. Такий тон часо
пис оправдує логікою і психологією 
оголошеної ним боротьби Сторінка 
журналу в Інтернеті: http://log. phi- 
los. msu. ru/rhs/index. htm.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГИ СТОЛИ, 
ЗУСТРІЧІ

Ф  6 грудня відбулася зустріч студентів НаУКМА з представни
ком релігійної київської громади «Сахаджи-йога» Зоєю Савицькою, 
яка ознайомила молодь із основами віровчення, особливостями духов
ної практики, відповіла на питання. Студенти проявили неабияке 
зацікавлення до нової релігії, до її віросповідних положень, прагнули 
розібратися в особливостях антропологічних та етичних поглядів сахад- 
жи-йоги, продемонструвавши при цьому глибоке знання християнства в 
порівнянні із новим вченням Особливу увагу присутніх привернув влас
ний шлях духовних пошуків З.Савицької, яка обрала східну релігійну тра
дицію як спосіб самореалізації.

♦ 7 грудня в лекторії Національного Києво-Печерського істори- 
ко-культурного заповідника відбулося відкриття чергової міжнародної 
наукової конференції «Могилянські читання-2000». Ці читання були за
початковані в 1995 р. і набули популярності серед широкого загалу на
уковців України та за її кордонами. «Могилянські читання-2000» пройш
ли під гаслом: «Києво-Печерська лавра в контексті світової історії» і були 
присвячені двом величезним подіям — 950-річчю виникнення Києво-Пе
черської лаври та 75-річчю заснування Національного Києво-Печерсько
го історико-культурного заповідника.

У роботі конференції активну участь взяли викладачі та семінаристи 
київських духовних шкіл. Із вступним словом до учасників конференції 
звернулися Генеральний директор Національного Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника Кролевець С.П., ректор Київської ду
ховної семінарії протоієрей професор Микола Забуга, доктор філософії 
Тарас Закидальський (Канада). З вітанням і поздоровленням з ювілеями 
до учасників конференції звернувся Глава УПЦ митрополит Володимир. 
Конференція тривала два дні. «Могилянські читання-2001» плануються 
на грудень 2001 року і будуть присвячені вивченню літературної та ви
давничої діяльності Києво-Печерської лаври ХІ-ХІ! століть.

€> Конференція, присвячена актуальній темі сьогодення — куль
турі міжрелігійних та міжетнічних відносин, тобто культурі миру, відбула
ся 9-10 грудня в Києві з ініціативи декількох міжнародних фондів та ор
ганізацій. Зібралися представники науки, освіти, громадських ор
ганізацій, які проаналізували сучасний стан міжнародних контактів і 
прийшли до висновку про необхідність його щонайскорішого покращен
ня. Особливою темою стала проблема громадянської злагоди в Україні,
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яка можлива в результаті взаємопорозуміння представників різних на
родів і релігій. На заявлені теми були виголошені доповіді, які опісля об
говорювалися в малих групах фахівців різних профілів, що виявилося 
надто ефективним, оскільки в дискусії щодо актуальних проблем сучас
ного життя отримали можливість взяти участь всі учасники конфренції, а 
це — біля 200 осіб. Під час зустрічі відбулися не тільки корисні обміни 
думками, власним досвідом, цікавими проектами, зокрема діючого в Ук
раїні Центру релігійної інформації і свободи, а й налагодилися нові знай
омства, які сприятимуть досягненню мети конференції — світ без 
конфліктів і воєн, протистояння і ненависті. (Л.Филиопвич)

Ф Всеукраїнський науковий колоквіум «Релігійні меншини та 
релігії національних меншин» провели Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Центр релігійної 
інформації і свободи Української Асоціації релігієзнавців при підтримці та 
участі Державного комітету України у справах релігій і Державного де
партаменту України у справах національностей і міграцій 11-12 грудня в 
Києві. Зібралися представники біля 40 церков і релігійних об’єднань 
різних релігійних і конфесійних орієнтацій, різних національних меншин 
України. Ініційована академічною релігієзнавчою наукою увага до акту
альних проблем релігійного життя релігійних меншин була підтримана 
державними органами, що прозвучало у виступі Голови Держкому релігій 
Віктора Бондаренка та привітанні начальника управління Держдепарта
менту у справах національностей і міграцій Геннадія Зугрового. В роботі 
колоквіуму взяли участь члени і представники Ради національних това
риств України, очолюваної Іллею Левітасом. Учасники зібрання вислуха
ли віруючих знайомих (наприклад, мусульманських) і зовсім нових (зок
рема ІЛІрі Чайтанья Сарасват Матх) релігійних громад, при цьому прояви
ли достатнє терпіння й повагу до іновірних. Відомі і невідомі релігійні тра
диції, що присутні нині в релігійному полі України, привернули увагу і мас- 
медіа. Журналісти телепрограми «Факти» (ACTV), радіо «Свобода», газет 
«Сегодня», «Демократическое слово» тощо мали можливість поспілкува
тися з караїмами, старообрядцями , буддистами, багаями, сайентолога
ми, сахаджами, язичниками, крішнаїтами, вісаріонівцями, вайшнавами, 
пресвітеріанами, англіканцями, ассірійцями та ін. Кожний розповідав про 
свою віру, але проблеми виявилися загальними, що знайшло відобра
ження в підсумковому документі колоквіуму, де, зокрема, зазначається, 
що проведена зустріч — це початок у подоланні зацікавленої уваги 
суспільства, державних органів, мас-медіа, науковців до діяльності лише 
кількісно великих релігійних організацій, включивши в сферу активного 
релігійного життя України релігійні меншини.

Учасники колоквіуму, визнаючи загалом демократичність українсько
го законодавства про свободу віросповідань, водночас відзначають не
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дотримання його в окремих регіонах України на місцевому рівні, коли 
релігійним меншинам відмовляють або зволікають в реєстрації їхніх гро
мад, не виділяють земельні ділянки для побудови храмів чи молитовних 
будинків, не дозволяють проводити релігійні заходи поза культовою спо
рудою, орієнтують світські установи на відмову релігійним меншинам в 
оренді приміщення або встановленні високої орендної плати тощо. Зок
рема, учасники колоквіуму стурбовані конфліктом, який виник в Харкові 
щодо буддистської громади і просять Держком релігії втрутитися у 
вирішення останнього. Визнано ненормальним той стан, коли 
релігійним об’єднанням, які не мають всеукраїнського статусу, відмов
ляють в офіційній реєстрації їх друкованих органів.

Учасники колоквіуму просять Державні органи звернути увагу на те, 
що засоби масової інформації України часто тенденційно й упереджено 
висвітлюють віровчення й діяльність малих релігійних об'єднань, дають 
можливість кількісно великим конфесіям висловлювати свої негативні 
оцінки інших релігійних течій, що розпалює в такий спосіб міжкон
фесійне протистояння в державі.

Видаючи довідкову літературу, книги з історії і сьогодення різних кон
фесій, науковим установам, як і окремим науковцям, доцільно консуль
туватися з теологами малих конфесій з тим, щоб не допустити спотво
рень в описанні їх віровчення, історії, діяльності, організації тощо.

Колоквіум схвалив прагнення Центру релігійної інформації і свободи 
регулярно і об’єктивно висвітлювати у своєму часописі «Релігійна пано
рама» життя і діяльність всіх конфесій і релігійних об'єднань.

Відзначалось, що при підготовці проектів законів з питань свободи 
віровизнань не залучаються до їх підготовки і попереднього обговорен
ня представники релігійних меншин, що, безумовно позначається на 
врахуванні в законах їх інтересів. Хоч офіційно діюче законодавство про 
свободу совісті й не обмежує в чомусь релігійні меншини, але слід було 
б в новому варіанті закону мати статті, які офіційно визнавали б рівність 
прав традиційних і нетрадиційних організацій, великих і малих течій, 
офіційно зареєстрованих і незареєстрованих.

Визнано на колоквіумі, що в своїй практичній діяльності з релігійних 
питань державні органи користуються переважно думкою конфесій і 
церков, об’єднаних в Міжконфесійній Раді церков. Це явно порушує 
принцип відокремлення церкви від держави і обмежує в правах малі кон
фесії. Представники малих конфесій вважають ненормальним те, що в 
порушення Положення про Міжконфесійну раду церков, в останній нині 
не представлені всі конфесії, які мають свої всеукраїнські центри, зокре
ма відсутні представники східних релігій.

Враховуючи необхідність постійного вираження інтересів всіх існую
чих в Україні релігійних об'єднань, традиційних і нетрадиційних, великих 
і малих, офіційно визнаних і незареєстрованих, учасники колоквіуму виз
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нали можливим підтримати ініціативу створення на умовах рівного пред
ставництва Українського відділення Міжнародної асоціації свободи 
релігії і віровизнань. (Л.Филипович)

11-12 грудня в Токіо (Японія) відбувся 6-й Міжнародний сим
позіум Міжнародного наукового товариства сінто (МНТС). На ньому 
обговорювали дві теми: «На шляху до глобалізації досліджень сінто» та 
«В чому актуальність досліджень сінто сьогодні?». У симпозіумі брали 
участь близько ЗО провідних науковців із країн Європи, США, Росії, 
Ізраїлю, Китаю, Кореї, а також 26 японських дослідників та священно
служителів сінто. Україну представляли А. Накорчевський та С. Капра
нов. Зі вступним словом до учасників симпозіуму звернувся 95-річний 
голова МНТС проф. Наканісі Акіра. Він та інші керівники товариства за
кликали науковців розкрити загальнолюдський потенціал сінто.

Сінто мало відоме за межами Японії, тому довкола нього існує багато 
міфів й упереджень. До останніх років ця релігія перебувала на узбіччі 
академічної японістики. На симпозіумі було розглянуто проблеми само
визначення сінтознавства як академічної дисципліни та організації 
ефективної міжнародної мережи дослідників сінто. Жваву полеміку вик
ликала проблема дефініції сінто. Всі учасники наголошували на важли
вості міждисциплінарного та компаративного підходів у сінтознавстві, 
потребі в перекладі та дослідженні першоджерел, більшість яких невідо
ма за межами Японії. Доповідачи обговорювали важливість вивчення 
сінто для розуміння японської культури, актуальність екологічних та гу
маністичних аспектів сінто тощо. І. Авербух (Ізраїль) зазначила, що ви
кладання сінто в середовищі з відмінною культурно-релігійною тра
дицією сприяє відкритості, толерантності, миролюбності. Було прийня
то конкретні пропозиції щодо організації сінтознавчих студій на глобаль
ному рівні.

Довідка: МНТС  — неурядова організація, створена 1994 р. з метою ознайо
мити світ з релігією сінто. З 1996 р. МНТС акредитоване при ООН. Товариство 
об'єднує як науковців — дослідників сінто, так і послідовників цієї релігії, «що 
піднялися вище організаційних і конфесійних відмінностей», як зазначено в його 
програмному документі. (С. Капранов)

$  14 грудня в Києві відбулася конференція «Медицина і релігія»,
в якій взяли участь лікарі, науковці, представники церков. Під час зустрічі 
обговорювалися найбільш актуальні проблеми духовного життя сучас
ного українського суспільства. Зокрема, протоієрей Димитрій (Садовяк) 
наголосив на тому, що духовність є запорукою фізичного здоров’я люди
ни і всього суспільства. Запрошені на конференцію релігієзнавці Л.Пи
липович та Д.Кирюхін зупинились на психічних та психологічних аспек
тах релігійних феноменів. В межах роботи конференції, під патронатом

Релігійна панорама № 4 і2000 45



Конференції, круглі столи, зустрічі

радіопрограми «Берегиня», відбулося засідання круглого столу «Духов
ний світ жінки».

ф Традиційна груднева релігієзнавча конференція відбулася 
14-16 грудня в Польщі на базі Інституту релігієзнавства Ягеллонського 
університету (Краків). На цей раз вона зібрала українських і польських 
релігієзнавців для обговорення наслідків десятилітніх трансформацій в 
сфері релігії і в церковному житті своїх країн. Докладно поінформувавши 
колег про стан православних, католицьких, протестантських церков і но
вих течій, дослідники зупинились на загальних тенденціях релігійних 
змін в Центральній і Східній Європі, динаміці зрушень і конфесійних змін 
в посткомуністичних країнах. В ситуації взаєморозуміння (робочими мо
вами конференції були полоська та українська) відбулася зацікавлена 
розмова про стан і перспективи розвитку релігієзнавства як науки і на
вчальної дисципліни в Польщі та Україні. Українські вчені представили 
щойно виданий підручник «Академічне релігієзнавство», який викликав у 
польських колег особливу увагу і своєю авторською структурою, і глибо
ким змістом, і новітніми методологічними підходами до розгляду такого 
складного феномену як релігія. Польські та українські вчені обмінялися 
релігієзнавчою літературою, виданою ними в останні роки.

За результатами зустрічі було вирішено видати матеріали конфе
ренції, продовжувати обмін інформацією про розвиток релігієзнавства в 
обох країнах, постійно обмінюватися періодичними виданнями (квар
тальних «Українське релігієзнавство» і щомісячник «Релігійна панорама» 
— з українського боку і квартальних «Nomos» — з польського). Україну 
представляли заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства 
Національної Академії наук Анатолій Колодний, старший науковий 
співробітник Людмила Филипович, докторант Олександр Саган, доцент 
Львівського національного університету імені І.Франка Андрій Юраш та 
директор видавництва «Світ знань» Сергій Маслаков. Від польської сто
рони у конфренції взяли участь співробітники Інституту релігієзнавства 
Ягеллонського університету доктори Анджей Шиєвський, Хенрік Хоф
ман, Халіна Гжимала-Мощинська, Елжбета Пжибил, Збігнев Пасек, Таде
уш Доктор, докторанти Павел Зайоц і Дорота Жийотек та ініціатор і про
мотор зустрічі професор Ірена Боровик. (Л.Филипович)

Ф 20 грудня відбулося чергове засідання Правління Українсько
го Біблійного Товариства. Йшла мова про підсумки роботи в 2000 р. 
Президент УБТ Анатолій Глуховський запропонував організувати Піклу- 
вальну Раду Правління, яка б регулярно проводила різні заходи Товари
ства, здійснювала б оперативне керівництво його роботою, бо ж 
Правління збирається раз на квартал і представлені в ньому особи із-за 
своєї зайнятості по основній роботі не мають часу на повсякденність
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УБТ. Єпископ Димитрій (УПЦ КП) доповідав на засіданні про вивчення 
Святого Письма в духовних навчальних закладах. Прийнято пропозицію 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ про проведення в 
червні 2001 р. наукової конференції «Біблія на теренах України». В бу
динку Товариства (Київ, вул. Бажана, 18) організувало продаж книг з 
біблеїстики різних видавництв.

€> «Концепція розвитку й актуальні проблеми вітчизняного 
релігієзнавства». Так називався науковий семінар, який відбувся у 
Відділенні релігієзнавства Інституту філософії НАН України 22 грудня за 
участю науковців з релігієзнавчих кафедр і факультетів вузів України. 
Метою семінару було визначення перспектив української релігієзнавчої 
науки, тих проблем, які заслуговують наукової розробки. Відзначалось, 
що українське релігієзнавство лише почало виходити на міжнародний 
рівень. Потрібно долати зосередженість його на дослідженні історії 
релігії в Україні і нинішньої релігійної ситуації в ній. Актуальними мають 
стати такі сфери релігієзнавства як філософія релігії, соціологія релігії, 
психологія релігії. Українські релігієзнавці не досліджують ще східні 
релігії, іслам. Відсутні праці з історії релігієзнавства. Продуманими були 
виступи на семінарі молодих науковців О.Сарапіна, О.Недавньої, 
Д.Кірюхіна, Л.Чупрія, П.Павленка, що свідчить про наявні можливості 
формування в наступному знаної у світі української релігієзнавчої шко
ли. З метою усунення дрібнотемності і дублювання в дисертаційних 
дослідженнях вирішено утворити очолювану проф. Яроцьким П.Л. Коор
динаційну раду з релігієзнавчих досліджень, а також видрукувати тема
тику можливих тем дисертаційних досліджень з релігієзнавства. З 2001 
року почне регулярну роботу теоретичний семінар релігієзнавців Києва. 
Шкода лише, що, як і раніше, не прилучаються до участі в наукових 
релігієзнавчих заходах аспіранти із спеціалізованих кафедр. Певно цим 
пояснюється ще наявний примітив змісту їх публікацій, приховане 
плагіатство, поверхневість висновків, праця на рівні досліджень до- 
дев'яностих років, не на рівні здобутків сучасного світового релігієзнав
ства. (А.Колодний)

€> 21-22 грудня у Сумському державному аграрному універси
теті відбулася IV міжнародна науково-теоретична конференція 
«Людина, дух, душа, тіло», присвячена 2000-річчю Різдва Ісуса Хрис
та. Організували конференцію Сумський державний аграрний універси
тет, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Український 
філософський фонд, Благодійна організація «Центр практичної філо
софії». Учасники конференції обговорили широке коло проблем 
світської та релігійної філософії, акцентували увагу на багатоманітті ду
ховного досвіду людства, розглянули головні напрями відображення те
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ми душі і долі в світській та сакральній культурі. Велику зацікавленість 
викликали повідомлення учасників конференції, в яких піднімалися про
блеми смерті і безсмертя, творчості і духовності, специфіки релігійного 
світогляду і сучасних розумінь проблеми походження християнства. Ве
лику зацікавленість викликали доповіді відомих науковців із Києва (І.Бич- 
ко, В.Малахов, А.Бичко), Сум (В.Вандишев, І.Мозговий, В.Цикін), а та
кож молодих науковців із цих та інших міст України. Сюрпризом для 
учасників стала організована по завершенні конференції поїздка в Мол- 
чанівський монастир XVII ст. у м.Путивлі — один із найстаріших чернечих 
осередків Сумської області. (В.Довнич)

€> Вселенська Православна Патріархія з нагоди ювілею Ісуса 
Христа провела в Константинополі у 2000 році три важливі конфе
ренції. Так, у червні православна молодь була присутня на форумі, тема 
якого — «Молодь у Церкві перед третім Тисячоліттям». Великий резо
нанс у православному світі мала міжнародна наукова конференція «Тво
рення Слова і творення людства: виклики й проблематика 2000 року». 
Конференція «Парафія як осередок церковного життя: випробувана 
дійсність, майбутні перспективи й виклики» зібрала в Константинополь 
представників усіх парафій Вселенської Церкви.

4» Круглий стіл на тему: «Свята Земля — місце співіснування 
трьох великих релігій» відбувся під час проведення фотовиставки 
«Світові релігії в Ізраїлі», організованої посольством Ізраїлю в Україні. 
Його учасниками стали люди різних світоглядів та переконань: особи 
світські та релігійні — християни, мусульмани й іудеї. Всіх їх зібрали ра
зом щира зацікавленість у феномені Святої Землі, глибоке усвідомлення 
того факту, що цей регіон відрізняє особлива духовність, що в цих місцях 
Бог дав людям через своїх пророків Одкровення, відкрив, як вірують 
християни, всім людям шлях до спасіння.

Про історичні зв’язки трьох великих релігій — іудаїзму, християнства 
та ісламу із Святою Землею говорили представник Міністерства у спра
вах релігії Ізраїлю в Україні рабин Міхаель Меніс, член-кореспондент 
НАН України, доктор філософських наук Мирослав Попович та кандидат 
філософських наук Микола Кирюшко. духовним зв’язкам України з Свя
тою Землею було присвячено виступ доктора філософських наук Сергія 
Кримського.

На зустрічі обговорювалися питання: Свята Земля — місце співісну
вання трьох великих релігій; Авраамічні релігії — одвічні суперники чи 
паростки одного кореня?; витоки духовності Святої землі — божествен
не начало, природне явище або ж культурно-історичний феномен; у чо
му полягає притягальна сила Єрусалиму для прибічників трьох релігій?; 
уроки Єрусалиму: суперництво чи мирне співіснування?; майбутнє
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релігій Одкровення на Святій землі: яким бути йому?; духовно-релігійні 
зв’язки між Україною та землею Ізраїлю: як складаються вони сьогодні!?

Учасники зустрічі погодились з тим, що згадані монотеїстичні систе
ми у певний спосіб пов’язані одна з одною, взаємодіють і генетично по
ходять з того самого регіону. Іудаїзм, християнство та іслам як три істо
ричні ступені осягнення людьми єдиного Бога послідовно виникли 
відповідно наприкінці II тисячоліття до н.е., у І ст. н.е. та VII ст. н.е. їх ви
никнення було пов'язане з деякими спільними обставинами.

Авраамічні релігії завжди були тісно переплетені, а на землях старо
давньої Палестини нероздільно злилися долі народів, їх пам’ятки, мину
ле й майбутнє. Згодом далеко розійшлися шляхи християнства, іудаїзму 
та ісламу. На їх взаєминах позначились і гострі колізії, і міжкультурні кон
такти. Через те учасники Круглого столу не уникали питань й болючих 
аспектів відносин трьох релігій та стосунків їх послідовників.

Особливу увагу вони звертали на те, що Україна завжди мала сталі 
зв’язки з Святою землею. В українському православ'ї особливе місце 
обіймала ідея «Небесного Єрусалиму», котрий зазвичай розуміли як 
Царство небесне. Після падіння Константинополя і проголошення Моск
вою себе «Третім Римом» Київ у свідомості українців набув слави «друго
го Єрусалиму».

Зібрання стало наочним свідченням плідності порівняльного 
релігієзнавства, його блискучих евристичних можливостей. Перший 
етап міжрелігійного діалогу — на рівні світських експертів — видався 
успішним. На порядку денному тепер другий етап — вже за участю 
офіційних представників трьох релігій. Для того, щоб він був корисним, 
він потребуватиме величезної підготовчої роботи і толерантності від 
релігійних діячів. (М.Кирюшко)
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СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ

ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ 
СЬОМОГО ДНЯ ДО  ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО 

СВОБОДУ СОВІСТІ І РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Не виникає сумніву, що існуючий нині Закон потребує змін, але в на
прямку більшої демократизації, наближення його до міжнародних пра
вових актів стосовно взаємовідносин держави і релігії. Наводимо ряд за
уважень.

Про саму назву Закону. З яких-то пір словосполучення «Свобода 
Совісті» почало перекладатись як «свобода світогляду»? Наскільки нам 
відомо, у всіх міжнародних законодавчих актах, де йдеться про сумління 
людини, ні в якому разі слово «совість» не підмінюється словом «світогляд».

Свобода Совісті — це священне, недоторкане право душі кожної осо
бистості на спілкування з Богом; право сповідувати принципи 
внутрішнього відчуття гідності і обов'язку. Творцям Конституції України в 
питаннях свободи совісті таки треба було б порадитися з релігійними 
діячами, перш ніж замінити унікальне слово «Совість» на «світогляд».

В Церкві Адвентистів сьомого дня викликає занепокоєння Стаття, де 
записано: «Ніхто не може бути звільнений від виконання своїх обов’язків 
перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами 
релігійних переконань». І хоч аналогічний вислів існує в Статті 35 Консти
туції України, у ньому не враховано свободу совісті зокрема для нашої 
Церкви, а також інших релігійних організацій (іудеї, мусульмани) у зв'яз
ку із святковими (вихідними) днями, які не співпадають із загальноприй
нятими за законодавством про працю і освіту. Святкування суботи — 
один з головних релігійних принципів Адвентиста сьомого дня і його ди- 

* тини, а відтак — і принцип сумління. Вищенаведена Стаття часто ство
рює проблему між роботодавцем і віруючим адвентистом, між 
адміністрацією навчального закладу і учнем (студентом), служить ви
правданням для звільнення з місця праці робітника чи службовця, а та
кож для заниження оцінок віруючій дитині чи студенту із-за неявки в суб
оту на заняття, що не можна назвати інакше, як дискримінацією за моти
вами віровизнання, грубим порушенням свободи совісті. Принципи 
релігійної свободи, зафіксовані в міжнародних правових документах, пе
редбачають можливість не тільки зміни віросповідання, але й вибір 
вихідних і святкових днів за переконанням людини. Таким чином, адвен
тисти сьомого дня, які переважно відрізняються вщ інших християнських 
конфесій святкуванням біблійної суботи, згідно міжнародних правових
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актів мають отримати право мати вихідний в суботу без негативних 
наслідків з боку керівників підприємств.

Варто додати до Статті 5.5 (останнє речення) таке: «Жодна релігія в 
Україні не може бути визнана державою як національна і обов'язкова для 
інших». Історичний досвід минулого не раз доводив: визнання державою 
однієї з релігій національною автоматично вивищував її серед інших, об
межуючи цим права і свободи усіх релігійних меншин.

До Статті 6, п.З доречно додати наступне: «Викладачами релігійно- 
філософських, релігієзнавчихта релігійне пізнавальних дисциплін мають 
бути світські особи. Священнослужитель може бути лише консультантом 
— і то стосовно віровизнання конфесії, до якої він належить особисто».

Варто також уточнити, чому в Статті 7, п. 1, §2 написано: «Об’єднання 
релігійних організацій не є юридичною особою і представляється своїм 
управлінням або центром»? В Статті 13, п. 1 зазначається: «Релігійна ор
ганізація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту 
(положень)». Чому ж об’єднання релігійних організацій не можуть бути 
юридичною особою?

Стаття 14 (п. 1) чомусь більше ніж удвічі підняла цифру кількості за
сновників громади, необхідних для набуття нею правоздатності юридич
ної особи. Зразу ж постає питання: в разі затвердження цифри «25», що 
робити тим громадам, які не досягають цієї кількості, а вже раніше отри
мали статус юридичної особи? Невже знову почнуться кампанії із зняття 
з реєстрації громад, як це було в недоброї пам'яті недалекому минулому?

Викликає подив, чому творці Закону про свободу совісті так наполя
гають на своєму праві видавати керівникам статутних органів і священ
нослужителям посвідчення. Відомо, що кілька разів ця пропозиція на 
різних конференціях і круглих столах відхилялась, і все ж знову увійшла в 
проект, хоч і з невеликою добавкою: «за їх заявою». На нашу думку це — 
ніщо інше, як повернення до сумнозвісних часів тоталітаризму, коли об
ласні уповноважені в справах релігій визначали, хто має право бути слу
жителем в Церкві, а хто «неблагонадійний» і повинен бути усунений від 
духовної праці. В такий спосіб служителів Церкви перетворюють на слу
жак режиму, боячись втратити «справку». На нашу думку, якщо вже десь 
і виникають поодинокі випадки, коли «державні органи не визнають пра
вомочності релігійних службовців», то посвідчення необхідно видавати 
не священнослужителям, а органам місцевого самоврядування, тобто 
вчити їх, кого вони мають визнавати, а кого ні.

Після ознайомлення із сімома пунктами Статті 17 складається вра
ження, що усі культові споруди, будівлі та інше майно і далі перебуває у 
власності держави, яка автоматично перебрала на себе функції Ра
дянського Союзу і діє за принципом, «кому хочу, тому даю». А де ж люди, 
віруючі, які створили релігійну організацію і вкладали власні кошти, щоб 
набути це майно?
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На превеликий жаль в новій редакції проекту Закону Кабінету 
Міністрів майже нічого не говориться про визнання навіть мінімальних 
привілеїв громад і релігійних організацій. Хоча держава і суспільство 
певною мірою визнає за Церквою і релігійними організаціями 
відповідальність щодо духовності народу в нашій складній криміногенній 
ситуації країни, релігійній громаді надалі надто складно отримати кілька 
соток землі для будівництва молитовного будинку — дійсного осередку 
виховання духовності. Особливо важка ситуація в містах.

Об'єкти релігійного призначення, які мали б стати центрами, опорними 
базами відродження духовності України, залишаються такими собі пасинка
ми, про яких державні діячі згадують лише тоді, коли мова заходить про 
кримінальний стан в державі. Але варто поставити питання: чи не тому росте 
злочинність, що держава за традицією продовжує керуватись атеїстичними 
принципами щодо релігії і лише на словах для «годиться» іноді згадує про 
існування релігійних чинників впливу на совість людини її моральне єство.

Керівництву країни добре відомий невимовно важкий тягар податків і 
орендної плати, який несуть релігійні організації. Формально, за зако
ном, суми пожертвувань не обкладаються податком, але ці пожертву
вання значною мірою йдуть не на розвиток благотворної, гуманітарної 
або чисто духовної діяльності громад і духовних релігійних центрів, а на 
податки і оренду, що, буквально, унеможливлює функціональну 
діяльність релігійних організацій.

У високорозвинутих цивілізованих країнах державні Закони закріплю
ють за релігійними організаціями певні права, сприяють розвиткові цих 
організацій. Людина, яка пожертвувала якусь суму на Церкву, може роз
раховувати, що на таку суму зменшиться її податок. Що ж стосується да
ного Закону, то він, навпаки, зрівнює релігійні організації з громадськими 
підприємствами, установами і навіть комерційними структурами?

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА ДОПОМОГА

В цьому числі ми подаємо інформацію про деякі Російські правоза- 
хисні організації, куди звертаються громадяни Росії, захищаючи свою 
свободу совісті та віросповідання. До них ха консультаціями могли б 
звертатися й громадяни України в разі потреби.

Слов'янський правовий центр (СПЦ) утворено в 1998 році в Росії за
ініціативою Інституту релігії і права та Християнського юридичного центру з 
метою захисту прав й релігійних свобод громадян. Очолюють СПЦ Ана
толій Пчелінцев (директор Інституту релігії і права, член Експертної Ради з 
проведення державної релігієзнавчої експертизи при Міністерстві юстиції 
Російської Федерації, член Палати із справ громадських та релігійних ор
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ганізацій Політичної консультативної ради при Президенті РФ) та Володи
мир Ряховський (президент Християнського юридичного центру, член 
Постійної палати з прав людини Політичної консультатичної ради при Пре
зиденті РФ, член Спостережної робочої групи з питань реалізації феде
рального закону «Про свободу совісті та про релігійні організації» Ради із 
взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті РФ).

Християнський юридичний центр — це спеціалізована юридична служ
ба з надання правової допомоги релігійним організаціям і громадянам, що 
був заснований в 1993 році в Москві. Центр надає такі правові послуги: 1 кон
сультування з різних галузей права, в т.ч. з питань застосування законодавст
ва про свободу совісті і про релігійні організації; 2)розробка та експертиза ус
тановчих документів, допомога в реєстрації релігійних і громадських ор
ганізацій, фондів, освітніх установ та інших некомерційних організацій; Закла
дання та експертиза всіх видів договорів та інших юридичних документів; 
4)ведення складних громадянських справ в суді; 5)консультування з питань 
візового режиму і правил перебування іноземних громадян на території Росії.

Інститут релігії і права — недержавна науково-дослідна організація, 
утворена в 1994 році. Основні напрямки діяльності: 1)наукові досліджен
ня в галузі державно-церковних відносин; 2)проведення конференцій і 
семінарів з питань реалізації Федерального закону «Про свободу совісті 
та про релігійні організації»; 3)проведення незалежних релігієзнавчої та 
правової експертиз; 4)ведення лекційних курсів з основ держава і права 
в навчальних закладах; 5)видання інформаційно-аналітичного журналу 
«Релігія і право» й навчально-методичної літератури; 6)розробка реко
мендацій із вдосконалення законодавства про свободу совісті.

Журнал «Религия и право» видається з 1997 року. Він поши
рюється за підпискою або через «Роспечать», або через офіс СПЦ. З 
1999 року почав виходити Інформаційний бюлетень СПЦ, який поши
рюється в електронному вигляді російською та англійською мовами на 
прохання за адресою irlaw@online.ru, clcentre@online.ru .

Адреса центру і редакції: Москва, Ленінський проспект; 20, під'їзд 5.
Тел. 095  - 795 39  79; факс 095  — 954 92  55; Web — www.rlinfo.ru.

ПРАВНИЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Що робити в разі порушення права свободи совісті?
Як можна діяти, коли Ваші релігійні права знехтувані? Подаємо 

варіанти можливих рішень:
1. Не прагніть вирішити проблему самі. Заручіться підтримкою або
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своєї церкви, або організації з прав людини, або ж відразу обома. Неуря
дові організації, які спеціалізуються з питань захисту прав людини, про
понують професійну допомогу. їх поради грунтуються на великому 
досвіді і допоможуть Вам в захисті Ваших прав, якщо вони знехтувані.

2. Насамперед потрібно налагодити діалог. Добийтесь зустрічі з дер
жавним чиновником або з іншою відповідальною особою і покажіть йому 
закони про права людини, які він порушує. Це може допомогти вирішити 
Ваші проблеми. Це можна легко зробити і розрядити складну ситуацію, 
що склалася. Часто офіційні особи діють із кращих мотивів, але на них 
впливають дискримінаційні накази. Може бути й так, що офіційна особа 
нічого не знає про Ваше віросповідання. Переконавши її, Ви набудете в 
її особі собі союзника.

3. Якщо діалог виявиться чомусь неможливим або не призведе до по
зитивного вирішення питання, то Ваш наступний крок — скарга на 
відповідальних за це офіційних осіб їх начальникам. Надішліть листа, 
вкажіть у ньому на допущені порушення і попросіть їх виправити. При 
складанні тексту цього листа спробуйте заручитися допомогою 
спеціаліста з прав людини або адвоката. Не недооцінюйте той вплив, 
який може виявити цей лист. Він засвідчить те, що Ви знаєте про свої 
права і що Вас не так просто залякати. Надішліть копію Вашого листа 
іншим офіційним особам в органах влади, в правозахисні організації, а 
також тим, хто несе безпосередню відповідальність за ситуацію, що 
склалася.

4. Існує декілька способів виправлення спотворень і порушень прав 
людини, не звертаючись до суду. Це, зокрема, процедура розслідування 
скарг. Організації, які захищають права людини, інші громадські 
об'єднання можуть забезпечити Вас інформацією з цього приводу.

5. Якщо дискримінація виходить від державних структур і порушує та
ке основне право, як свобода совісті, що знаходиться під захистом 
міжнародних правових документів із свободи віровизнань, то подумайте 
про те, щоб поставити до відома міжнародні організації з прав людини, 
Комітет з прав людини ООН, офіс демократичних установ прав людини 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Європарламент або Ра
ду Європи. Подумайте й про те, щоб поставити до відома із свого питан
ня спеціального співробітника ООН з питань релігійної нетерпимості.

Комитет з прав людини ООН несе відповідальність за те, щоб кожна 
нація (держава), яка ратифікувала міжнародний пакт про громадянські 
політичні права, дотримувалася його положень. Комітет проводить 
періодично перевірки, а уряди всіх країн повинні засвідчувати те, що во
ни діють у відповідності з Пактом.

Офіс/^емократичних установ з прав людини ОБОЄ перевіряє дотри
мання державами-учасницями Гельсінських домовленостей.

У Раді Європи є Асамблея (або Парламент), який складається з обра

Свобода буття релігії
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них туди членів Національних парламентів. Асамблея збирається не кож
ного тижня, як Національні парламенти. Вона проводить тижневі зустрічі 
декілька разів на рік. Інформація про випадки дискримінації може бути 
передана членам парламенту, які репрезентують свою країну в Асамблеї 
Ради Європи, бо ж один з їх обов’язків полягає в тому, щоб розбирати 
випадки порушення прав людини.

Якщо Ви зазнали дискримінації у зв’язку із загальною політикою, яку 
проводить держава проти Вашої релігії, то краще всього послати заяву, 
лише узгодивши до цього свої дії з Вашою церквою, оскільки може бути 
прийняте рішення подати скаргу від імені всіх парафіян. Щоб досягти 
позитивного результату, варто також проконсультуватися у юриста.

6. Якщо вичерпані всі наявні внутрідержавні засоби правового захис
ту і Ви не досягли успіху в суді своєї країни, то подайте заяву в Євро
пейський суд із захисту прав людини або до Комітету з прав людини 
ООН. Зверніться в Комітет з прохань Європейського Парламенту.

7. Якщо Ви стикаєтеся з дискримінацією, зумовленою Законом «Про 
свободу совісті і про релігійні об’єднання», який породжує переслідуван
ня і нетерпимість, то об'єднуйтесь з людьми, які думають так само і яких 
також утискують. Критикуйте нетерпимість публічно, налагодите зв'язки 
з депутатами і лідерами організацій з прав людини, відомими своїми де
мократичними переконаннями і такими, що постають захисниками 
релігійної свободи і прав людини. Попросіть їх розпочати кампанію за 
відміну несправедливого закону.

Постійно збирайте інформацію про порушення, які здійснюються 
внаслідок використання цього закону, пишіть детальні доповідні, пода
вайте всі документи в міжнародні організації з прав людини, міжурядові 
органи з прав людини і засоби масової інформації, які цікавляться ви
падками порушення прав людини.

Якщо Ви зіткаєтеся з винятковими випадками релігійної дис
кримінації, то не впадайте у відчай і апатію, звертайтесь за допомогою, 
щоб захистити свої права.

Найважливіше: знати свої права; вимагати, щоб вони дотримува
лись і захищати їх всіма можливими засобами.

(Матеріал запозичений із праці Московської Гельсінської групи «Воз
рождение свободы совести и ее защита» (М., 1999. — С.29-31).
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
«Минув день, подібний на рибку на мілині...» — це слова з вечірньої 

молитви буддистів, яку щойно прочитали. Нарешті у Сергія Коростельо- 
ва з'явився час для розмови. У нього багато обов'язків — Сергій ук
раїнський чернець буддійського ордену «Ніпподзан Мьоходзі». Навколо 
все знайоме: типовий київський осередок орієнталістів, — квартира, пе
реобладнана під храм. У центрі кімнати — статуя Будди, у кутку — ліжко 
для господарів. Хоч і квартира, але складається враження, що люди тут 
насправді не живуть, а зупиняються на деякий час помолитися, і все це 
належить не людям, а дерев'яному Будді на вівтарі. Гості приносять йо
му дарунки — квіти та фрукти, ченці — офірують власне життя, яке минає 
в різних містах, на різних квартирах, але завжди поряд із подібними один 
на одного вівтарями. Місце, де ми розмовляємо, жодний не назве «квар
тирою». Ті, хто живе тут постійно, не називають помешкання «хатою». Тут 
— Місце Шляху. Такою назвою ніби підкреслюються, що доля людини — 
це завжди бути подорожнім, залишати й не зупинятися.

— Сергію, розкажіть, будь ласка, про діяльність ордену «Ніппод
зан Мьоходзі» в Україні. У Харкові, здається, виникли проблеми із 
місцевою владою?

— Справді, щось незрозуміле відбувається. Ми існуємо в Україні фак
тично з 1991 р., а перші ченці з’явилися 1992 р. Зараз є громади у До
нецьку, Києві, Харкові, Севастополі. Впродовж останнього часу в жодно
му місті, окрім Харкова, не відбулося жодної конфліктної ситуації, непо
розуміння з місцевою владою. Але у Харкові за останні півтора роки си
туація значно погіршилася, по відношенню до себе ми відчуваємо аг
ресію, неприйняття. І це не лише наші враження. Останнім часом проти 
нашої громади застосовують справжні репресивні дії, які заважають нам 
нормально практикувати на Україні.

— Непорозуміння виникають лише із місцевою владою, а чи й 
харків'яни також настроєні вороже?

— Ні, з боку місцевого населення ми не відчуваємо агресивного став
лення. У Харкові у нас багато друзів, люди відвідують церемонії. Звісно, 
що ми не є традиційною конфесією, а тому до нас ставляться по-різно
му. Але загалом агресивне ставлення трапляється не частіше, ніж в 
інших містах.

— Отже, найбільші проблеми у взаєминах із місцевою владою.
— Більше з тими, хто відповідає за релігійну політику в місті, зокрема, 

з управлінням у справах релігії Харківського облвиконкому, відділом у 
справах релігії Харківського міськвиконкому.
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—  Як Ви вважаєте, в чому причина такого негативного ставлен
ня?

— Не впевнений, що точно знаю, але, як на мене, все почалося з 1997 
року. Монастир нашої харківської громади існує на базі колишнього 
піонерського табору «Медик», який належить Харківському Інституту 
вдосконалення лікарів. Табір розташований у лісопарковій зоні. Тут у 
1997 р. ченці збудували ступу (культову споруду) заввишки 5 метрів і 
діаметром 3 на 3 м. Можливо, що з тих часів у харківської влади й скла
лося до нас недоброзичливе ставлення. Думаю, що вони образилися за 
незаконне, несанкціоноване будівництво.

— Сергію, а чому Ваша громада спершу не звернулася до 
місцевої влади за дозволом на будівництво? Ви не були впевнені, 
що вам дозволять і прагнули збудувати, незважаючи ні на що?

— Тоді просто був такий час, коли про законність не йшлося... Місцеві 
жителі буквально по цеглинах розібрали 10-15 корпусів колишнього 
піонерського табору, збереглися лише ті корпуси, де жила буддійська 
громада. Це дивно, чому міліція ігнорувала факт такого безчинства, а 
разом з тим звернула увагу на те, що з решток сміття збудували красиву 
ступу. Ми не сподівалися, що будівництво ступи викликає резонанс там, 
де безслідно зник десяток корпусів! Це, здається, виявилося непоміче
ним.

— То ж, вами зацікавилася міліція. А як, між іншим, поставилася 
до будівництва адміністрація Інституту?

— Тоді вони не виявляли ніякого ставлення. До ступи приходили 
місцеві жителі, приносили квіти, робили подарунки. Інші харківські буд
дисти нас відвідували. Ступа була символом єднання і нікому не заважа
ла.

— А коли почалися непорозуміння із місцевою владою і, власне, 
про що йдеться?

— Справжні утиски почалися цього року. Нам забороняють проводи
ти на вулиці публічні молитви...

— Ви збираєтеся великими групами і заважаєте руху транспор
ту?

— Ні, групи у нас невеличкі, три-п'ять осіб, оскільки ми постійно ру
хаємося, не залишаємося на одному місці, то навряд чи ми комусь зава
жаємо. До нас також виявляють претензії, коли громаду відвідують іно
земні релігійні діячі, зокрема наш учитель з Японії. Ми намагаємося йо
го зареєструвати, але навіть у цьому нам чинять перешкоди. Наприклад, 
останнього разу нам відмовили через відсутність у громади розрахунко
вого рахунку в банку. Але ми не можемо подати такого документу, 
оскільки зараз відбувається процес перереєстрації.

— А в інших містах України від вас також вимагають подібну до
кументацію?
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— Зовсім ні. У Донецьку про розрахунковий рахунок не йшлося, на
шого вчителя просто запросили відвідати міську адміністрацію. Донець
ка громада оформила офіційне запрошення, але у Харкові ми не змогли 
цього зробити, тому харківська міліція виявляє до нас претензії. Але, як 
це нам пояснили в донецькому ОВІРІ, вимоги харківської влади не мають 
під собою жодної підстави: реєстрація в одному місті дійсна для перебу
вання по всіх містах України.

— Чи відбувалися інші утиски стосовно Вашої громади?
— На жаль, так. Цього року у Харкові відбувалася акція протесту про

ти війни у Чечні, яку організували місцеві молодіжні організації. Нам на
магалися заборонити взяти участь: ображали, викликали наряд міліції... 
Свої дії вони коментували так: «Якщо хочете виступити — спершу муси
те зняти чернечий одяг!».

— А сама акція була заборонена?
— Ні, перешкоди чинили лише щодо нас. Є й інші приклади порушен

ня свободи. Весною цього року відбулися несанкціоновані обшуки на те
риторії монастиря, відключили телефон, електроенергію, передивилися 
всі особисті речі. Звичайно, що у них не було ордерів на обшук. Вони на
справді шукали привід, щоб надалі ч и н и т и  перешкоди для діяльності на
шої громади. Не знайшовши його, вилучили паспорт у представника на
шої громади, громадянина Китаю.

До нас втручається Дун Си Цян, по-нашому Андрій. Через події у Хар
кові він зараз чи не найбільший «буддійський мученик» в Україні. Далі 
розмовляємо ламаною російською мовою, яку Андрій трохи вчив в 
університеті.

— Я для них людина? Ні! Приходили по мене і казали: «Де ви тут хо
ваєте свою жовту мавпу?». Я — чернець, а поваги немає.

— Андрію, а скільки разів місцева влада забирала у Вас пас
порт?

—* Чотири (сміється).
— А яким чином Вам його повертають?
— Ми з юристом приходили...Паспорт з ним забирали...Вони штраф 

від мене вимагали, але я грошів не маю, бо чернець. Вони незаконно чи
нять.

(До розмови знову приєднується Сергій. Він стриманіший та по- 
буддійськи небагатослівний)

— Є також інші випадки репресивних дій місцевої міліції. Буває, до 
нас викликають службу протипожежної безпеки, санепідемстанцію. 
Відслідковують кожний сантиметр забудови відповідно до державних 
стандартів. Звісно, що справа корисна, але постійно складається вра
ження, начебто нас перевіряють частіше за інших, аби тільки знайти 
«кримінал».

— А Ви робили спроби порозумітися з місцевою владою?
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— Звичайно ж. У серпні цього року приїздив наш вчитель і ми влашту
вали щось на зразок «круглого столу», де кожна сторона висловила свої 
претензії та побажання. Перереєстровуємо громаду, але, як на мене, 
місцева влада в цьому не зацікавлена. Нам щоразу повертають доку
менти через відсутність тих чи інших відомостей, які ми готові полагоди
ти. Але розуміємо, що в Харкові ми не потрібні, і про це ми знаємо з при
ватної розмови. Я не зовсім розумію, але мені здається, їх не влаштовує, 
що ми поводимося аж надто незалежно. Незважаючи на заборону 
місцевої влади, продовжуємо проводити публічні молитви, а нас звину
вачують у тому, що «негативно впливаємо на інші релігійні групи». 
Харківські крішнаїти також почали вимагати дозволу проводити публічні 
заходи, але їм, звісно, не дозволили. Мабуть, ми не потрібні в Харкові? А 
в Україні?

Розмову провела О.СКРИПНИК
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НОВИНИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

Нові релігієзнавчі видання. В Інституті політичних і етнонаціональ- 
них досліджень НАН України за ред. академіка І.Ф.Кураса вийшла книга 
«Релігія і політика в сучасній Україні», підзаголовок якої «Кесареве — ке
сарю, а боже — Богу» розкриває основний принцип її змісту. В моно
графії розкривається роль релігійного фактору в українському політич
ному просторі, з’ясована релігійна детермінанта політичної поведінки 
віруючого, досліджено зв'язок релігії з політичною етикою. Дослідники 
розкрили геополітичний контекст релігійно-політичних процесів у су
часній Україні. Держкомрелігії разом з Відділенням релігієзнавства ІФ 
НАНУ видали збірку «Новітні релігії в сучасній Україні» за ред. професо
ра В.Бондаренка. Вона включає як статті загальнотеоретичного змісту з 
аналізом причин появи неорелігій, їх еволюції, факторів неохристиянсь- 
кого буму в Україні, а також статті, в яких розкриваються особливості 
віровчення і діяльності окремих неорелігійних течій, стан новітніх 
релігійних рухів в окремих областях України.

Хрестоматія «Права человека и религия» видана Біблійно-бого
словським Інститутом в Санкт-Петербурзі. До неї входять статті аме
риканських авторів про права релігій, права людини в релігійній сфері, 
свободу віросповідань. В деяких статтях розкривається можливість 
бібілійно-християнського обгрунтування концепції прав людини, обгово
рюється американський і російський досвід в сфері свободи релігії, а та
кож розуміння права в мусульманській та іудейській традиціях. Упоряд
ником та науковим редактором видання є колишній викладач Санкт-Пе- 
тербурзької Духовної Академії ігумен Веніамін (Новик), якого увільнили в 
1997 році із її професорсько-викладацького складу за направлений в 
Державну Думу РФ протест проти ряду положень Федерального Закону 
«Про свободу совісті і про релігійні об’єднання». «Перед російським 
суспільством постали актуальні питання визначення меж плюралізму і 
характеру державної політики щодо традиційних і нетрадиційних релігій, 
збалансування інтересів особи, суспільства, держави в релігійній сфері, 
— відзначив ігумен, репрезентуючи свою хрестоматію. Саме розгляду 
цих та інших питань присвячене наше видання».

Видавнича діяльність Церкви Божої Матері останнім часом ста
ла більш інтенсивною. Виходить газета «Милосердие Богородицы», 
вийшли книги «Лествица», «Утренние и вечерние молитвы», «Белое Еван
гелие», «Светлая Псалтырь», «Схождение Царствия», «Летняя жемчужи-
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на», «Ночь на горе», «Врата любви», «Катакомбная Церковь-мученица» та 
інші. Свіжим виданням є книга-життєпис «Серафим, патирарх Соловец
кий». В Києві створено просвітницький фонд «Преображення», який зай
мається поширенням книг Церкви Божої Матері (тел.: 559-07-06).

Видруком збірки праць з філософської антропології «Досвід 
людської особистості» Вищий духовний інститут імені М.Чернецького 
Львівської провінції василіян і Центр філософських студій при Львівській 
богословській академії розпочали серію під назвою «Антологія персо- 
налістичної думки». В переліку її авторів Кароль Войтила, Дітріх фон 
Гільденбранд, Джон Кросбі та ін. Книги ці розкривають природу людини 
як особистісної істоти, основної цінності буття, осмислюють екзис- 
тенційне значення і роль цього факту в житті людини. Мета серії — вид- 
рук творів видатних сучасних мислителів, які репрезентують філософсь
кий реалізм і персоналізм.

Українська Автокефальна Православна Церква видрукувала кни
гу про діяння свого Помісного Собору, який відбувся у вересні місяці, об
равши Предстоятелем Церкви митрополита Мефодія, а її духовним 
окормлювачем митрополита із УПЦ в США Костянтина.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ**

Історична довідка про конфесію
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів є християнською 

конфесією, що проповідує Євангелію про народження, життя, розп’яття 
і воскресіння Ісуса Христа як Спасителя 
людства. Це — єдина Церква, яка вчить, що 
первісна Церква Ісуса Христа припинила 
своє існування на Землі незабаром після 
смерті перших апостолів. Потім вона була 
відновлена на Землі в першій половині XIX ст. 
разом із своїм вченням й організацією, 
включаючи Раду Дванадцятьох Апостолів і 
владу священства.

Початком відновлення Церкви стало 
найдивовижніше з часів Христа одкровення 
— явлення в 1820 р. Бога-Небесного Батька 
і воскреслого Христа 14-річному юнакові 
Джозефу Сміту, котрий гаряче молився про 
настанову щодо того, до якої церкви йому 
приєднатися. Дж. Сміту було сказано не приєднуватися до жодної з 
існуючих церков. Ісус повідомив Джозефові, що багато чого з його 
вчення, а також влада священства, притаманна ранній Церкві, були 
втрачені або змінені на віки. Згодом юнак дізнався, що йому належить 
стати знаряддям Бога — Його пророком, за допомогою якого буде 
відновлена первісна Церква, її вчення, структура і влада священства.

Дж.Сміту було відкрито також стародавній рукопис — Книгу 
Мормона, в якому описано переселення і життя на американському 
континенті нащадків Якова із коліна Йосипового, а також про явлення 
цьому народові воскреслого Спасителя. Поряд з Біблією Книга Мормона 
вважається в Церкві Святим Письмом.

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів була офіційно організована 
в містечку Фейет на Північному Сході Сполучених Штатів Америки в 
квітні 1830 р. Назва Церкви складається з ім'я Ісуса Христа, який керує 
Церквою, із слів «святих» — це ті, хто, згідно із біблійним текстом, уклали

* В кож ном у новому числі часопису "С торінка конф есії" надається новій релігійній течії.
* *  М атер іал  про Ц еркву підготував Ю рій Корольов —  радник П резидента Релігійного  

Управління Ц еркви ІХ С О Д  в Україн і.
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з Богом завіт при хрещенні, стали членами Церкви і наслідують приклад 
Спасителя в своєму житті, а також «останніх днів», якими є визначений 
Біблією сучасний період існування людства на Землі аж до  другого 
пришестя Ісуса Христа.

Церква швидко зростала, але переслідування спонукали її членів 
просуватися на захід країни. В 1844 р. в штаті Іллінойс Д ж озеф  Сміт був 
вбитий натовпом, який переслідував Церкву. Члени Церкви, садиби яких 
були спалені, покинули своє місце проживання і під керівництвом 
другого Президента Церкви Бригама Янга здійснили 2000-кілометровий  
перехід на далекий Захід Сполучених Штатів Америки в долину Великого 
Солоного Озера штату Юта. Там вони збудували місто Солт-Лейк-Сіті, 
д е  зараз й розміщене Головне Управління Церкви.

Солт-Лейк-Сіті — столиця штату Юта. Тут розташоване всесвітнє 
головне управління Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. 
Міжнародний Олімпійський комітет обрав Солт-Лейк-Сіті місцем  
проведення Зимових олімпійських ігор 2002 р. На території 
розташ ованого на заході Сполучених Штатів штату Юта мешкає 
приблизно два мільйони осіб. Хоча населення штату стає дедалі 
різноманітнішим, відбиваючи на собі розмаїття релігійних вірувань, 
більша частина людей в Юті — члени Церкви Ісуса Христа Святих 
останніх днів. Корені родин багатьох місцевих мешканців сягають до  
навернених європейців, які після свого навернення емігрували.

Солт-Лейк-Сіті — одна з найшвидше зростаючих територій у 
Сполучених Штатах. Завдяки своїм природним дивам, 
високоосвіченому населенню та низькому рівню злочинності місто 
привертає увагу багатьох національних та закордонних компаній, які 
розміщують тут свої офіси. Статистика відзначає те, що населення Юти 
— одне з найздоровіших і найосвіченіших в Сполучених Штатах. Тут 
зафіксований найнижчий рівень безробіття. Національні видання 
постійно представляють Солт-Лейк-Сіті і взагалі штат Юта як одне з 
найкращих місць у Сполучених Штатах для того, щоб щасливо жити, 
працювати та виховувати дітей.

Перші посланці Церкви — місіонери прибули до  Європи в 1837 р. У 
1885 р. вони досягли Угорщини. Проте представники Церкви не могли 
проповідувати Євангелію на Україні д о  1990 р. 7 жовтня 1990 р. в Україну 
прибули перші місіонери, сер ед  яких були Браян Бредбері із США та Іван 
Стратов із Австралії. Перші збори Церкви відбулись в Києві 9 жовтня 
цього ж року в приміщенні Спілки письменників під головуванням 
Президента Австрійської Східної місії Старійшини Ноєншвандера. У 
вересні 1991 р. в Києві була офіційно зареєстрована релігійна громада 
Церкви. З часом громади Святих останніх днів з'явилися в інших містах 
України. Зараз в країні діє дві місії Церкви — Київська і Донецька.
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Віддані Ісусу Христу
Віра в божественну природу Ісуса Христа є основним вченням 

Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Члени цієї Церкви вірять в те, 
що Ісус Христос є Сином Бога, Спасителем світу, обіцяним Месією. Він 
жив, помер і воскрес й є посередником між Богом та Його дітьми. Вони 
люблять Христа, вклоняються Йому і прагнуть вшановувати Його своїм 
добрим і сповненим чеснот життям. Це втілюється в могутній відданості 
принципам чесності, моралі, працьовитості, служіння людям й міцної 
дружньої сім'ї.

Члени Церкви вірять в те, що Христос скеровує свою Церкву через 
незмінне одкровення живому пророку й апостолам. Вони вважають 
Священними Писаннями Біблію, а також священний літопис, що має 
назву Книга Мормона, яка с ще одним свідченням про Ісуса Христа. В цій 
книзі міститься розповідь про служіння воскреслого Христа на 
американському континенті. Саме так як пророки давнини залишили 
нам літопис, який ми називаємо Біблією, так і пророки, які жили на 
американському материку, вели літопис про справи Бога з мешканцями 
того континенту. Цей літопис був вигравіюваний на металевих 
пластинах. Д ж озеф  Сміт, перший пророк Церкви, переклав їх силою та 
даром від Бога. Членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів іноді 
ще називають «мормонами» — ім’я, дане їм із-за  віри їх в Книгу 
Мормона.

Церква Ісуса Христа Святих останніх днів нараховує десь  12 
мільйонів своїх членів у більш як 160 країнах. Церковні посади в ній не 
оплачуються. В кожній країні, д е  встановлено Церкву, під керівництвом 
церковних авторитетів покликаються до  неї місцеві члени з тим, щоб 
проводити її роботу та служити своїм місцевим громадянам. Члени 
Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів — законослухняні й віддані 
громадяни. Вони дотримуються законів, підтримують і беруть участь в 
діяльності держави в різних її сферах, голосують на виборах і служать в 
армії своєї країни.

Основною одиницею суспільства і Церкви є сім'я. У Церкві шлюб 
вважається священним завітом між чоловіком і жінкою. Вона навчає 
подружжя тому, як бути вірними один одному. Діти сприймаються сім'єю 
як дар від Бога. Батьки несуть священний обов'язок з виховання своїх 
дітей в праведності.

Церковне вчення заохочує підтримувати добре здоров'я належним 
споживанням їжі, фізичними вправами, налагодженим відпочинком, 
працею та утриманням від вживання алкоголю, тютюну, чаю, кави та 
інших шкідливих речовин. Крім того, Святих останніх днів заохочують 
прагнути до  самовдосконалення шляхом постійного навчання.

Свобода вибору та особиста відповідальність за моральний вибір 
вважаються в Церкві дарами, даними Богом людині. Члени Церкви
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виявляють глибоку повагу до  права кожної людини вибирати те, у що 
вірити чи вшановувати. Церква поважає інші конфесії та релігії й добре  
ставиться до них.

Організаційна структура Церкви
Між всесвітньою Церквою Ісуса Христа Святих останніх днів і 

первісною Церквою Христа є багато спільного в організаційному 
управлінні Церквою. Найбільш помітними рисами тут є: діяльність 
апостолів, семидесятників, єпископів; безкоштовне служіння людям; 
керівництво через висвячене свящ енство, яке складають усі гідні 
чоловіки — члени Церкви у віці від 12 років, що посвячуються у відповідні 
чини священства; принцип одкровення, який застосовується на всіх 
рівнях управління Церквою. Останній є головним у вірі. Президент 
всесвітньої Церкви є Пророком, який одержує натхнення й одкровення 
від Бога у своєму керівництві всією Церквою.

Він і два його радники утворюють Перше Президентство Церкви. 
Зараз Президентом Церкви є Гордон Б.Хінклі, Першим радником —

Старійшина Томас Монсон, Другим 
радником — Старійшина Джеймс 
Фауст. Кворум Дванадцятьох 
Апостолів під проводом Першого 
Президентства розробляє основну 
політику Церкви і є її основним  
адміністративним органом. Апос
толи виконують важливі біблійні 
обов'язки. Вони є особливими  

свідками Ісуса Христа в усьому світі.
Нинішній Президент Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів Гордон 

Б.Хінклі був покликаний 15-им її Президентом 12 березня 1995 р. До 
цього він служив протягом 20 років як член Ради Дванадцятьох 
Апостолів, а потім — 14 років у Першому Президентстві Церкви. 
Президент Хінклі народився 23 червня 1910 р. в м. Солт-Лейк-Сіті в сім'ї 
викладачів. Він відомий своїми письменницькими і ораторськими  
здібностями. Президент Хінклі та його дружина, Марджорі Пей Хінклі, 
мають п'ятьох дітей.

Політика першого Президентства і Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
втілюється через Кворум Семидесятників, з  яких прикликаються на 
служіння Президентства Територій. Ці П резидентства з трьох осіб  
керують поточною роботою Церкви в усьому світі. Нині вже більше 50% 
членів ЦІХСОД живуть поза межами США.

Члени Церкви об'єднуються у філії (або невеликі парафії) і округи. 
Керівництво ними для їх духовного зростання здійсню ється з
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найближчого управління місії, яке відповідає за розвиток Церкви у нових 
регіонах.

У відповідності д о  законодавства України основною  
адміністративною структурою Церкви тут є громада, до  складу якої 
входить одна або декілька філій. Зараз в більшості областей України 
діють 40 релігійних громад, які об'єднують 62 філії, до  складу яких 
входять 6800 членів Церкви. Релігійна громада має статус юридичної 
особи і діє у відповідності до  свого Статуту. Всі релігійні громади, що 
діють в Україні, входять до складу офіційно зареєстрованого ЗО липня 
1996 р. Релігійного Управління в Україні, яке має статус юридичної особи  
і знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 19-А. 
Релігійним Управлінням керує П резидент Манжос Олександр 
Миколайович (тел. 461-96-03).

Місіонери Церкви ісуса Христа Святих останніх днів
Характерною ознакою Церкви Ісуса 

Христа Святих останніх днів є місіонерське 
служіння, яке Церква виконує по всьому 
світу. Церква вважає місіонерське служіння 
одним з головних завдань, що дав Господь 
Ісус Христос, доручивши своїм учням йти по 
двоє і нести Євангельське послання всім 
народам.

Зараз близько 60 тисяч Святих останніх 
днів служать на місії більш ніж у ста країнах 
світу, проповідуючи Євангелію Ісуса Христа, 
використовуючи при цьому Біблію і Книгу 
Мормона як Святі Писання.

Більшість місіонерів Церкви — це молоді 
хлопці і дівчата у віці від 19 до  23 років, але на 
місії служать також багато літніх подружніх 
пар. Всі місіонери служать за  свій власний 
кошт, попередньо збираючи для цього гроші 
в своїх сім'ях.

Майбутні місіонери можуть бути 
покликані служити у будь-якій частині світу.
Досить часто їм приходиться за короткий 
наступної своєї місії в центрі підготовки місіонерів. Навички служіння 
місіонери здобувають власним досвідом, через віру і Святого Духа.

Зараз в Україні служать біля 250 місіонерів з багатьох країн світу. 
С еред загальної кількості місіонерів Церкви є й українські місіонери, які 
гідно представляють Церкву за кордоном. Протягом терміну служіння 
місіонери Церкви розповідають людям про свої вірування, виконують

час вивчати мову країни
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громадську і благодійну роботу, допомагаючи тим, хто в нужді. Вони 
розвивають в собі глибоке почуття любові й поваги до  людей і країн, д е  
служать.

За час виконання місіонерської роботи протягом більше ніж 150 років 
Церква набула значного досвіду у встановленні толерантності між 
віруючими різних конфесій. Вона утверджена на повазі до  свободи  
вибору, тобто права кожної людини на своє віровизнання. Іншою 
складовою толерантності є законодавство кожної країни, д е  служать 
місіонери. Дотримання його є однією з першорядних настанов Святим 
останніх днів. Відношення місіонерів і членів Церкви до  представників 
інших конфесій грунтується на повазі, любові й бажанні поділитися з 
ними найбільш дорогоцінним, що у них є. За їх добровільним бажанням 
місіонери намагаються збагатити їх духовні знання, утвердити в їх 
серцях почуття миру і щастя.

Під час свого служіння місіонери Церкви навчають людей за Біблією 
та Книгою Мормона. Вони навчають будь-кого, хто щиро хоче слухати їх, 
при цьому надаючи перевагу навчанню в сім’ї, бо ж Церква вважає, що 
саме в сім’ї якнайкраще втілюються її віровчення і принципи життя. 
Багато людей України з вдячністю згадують місіонерів за позитивні зміни 
в їх серцях, за відновлену християнську чистоту в їхньому житті і в сім'ях.

Місіонери з інших країн, які повертаються з України додом у після 
служіння, продовжують бути провідниками культури, історії та 
духовності українського народу с е р е д  своїх родичів, друзів і 
співвітчизників. З цією метою місіонери США утворили земляцтво 
місіонерів, які служили в Україні.

Виконуючи настанови Господа Ісуса Христа в місіонерському  
служінні, Церква Ісуса Христа Святих останніх днів є однією з найбільш 
швидко зростаючих конфесій в світі. За допом огою  безкорисної 
місіонерської праці Церква вносить свій внесок в міжнародний 
культурний обмін, що сприяє поліпшенню взаєморозуміння між 
народами світу.

Благодійницька робота в Церкві
Серцем Євангелії Ісуса Христа є  служіння. Члени Церкви вірять, що 

«коли ви служите вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові» 
(Книга Мормона, Мосія 2:17).

Як учні Спасителя, члени Церкви заохочуються служити своїм  
ближнім і членам громади. Кожного місяця вони постяться протягом 
двох послідовних прийомів їжі, а заощ аджені кошти жертвують до  
церковного Фонду пожертвувань від посту для піклування про бідних.

Рівень власного благополуччя Церква підтримує завдяки концепції 
самозабезпечення. Коли член Церкви просить надати йому матеріальну 
допомогу, то така допомога вважається тимчасовою, до  часу, поки
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особа знову не «стане на ноги». Програма благополуччя навчає членів 
Церкви здобувати освіту, розвивати професійні навички, розумно  
розпоряджатися своїми фінансами, готувати й зберігати продукти 
харчування та підтримувати своє фізичне, моральне і духовне здоров’я.

Церква бер е участь у великій кількості проектів надання гуманітарної 
допомоги по всьому світу. С понсорована Церквою добровільна  
організація — Благодійна організація святих останніх днів — часто 
співпрацює з державними та громадськими організаціями, надаючи 
допомогу й провізію голодуючим, жертвам землетрусів, буревіїв, повнів 
та інших стихійних явищ. Крім того, місіонери Церкви по всьому світу 
навчають людей медичним, сільськогосподарським та діловим  
навичкам.

В Євангелії від Луки перша заповідь щодо любові до  Бога і друга 
заповідь щ одо любові до  ближнього об'єднані в єдину і нерозривну 
заповідь Господа — заповідь Любові (Лк 10:27). Саме в цій формі 
Спаситель визнав заповідь вірною і такою, що приводить людину до  
життя вічного.

В одкровеннях сучасним пророкам, що зібрані в Книзі Учення і 
Заповіти, наш Небесний Батько говорить: «передусім (ви) повинні 
одягнутися немов у мантії, в узи милосердя, які є узами досконалості й 
миру» (У 3 88:125). Отже, Небесний Батько сподівається, що всі Його 
діти любитимуть одне одного.

Милосердя — це робота серця, що є чистою любов’ю Христа. Якщо 
ми любимо Господа всім серцем , нам стає більш зрозумілим як треба 
любити інших людей.

У кожному суспільстві є свої проблеми. Турбота про потреби людей в 
кожній країні, д е  працює Церква, є невід'ємною рисою Святих останніх 
днів. Відгукуючись на потреби, спричинені стихійними лихами, 
хворобами, бідністю та іншими проблемами, Церква реалізує багато 
благодійних проектів з надання гуманітарної допомоги. По всьому світу, 
д е  виникає голод, проходять землетруси, повені, людям терміново 
надсилається допомога та предмети першої необхідності: одяг, взуття, 
продукти харчування, ліки тощо. Гуманітарне служіння Церкви знають і 
поважають в усьому світі. Вона тісно співпрацює з організацією  
Міжнародного Червоного Хреста, а також з іншими благодійними 
організаціями.

Церква високо цінує і підтримує медичну науку. Багато лікарів та 
м едсестер  Церкви беруть активну участь в проектах, що спрямовані на 
боротьбу з різними хворобами.

Якщо оцінювати загалом проекти гуманітарної допомоги, реалізовані 
вже в Україні за 1992-2000 рр., то вони складають близько 8 мільйонів 
доларів. Вагомою складовою цієї допомоги є одяг, взуття, ліки, продукти 
харчування, медичне устаткування й хірургічні інструменти для лікарень,
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комп’ютери тощо. Крім того, Церквою було втілено багато  
просвітницьких програм для населення, які користуються у людей  
великим попитом. Це — проведення занять з вивчення англійської мови 
сер ед  дітей та дорослих, занять з навчання роботі на комп'ютері, класи 
навчання пошигтю ковдр за простою і швидкодіючою технологією. В 
результаті реалізації проекту навчання пошиттю ковдр в Києві більше 
2000 жінок, дівчат та бабусь засвоїли цю технологію і, навчаючись, 
пошили 500 ковдр для дитячих будинків.

Іншою є відома просвітницька лялькова програма «Ярмарок 
здоров’я». Місіонери Церкви провели багато таких лялькових дитячих 
вистав, що спрямовані проти вживання алкоголю, тютюну, наркотиків, на 
пропаганду здорового способу життя. Біля 60 тисяч дітей в Україні мали 
нагоду подивитись цю програму, яку так цікаво й жваво демонструють 
молоді місіонери Церкви.

Церква в Україні спрямовує свою роботу на залучення до  проектів 
благодійницького служіння якомога більше людей. Так, члени Церкви 
неодноразово брали участь у вирощуванні, збиранні та розподілі 
овочевих культур: капусти, моркви, буряків, цибулі, вирощених на кошти 
Церкви в ряді агрогосподарств України. Восени ці овочі потрапляли до  
столу лікарень, дитячих будинків, будинків пристарілих, д о  багатодітних 
сімей. При реалізації цих проектів значна кількість безробітних знайшла 
собі заробіток на полях таких господарств. За результатами здійснення 
благодійницьких проектів Церкви надходять багато листів подяки від 
окремих людей та організацій до  її Управління в Україні.
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АНОНСИ ПОДІЙ
❖  Своє 950-річчя відзначить в 2001 році Успенська Києво-Печерська 

Лавра, а 75-річчя — Національний Києво-Печерський історико-культур- 
ний заповідник. Київська міська державна адміністрація передбачила 
спеціальні видатки на проведення ювілейних заходів та ремонтно-рес
тавраційні роботи в заповіднику. Передбачена виставка видавничої 
діяльності Лаври за XI — XX століття, видання книг, фотоальбомів. Буде
мо сподіватися, що в наступне своє 50-річчя Лавра ввійде дійсно ук
раїнською святинею, будем о чути від лаврської обслуги до прибулих 
слово українською мовою, а настоятель монастиря постане як особа то
лерантна і не українофобна.

❖  На горі Кармель, що в ізраїльському місті Хайфа, 20-26 травня 2001 
р. відбудеться офіційне прийняття нових споруд конфесії, урочисте 
відкриття Терас Храма Баби. Гора Кармель - духовний і адміністративний 
Центр Віри бахаї.

❖  З  3 січня 2001 р. починає виходити «Український церковний істо
ричний журнал» (УЦІЖ). Нове видання друкуватиме статті з  питань історії 
релігійного життя в Україні, взаємовідносин Церкви і держави, праці виз
начних українських богословів та істориків релігії. Головним редактором  
журналу є Василь Туркевич. Редакція УЦІЖ запрошує до співпраці всіх 
зацікавлених осіб. (тел. (044) 2247532)

ЦІКАВО ЗНАТИ
□  «Мислитель» Родена відтепер буде в Тель-Авіві. Скульптуру за З 

млн. доларів для свого офісу викупила компанія «Ред Бінат».

□  Виробники міцних напоїв Єврейської автономної області 
Біробіджан, розташованої на Далекому Сході Російської Федерації, по
чали випуск «кошерної» горілки. Тим самим вони зробили подарунок 
землякам з Ізраїлю, США, Німеччини, Швейцарії, Польщі й інших країн, 
що дотримуються єврейських традицій. Як відомо, щирі євреї спожива
ють тільки «кошерну» їжу, що вважається чистою. За словами віце-губер
натора автономії Валерія Гуревича, вже розроблено чотири сорти 
горілки, рецептура якої затверджена відділом «кошерута» Московської 
синагоги. Горілчане підприємство «Тайг-Схід» має можливості випуска
ти 400-500  тисяч пляшок цього напою на місяць. Продукція вже корис
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Анонси подій

тується попитом не тільки в автономній області, але й у сусідніх регіонах. 
Планується, що в жовтні цей напій буде експортуватися і закордон. У 
Польщі, до речі, уже давно випускається кошерна горілка, схвалена 
місцевим головним рабином. Зауважимо, що при продажі кошерної їжі 
завжди стягується спеціальний «кошерный податок», який надходить на 
рахунки рабинів, що роблять огляд і дають свій висновок про «ко- 
шерність» продукту.

□  Більшість індійських вчених вважають, що засновник буддизму  
Сідхартхі Гаутама народився в індійському місті Піппахава, що у 20 км. 
від непальського кордону. Однак нинішні розкопки археологів в не
пальському місті Тілауракот знову відновили давню суперечку між Індією 
і Непалом з приводу батьківщини Будди. Справа в тому, що археологи 
знайшли багато побутових предметів 5-7 століття д о  н.е. - сам е в цей 
час жив принц Шак’ямуні. Вчені сподівають віднайти також руїни першо
го монастиря, заснованого самим Буддою.

□  Піраміду золотого перетину висотою в 44 метри буде споруджено 
в Києві в парку Дружби народів. Вона нібито благотворно діятиме на 
довкілля і людей. Десятки експериментів науково-дослідницьких інсти
тутів підтвердили потужний антистресовий, імуномодельований вплив 
поля Пірамід на людину. Лікарські препарати, які побувають в цьому полі, 
посилюють свою оздоровчу силу.

□  За повідомленням «Радіоцеркви», на сайті Ватикану всі бажаючі 
можуть взяти участь не тільки в молитві, але й сповідатися. Тепер кож
ний, хто має комп’ютер, може, не виходячи з будинку, прилучитися до  
святого таїнства католиків.

□  Давній рух «трєзвєнніков», що був популярний у другій половині XIX 
ст., знову відновився в Україні. Перше братство тверезості організоване 
у жовтні ц.р. в Тернополі при церкві священномученика Йосафата з 
ініціативи кліриків Української Греко-католицької церкви. Ініціатива 
братчиків, а нині в братстві нараховується 18 осіб, в т.ч. і 2 жінки, отрима
ла підтримку керівництва Церкви. Більше того — у перспективі заплано
вано створення подібних братств при кожній громаді віруючих. їх за 
вданням буде порятунок людей від алкогольної залежності та допомога  
членам їх сімей. Зважаючи на зростаючі обсяги продажу алкогольних 
напоїв в Україні, констатуємо, що роботи у братчиків не меншатиме — 
члени братств не лише не вживатимуть алкоголь до  своєї смерті, але й 
переконуватимуть в недопустимості цього всіх оточуючих.
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Д О  В ІД О М А  Ф ІЛ О С О Ф С Ь К О Ї Г Р О М А Д С Ь К О С Т І!

Співзасновники, Інститут філософії НАН Україна і Благодійна ор
ганізації «Центр практичної філософії», повідомляють, що вийшов перший 
номер журналу «Практична філософія» — фахове видання зі спеціальнос
тей: філософія науки, філософська антропологія і філософія культури, 
етика, естетика, соціальна філософія та філософія історії.

Рукописи приймаються при наявності двох рецензій, в надруковано
му вигляді та на магнітному носії в редакторі Word 6,0.

І це теж може вас зацікавити!
У2000 році надруковано декілька філософських видань коштом Бла

годійної організації «Центр п р а к т и ч н о ї  ф і л о с о ф і ї »

1. Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії (західноєвропейсь
кий контекст). Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К., 
Тандем, 2000. — 416 с.

2. Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття сер ед  екологічних 
реалій. Монографія. — Київ, Тандем, 2000. — 320 с.

3. Лук'янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науко
вий дискурс: оновлення методологічної культури.: Монографія.- К., 
2000.-304  с.

4. Циппеліус Р. Філософія права. Підручник: Перекл. з нім. — К.: Тан
дем , 2000. — 300 с. — сумісне видання з міжнародним фондом «Відрод
ження».

5. Гавриленко І. М. Соціологія. Кн. 1. Соціальна статика: Навч. 
посібник. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. — 336 с.

6. Кантівські студії 1999. Щорічник Кантівського товариства в Україні. 
— К., Тандем, 2000. — 226 с.

7. Академічне релігієзнавство. Підручник. За наук. ред. проф. Колод
ного А.М. — К.: Світ Знань, 2000. — 862 с. — часткове фінансування.

8. Ткачук М.Л. Київська академічна філософія XIX — початку XX ст.: 
методологічні проблеми дослідження. Монографія. — К., 2000. — 264 с.

9. Хроніка-2000. Україна: Філософський спадок століть. Український 
культурологічний альманах №№ 37-38. — К., 2000. — 800 с.

Правління благодійної організації
«Ц ен тр  практичної філософії»

Наша адреса:
04070, м.Київ-70, вул.Фролівська,1. т.238-65-23, ф .238-65-25
E-mail: sofi@uct.kiev.ua
http://www. uct. kiev. ua/~sof і
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У ПЕРЕДПЛАТІ!

"РЕЛІГІЙНА ПАНОРАМА" - 2001

індекс: 2 1 9  5 3 
Каталог видань України - 2001 

Інформаційний лист № З 
Частина 2 - Журнали України

Підписатися на видання можна протягом року в будь 
якому поштовому відділенні

Вартість місячної передплати - 2 гривні

Редакція часопису "Релігійна панорама" з вдячністю розгляне всі 
надіслані листи та інформації від зацікавленої громадськості.

Свою інформацію та пропозиції просимо направляти на
E-mail: cerif@alfacom.net або ж факс: 229-48-12 чи телефоном 229-0418.
Адреса 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
Благовест-інфо
info@post.com
Іптерпет журнал "Соборність 
Матеріали НТВ 
НГ-Религии

Офіційна хроніка УАПЦ  
Reuter News Service 
Україна молода 
Факты и комментарии 
Los Angeles Times 
Zenit News Agency та 
інші

Здано до друку 27.12.2000 р. Підписано до друку 27.12.2000 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № 7288 Наклад 800. Формат 60x90 ' / ,6 

Видавництво "Світ Знань". Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ "Віпол"
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Видавництво ’’Світ Знань” випустило 
підручник ’’Академічне релієзнавство” 
за редакцією професора Колодного А.М., 
рекомендований Міністерством освіти та 
науки України як підручник для вузів.

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

’’Академічне релігієзнавство” - це 
862 сторінки актуальної об’єктивної інфор
мації у твердій повнокольоровій обкла
динці. Впі 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, Киш-150, 
а /с  428, факс (044) 276-77-21,
E-mail: svitznan@ukrpost.net 
або у редакції ’’Релігійної 
Панорами”.

Ціна підр;
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