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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА

Дружні жести Президентів.
Під час чергового візиту Прези
дента Л.Кучми в Росію В.Путін дав 
вказівку передати Україні чотири 
фрагменти фресок Київського Ми
хайлівського монастиря. Ук
раїнський Президент передав 
Санкт-Петербургу бронзову ста
тую Олександра II.

Михайлівський собор та Ус
пенський собор Києво-Пе
черської Лаври, як ми вже інфор
мували, згідно ухвали Уряду, не бу
дуть передаватися якійсь із кон
фесій, оскільки є пам’ятниками 
історії загальнодержавного зна
чення. Це викликало неоднозначну 
реакцію Православних Церков. 
Особливо гостро відреагувала 
Московська Церква. Але тут спра
ву вирішує Закон України ’’Про 
охорону культурної спадщини” , 
стаття 13 якого чітко зазначає, що 
державній реєстрації як пам'ятки 
не підлягають сучасні копії пам'ят
ників або споруд, створених за 
стародавніми проектами і науко
вими реконструкціями. Обидва за
значені собори власне і є об'єкта
ми, які описані в зазначеній статті. 
До того ж, вони вибудовувалися за 
рахунок міського бюджету Києва, а 
тому якась Церква не може пре
тендувати на них як на своє майно.

В 2001 р. будемо мати в Ук

раїні Єдину Помісну Канонічну 
Православну Церкву. Так гадає 
Ігор Юхновський, який очолив гру
пу народних депутатів Верховної 
Ради, що в грудні від імені 240 де
путатів Верховної Ради нанесла 
візит Константинопольському па
тріарху Варфоломею І з метою 
оговорення шляхів утворення за
гальновизнаної Української Право
славної Церкви. Важливим на цьо
му шляху є реабілітація ук
раїнського єпископату, необґрун- 
товано анафемствованого Мос
ковською Церквою. Чистим абсур
дом є те, що Москва піддала ана
фемі єпископів Андрія (Горака) і 
Івана (Боднарчука) лише за їх при
хильність незалежності Ук
раїнської Церкви. Константино
поль пообіцяв невдовзі вирішити 
це питання, а відтак зняти пере
шкоди для спільних міжцерковних 
утворень і дій. І.Юхновський наго
лосив на необхідності роз’яснення 
позиції України іншим Помісним 
Православним Церквам, бо вони 
нині йдуть у фарватері Москви, а 
визнання Константинопольським 
патріархатом Української поміс- 
ності із-за останнього може спри
чинити розкол Повноти Вселенсь
кого Православ’я. Московський 
патріархат піддає обструкції будь- 
які ідеї вирішення проблеми утво
рення Помісної Церкви в Україні. 
Вселенський же патріарх глибоко 
переконаний в тому, що Ук
раїнська Помісна Церква має бути
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і що це є абсолютно канонічна 
справа.

Звернення до Вселенського 
патріарха Варфоломея І біля 
ста депутатів Верховної Ради 
України, датоване 19 січня ц.р., 
видрукувала газета "Новый мир". 
В ньому висловлюється прохання 
до Патріарха "бути дуже обереж
ним щодо православного життя в 
Україні, щоб не наробити більшої 
біди, аніж яку вже маємо сьогодні, 
щоб не створювати нових роз
колів". Депутати (В.Алексеев, 
В.Зубов, А.Романюк, В.Горбачов 
та ін.), які стоять на позиціях УПЦ 
МП, застерігають Варфоломея І 
від визнання "розкольницьких уг- 
рупувань" і створеної на основі 
об’єднання УПЦ КП та УАПЦ Ук
раїнської Помісної Церкви, заляку
ють його тим, що далі відбудеться 
нібито за вже сплановане 
об’єднання цієї Церкви з греко-ка
толиками, як це робилося в часи 
Берестейської унії. "Запрошення 
відвідати Україну надіслали Вам і 
Папі Римському, — пишуть озна
чені депутати, — знаходиться в 
межах антиправославної змови: у 
травні — визнання Вселенським 
Патріархом розколу Православ’я, 
а в червні — здійснення Папою 
Римським об'єднання розколь
ників з греко-католиками". В звер
ненні завуальовано сказано 
Патріарху: не втручайся в право
славні справи України і не приїзди. 
Але в ньому звучить також та ідея 
великодержавної маніакальності, 
яку обстоює Російське Право
слав'я, всіляко протидіючи утво
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ренню в Україні своєї Помісної 
Православної Церкви Щож, на 
черзі подібне — "не приїзди" — 
звернення до Папи Римського і 
"всеподданєйше" запрошення в 
Україну Олексія II зі свитою.

Лідер Християнсько-Демо- 
кратичної партії України Віталій 
Журавський під час зустрічі з Пре
зидентом України ініціював роз
пуск Верховної Ради в тому разі, 
якщо не відновиться парламентсь
ка більшість. Преса розцінила цю 
заяву як прагнення ХДПУ нагадати 
про своє існування за умов, коли 
із-за відсутності своєї парла
ментської фракції вона стала не
помітною на політичному небо
схилі. Ініціатива В.Журавського, за 
словами спікера парламенту Івана 
Плюща, не має нині ніяких підстав.

Серед найбільш близьких са
мостійних течій політичного 
спектру України християнсько- 
демократична і релігійна не ви
явилися. Про це засвідчило все- 
україньке репрезентативне опиту
вання, проведене фірмою "СО- 
ЦИС" в грудні 2000 р. Свою сим
патію їм виявило лише по 2% опи
таних. Характерно, що такий же 
відсоток набрали й течії слов’янсь
кої єдності. До речі, ця ідея всіляко 
мусується у виданнях Московсько
го Православ’я.

Рівень довіри, який опри
люднила газета "Дзеркало тиж
ня" (№ 26 за 2000 рік), засвідчує 
високу фахову популярність вчи
телів (52,2% опитаних), значно
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меншу будівельників (35,3), 
військовослужбовців (34,1), юрис
тів (31,4), священнослужителів 
(31,1), лікарів (29,5). Певною 
довірою користуються народні 
цілителі (12,7), астрологи (10,6), 
навіть чомусь повії (4,9). Менше 
всього — політики (2,8), продавці і 
банкіри (по 7). Навіть журналістам 
довіряє кожний п’ятий, міліції — 
кожний десятий. Дещо інша роз
кладка в довірі суспільним інсти
туціям. Лідером довіри тут зали
шається церква, хоч і довіра їй 
зменшилася з липня (33,7% опита
них) до грудня (30,6). Але тут мали 
б посоромитися профспілки, яким 
довіряють лише близько 7% опи
таних, мас-медіа — 10,2%.

Прем’єр-міністр України 
Віктор Ющенко підніс ювілею 
Ісуса Христа свій подарунок.
Відповідаючи на питання ведучої 
передачі ”В ніч на суботу” каналу 
УТ-1 українського телебачення, що 
була 29 грудня, він, окрім іншого, 
розповів про особисте відзначен
ня ювілею Христа. В своєму рідно
му селі на Сумщині, де проживає 
його 82-річна мама, Прем'єр на 
високому пагорбі біля хати поста
вив виготовленого сусідом вели
кого дубового хреста. А другу 
доньку свою, якій на час передачі 
виповнилося два місяці, назвав 
Христиною. Редакція "РП" бажає 
Христині та її мамі здоров’я на 
довгі роки життя, віднайдення в 
майбутньому такого життєвого 
шляху, який продовжив би світлу 
справу роду Ющенків із служіння 
благу українського народу.
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"Українським Миколаєм" на
звав Прем’єр-Міністра України 
глава Львівсько-Сокальської 
Єпархії УПЦ КП митрополит 
Андрій під час його перебування 
на Вечірній 7 січня у Свято-По- 
кровському Соборі Львова. В. 
Ющенко побував також в Соборі 
св. Юра, віддав пошану похованим 
в його крипті кардиналам Лю- 
бачівському, Сембратовичу, Сліпо
му, митрополиту Шептицькому. 
Прем’єр обговорив з керівництвом 
УГКЦ питання зустрічі Папи в 
Львові. З’ясовано питання держав
них субвенцій на ремонт Собору 
Святого Юра. Під час зустрічі в 
Києві із єпископами Любомиром 
Гузарем (УГКЦ) та Маркіяном Тро- 
фим'яком (РКЦ) віце-прем'єр Ми
кола Жулинський наголосив на не
обхідності тісної співпраці створе
ного державою оргкомітету з пи
тань візиту із відповідною міжцер- 
ковною структурою.

Бібліотечка "Конфесії Ук
раїни", яка вийде друком в 2001 - 
2003 роках, вміщує тридцять назв. 
В написанні брошур задіяні на
уковці всієї України. Мета видання 
— дати об’єктивну інформацію про 
історію віровчення, обрядову 
практику, організацію життя кон
фесії в світі і в Україні. Брошури

'  УВАГА! '
Передплатники "Релігійної 
панорами" перші три вид- 

руки бібліотечки 
отримають 

безкоштовно!
___ ________________________ У
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можна заздалегідь замовити у ре
дакції "Релігійної панорами" 
(т.229-04-18).

Координаційна рада з ре- 
лігієзнавчих досліджень Ака
демії наук України, яку очолює 
д.філос.н. Яроцький П.Л., діє при 
Відділенні релігієзнавства Інститу
ту філософії ім.Г.С.Сковороди 
(01001 Київ, вул.Трьохсвяти
тельська, 4). Всі наукові розробки, 
насамперед дисертаційні, узгод
жуються з радою з метою недопу
щення їх дубляжу, можливістю за
лучення науковців до розробки тих 
великих релігієзнавчих проектів 
("Енциклопедія релігій", "Кон
фесійна панорама релігій"), 
серійних видань, над якими пра
цює означене Відділення. Бажано 
одержати від науковців інфор
мацію про себе, тему і стан роз
робки теми, публікації наслідків 
досліджень (тел. 229-0418).

МВС України повідомило, що 
27 грудня вдалося знайти 
унікальні ікони й церковні книги 
загальною вартістю в один 
мільйон доларів, які три роки то
му були викрадені. Цінності, 
зібрані з пустуючих будівель і 
храмів Чорнобильської зони, зна
ходилися на збереженні в кабінеті 
керівника місцевого відділу Служ
би безпеки України. Звідти шляхом 
обману їх викрали два колишні 
співробітники СБУ. Один з них, що 
нині живе під Києвом, пояснює 
свій вчинок "бажанням насолити 
начальству". Сам він працював до 
1997 р. в групі боротьби з контра

бандою і вивезенням культурних 
цінностей з України, мав доступ до 
звезених реліквій і навіть встиг ча
стину реліквій збути цінувальни- 
кам слов'янської культури на За
ході через країни Балтії. Але не все 
із викраденого злочинцям вдалося 
вивезти. У них було вилучено 34 
давні ікони і 22 церковні книги, 
вартість яких експерти оцінюють 
не менше 1 млн. доларів СІІІА. 
Святині датуються XVIІ-XVI11
століттями.

В лютому Верховна Рада має 
прийняти пропозиції' щодо 
зміни українського правопису.
Зокрема одинадцяте із запропо
нованих 19 суттєвих нововведень 
звучить так: "Слова з церковно- 
релігійної сфери (давні запозичен
ня з грецької мови) з "правилом 
дев'ятки" не пов'язуються. У них 
між усіма приголосними пишеться 
"и" — євангелист, єпископ, алилуя, 
Вифлеєм та ін.".

ЮВІЛЕЙНІ ВИСТАВКИ

31 грудня 2000 р. в історико- 
культурному заповіднику "Києво- 
Печерська Лавра" з нагоди 
закінчення ювілейного року 
відкрито виставку "Земний шлях 
Ісуса Христа мовою ікон". Експо
нати супроводжують висловлю
вання з Євангелій. Широко пред
ставлені на виставці твори Лаврсь
кої школи живописців.

4 січня 2001 року в при
міщенні Національного музею
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історії України розпочала роботу 
присвячена 2000-річчю Різдва 
Христового виставка експонатів з 
колекцій музею та його філії — Му
зею історичних коштовностей Ук
раїни. Виставка репрезентує цер
ковні старожитності музею від 
ранньохристиянського періоду до 
сьогодення. До її складу входять: 
церковні книги, ікони Х\/ІІІ-ХХ 
ст.ст., позолочені та посріблені ок
лади ікон та Євангелії Х\/ІІІ-ХХ 
ст.ст., одяг священнослужителів, 
предмети, що використовувалися 
при здійсненні християнських об
рядів: хрести, панагії, дискоси, 
звіздиці, потири, свічники, 
покрівці, лампади, панікадила то
що. На виставці представлені кар
тини, гравюри, літографії, 
листівки, на яких зображено цер
ковних діячів України, храми, 
дзвіниці, каплиці. Експонуються 
також матеріали сучасних Церков 
— Української Православної Церк
ви Київського Патріархату, Ук
раїнської Православної Церкви, 
Української Автокефальної Право
славної Церкви, Римсько-Като
лицької Церкви. Це особисті речі 
глав та архієреїв Церков, їх обла- 
чення, предмети культу, фото, 
ювілейні видання до 2000-річчя 
Різдва Христового. Вміщені ма
теріали про святкування 1000- 
ліття Хрещення Русі в Києві.

До складу виставки увійшли ра
ритетні матеріали Єпархіального 
музею Самбірсько-Дрогобицької 
єпархії УГКЦ, що знаходиться у м. 
Трускавці. Серед них — матеріали 
Патріарха УГКЦ Кардинала Йоси- 
фа Сліпого: Його "Заповіт", ан-
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тимінс, підписаний ним у 1983 р., 
наукові праці та облачення 
Патріарха. Всього на виставці екс
понується близько 600 предметів. 
Це — раритетні пам’ятки, які ство
рювались впродовж століть. Ними 
пишається український народ і во
ни по праву є нашим національним 
надбанням. На відкритті виставки 
були присутні Монсеньйор Микола 
Етерович — Апостольській Нунцій 
Ватикану в Україні, Єпископ 
Станіслав —■ Генеральний вікарій 
Києво-Житомирської дієцезії 
Римсько-Католицької Церкви, 
І.М.Скибак — директор Єпархіаль
ного музею Самбірсько-Дрого
бицької єпархії УГКЦ, ієромонах 
Іларіон — представник УПЦ, 
В.П.Любчик — представник Дер
жавного Комітету у справах релігії, 
представники громадськості.

Виставку сакрального і на
родного мистецтва "Зоре Віфле- 
ємська" відкрито в Українському 
домі (Київ). Вона зібрала унікальні 
ікони ХУ-ХХ ст. з різних регіонів Ук
раїни. Окрім ікон тут виставлені та
кож різдвяні і новорічні атрибути — 
хрести, ліхтарі, вироби з соломи, 
дерева й кераміки, церковна де
рев’яна скульптура та ін. Відкриття 
виставки супроводжував спів коля
док, частування кутею тощо.

"Різдвяна дивина" — так на
зивається організована в дні 
різдвяних свят Волинським 
краєзнавчим музеєм в Луцьку вис
тавка, яка зібрала атрибути давнь
ого вертепу, обрядові маски, шо- 
пи, зірки, що використовувалися
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нашими предками при святкуванні 
Нового року і Різдва Христового. 
Мистецтво вертепу з'явилося 
вперше на Волині ще в XVII ст., але 
воно має різноманітні форми сво
го вияву. Співробітники музею 
зібрали велику кількість текстів ко
лядок і щедрівок. Луцьк готовий до 
проведення конкурсу лялькових 
театрів "Різдвяна містерія".

ЖИТТЯ ПРАВОСЛАВ'Я

Помісний Собор Української 
Православної Церкви Київсько
го Патріархату відбувся 9-10 
січня 2001 року. Почався він 
Літургією в Свято-Михайлівському 
Соборі. Офіційна частина його 
відбулася в Українському домі. 
Учасники Собору заслухали 
привітання Президента країни 
Л.Кучми, голови Верховної Ради 
І.Плюща, Прем'єр-міністра В.Ющен
ка, мера Києва О.Омельченка. З 
доповіддю на Соборі виступив 
Патріарх Філарет, який наголосив 
на тому, що завершення святку
вання 2000-річчя Ісуса Христа не 
має стати якоюсь межею в христи
янському житті. Син Божий прий
шов обновити весь світ і процес 
визволення від гріха і смерті кож-

ної людини продовжується. 2000- 
річна історія християнства — це 
історія боротьби добра і зла, хрис
тиянства і гріховного світу. Науко
во-технічний прогрес без духовних 
цінностей, без вічних цінностей, 
без духовного оновлення людства 
і кожної людини зокрема, заува
жив Патріарх, не має ніякого сенсу. 
Джерелом правдивої духовності 
може бути тільки Бог. Доповідач 
знову повторив свою крилату фор
мулу: "Християнство — це не вчен
ня, а спосіб життя". У зв’язку з цим 
була звернута увага на питання се
куляризації, екології, біоетики, 
клонування, евтаназії, на пробле
ми сім’ї, науково-технічного про
гресу, засобів масової інформації, 
глобалізації та ін. Особливу увагу 
Патріарх Філарет приділив темі ут
ворення Помісної Православної 
Церкви. "Помісна Українська Пра
вославна Церква як така реально 
існує", — зауважив він. Справа ли
ше у визнанні її православним 
світом. Але й тут крига скресла: 
йдуть переговори з УАПЦ про 
об'єднання, а Вселенський 
Патріарх Варфоломій дав га
рантію, незважаючи на протидію 
цьому Москви, визнання єдиної 
Помісної Української Православ
ної Церкви і всіляко сприяє цьому. 
Було висловлене запрошення 
Патріархату Варфоломію відвідати 
Україну в травні 2001 р. і ще раз за
явлено про невизнання приєднан
ня в 1686 р. Київської Митрополії 
до Московської Церкви.

Змістовну співдоповідь на Со
борі виголосив митрополит 
Львівський і Сокальський Андрій. В
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ній йшлося про антропологічні 
виміри служіння християнської 
Церкви, необхідність відрізняти 
духовне служіння Церкви в 
суспільстві від функціональної 
діяльності різних світських ор
ганізацій і громадських структур.

У другій половині дня учасники 
Помісного собору заслухали 
привітання від отця Степана (Яр- 
муся) із Канади, Глави Українсько
го православного товариства 
Андрія Первозванного у США Ми
хайла Гереця (вітання зачитав 
Олесь Шевченко), члена Комітету 
"За Київський патріархат" в Авст
ралії Людмили Березняк. Із до
повіддю "Про значення чернечого 
життя в житті Православної Церк
ви" виступив ієромонах Євстратій 
(Зоря). Після цього в дискусії з ви
голошених доповідей виступили 
п.Олександр Волощук (Рівненська 
єпархія), п.Леонтій Сандуляк 
(Чернівці), п.Зоя Діденко (Хмель
ницьке Товариство "Просвіта"), 
митрополит Тимофій та ін. Особ
ливо відзначимо цікавий виступ 
протоієрея Василя (Кіровоградсь
ка єпархія), який зазначив, що 
Церква нині перебуває на зламі 
століть і новий час вимагає нових 
підходів до підготовки священиків. 
Зокрема у Церкві слабо налагод
жена місіонерська робота і свяще
ники, навіть після закінчення Ду
ховної Академії, не можуть ефек
тивно проводити місіонерську ро
боту. У зв'язку з цим необхідно пе
реглянути принципи підготовки 
місіонерів у Церкві, навіть 
спеціалізувати одну із семінарій на 
підготовку місіонерів. Дуже кори-
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сними будуть періодичні семінари 
для священиків, на яких би висту
пали найкращі лектори. Щодо 
підготовки абітурієнтів, то про
тоієрей запропонував перед всту
пом до семінарії направляти 
абітурієнтів на 2-3 місяці у монас
тир на послух. За цей час ченці мо
жуть зробити висновок про мож
ливість і готовність кандидатів до 
священичого служіння.

На завершення Собор прийняв 
три Звернення, які зачитав член 
Редакційної комісії, професор 
Дм.Степовик і які були одноголос
но прийняті Собором. Перше 
Звернення до архиєреїв, 
духівництва і всіх вірних УАПЦ. В 
ньому наголошено, що слід зали
шити у минулому багаж непоро
зумінь і невиправданих протиріч. 
"Нива України велика, а женців ма
ло. Тільки спільними зусиллями, у 
Помісній Церкві можливі жнива. 
Хай допоможе нам Господь у 
святій справі досягнення єдності". 
Друге Звернення Собор адресу
вав Вселенському патріарху Вар
фоломею І. Делегати Собору пе
редали найщиріші вітання Кон
стантинопольському патріархатові 
як Церкві-Матері і висловили гли
боку вдячність особисто патріарху 
за зусилля у справі об'єднання Ук
раїнського православ’я. "Основ
ною причиною роз’єднання є сум
на спадщина тоталітаризму. Дя
куємо за виявлене розуміння дея
ких визначальних фактів ук
раїнської історії, особливо за не
визнання приєднання Київської 
митрополії до Російської Церкви". 
Делегати Собору запросили Вар-
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фоломея І відвідати Україну на
прикінці травня і висловили 
сподівання, що разом із приїздом 
Вселенського патріарха відбудеть
ся входження УПЦ Київського 
патріархату у світове канонічне 
православ'я. Це Звернення, 
відповідно до постанови Собору, 
буде відвезене у Вселенську 
патріархію офіційною делегацією у 
складі чотирьох єпископів, одного 
священика і одного мирянина. 
Третє Звернення було прийняте 
до вищих владних осіб України — 
Президента, Голови Верховної Ра
ди, Прем’єр-міністра. Собор подя
кував їм за зусилля, спрямовані на 
зміцнення стабільності українсько
го суспільства, за одностайну 
підтримку створення в Українській 
державі Помісної Української пра
вославної церкви і за запрошення 
відвідати Україну Константино
польського патріарха. У Зверненні 
висловлена також подяка тим 240 
народним депутатам, які заявили 
про свою підтримку справи 
об’єднання православних Церков 
в Україні.

Після затвердження текстів 
Звернень, делегати Собору ухва
лили розпочати практичну роботу 
з підготовки приїзду в Україну Кон
стантинопольського патріарха. 
Зокрема постановлено розробити 
терміни і програму візиту, проду
мати його технічні деталі тощо.

Помісний Собор заслухав вис
туп єпископа Димитрія (Рудюка) 
про роботу над Декларацією 
"Церква в Україні і світ на початку 
третього тисячоліття” . Документ 
знаходиться в стадії розробки і пе

редбачатиме розділи: "Христос — 
надія світу” ; "Християнство та інші 
релігії"; "Церква і національне пи
тання"; "Церква і держава"; "Хрис
тиянство і світова цивілізація" та ін. 
Цей документ стане своєрідною 
доктриною Церкви на початку 
нового тисячоліття і розгляне той 
виклик, який світ зробив і людині, і 
Церкві. Собор ухвалив допрацюва
ти Декларацію із залученням 
провідних богословів і видрукува
ти її окремим виданням.

На закінчення Собор розглянув 
питання про Вищу Церковну Раду, 
що діє відповідно до Статуту Церк
ви. За пропозицією патріарха 
Філарета додатково до складу Ра
ди обрано народних депутатів Ук
раїни Ігоря Рафаїловича Юхновсь- 
кого та Івана Васильовича Діяка.

Завершився собор пастирсь
ким словом до Собору та всіх 
вірних УПЦ Київського патріархату, 
яке виголосив Предстоятель Церк
ви патріарх Філарет. Святійший за
кликав всіх вірних не спокушатися 
розбратом у Церкві, докласти мак
симуму зусиль з метою досягнення 
єдності як всередині Церкви, так і в 
об'єднавчих процесах.

Митрополит Галицький Андрій, 
виступаючи на Помісному Со
борі УПЦ Київського Патріарха
ту від імені Автокефальної Церкви, 
відзначив, що народ вже втомився 
від розколу і питає, коли ви 
об'єднаєтесь. "Шанс для 
об'єднання у нас є". Але, як це 
відзначив Вселенський Патріарх 
Варфоломей, українські церкви 
зволікають в цьому. Під час зустрічі
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з ним єпископату двох церков було 
сказано, що для цього треба мен
ше року, що Константинополь по
годжується допомогти в процесі 
об’єднання. Патріарх обіцяв 
приїхати в Україну і вручити Ук
раїнській Церкві Томос Незалеж
ності. "Слід Церквам відкинути 
взаємні звинувачення в чомусь, 
забути все і зібратися на об’єднав
чий Собор в Святій Софії, — сказав 
митрополит. — Державної Церкви 
нам не треба, бо президенти при
ходять і відходять, а Церква Хрис
тиянська залишається вічною". В 
своєму інтерв’ю журналістам Іва
но-Франківський Владика відзна
чив, що для об'єднання потрібне: 
по-перше, визнання рівних прав 
обох сторін — УАПЦ та УПЦ КП; по- 
друге, не відкидати третю гілку 
православ'я України — УПЦ Мос
ковського Патріархату; по-третє, 
не лише Патріарх Варфоломей, а й 
інші православні патріархи мають 
визнати наше входження у Світове 
Православ'я.

На чому наголошують у своїх 
Різдвяних посланнях глави Пра
вославних Церков України?

Глава УПЦ Київський Патрі
архат святійший Філарет: 1. 
Християни вступають в XXI ст. з 
надією на Бога, а відтак духовні 
цінності повинні мати пріоритет 
над матеріальними. 2. Христи
янський світ складається із вірую
чих практикуючих і непрактикую- 
чих. Останні, а їх більшість, живуть 
без Бога, за законами гріховного 
світу, а відтак моральний стан 
суспільства катастрофічно падає,

що є загрозою для європейської 
цивілізації. 3. Релігійне протисто
яння православних не сприяє ні 
духовному відродженню, ні кон
солідації українського суспільства. 
4. Хоч і є ще противники утверд
ження Єдиної Помісної Української 
Православної Церкви, визнаної 
Вселенським Патріархом, але, 
зрештою, в Україні буде така Церк
ва, бо ж без неї не буде Української 
держави. 5. Ісус Христос має на
дихати нас на християнську любов, 
єдність, мир. 6. Нехай Господь 
дасть мудрість, натхнення і силу 
Українській владі вірно служити 
своєму народу і вести державу 
європейським шляхом розвитку.

Предстоятель УАПЦ митро
полит Мефодій: 1. Замість щед
рих дарів новонародженому Хрис
ту приносимо безкінечний обман, 
ненависть, направлену проти 
Церкви, повну зневагу тих, заради 
кого прийшов Ісус на Землю. 2. В 
день ювілею Україна не несе Хрис
ту прадідівську Православну віру, 
єдину Православну Церкву. 3. Ли
ше щире покаяння за відступ від 
віри Православної може постати 
гідним подарунком Христу, за що 
він у відповідь дасть найцінніший 
дар Неба — Воскресіння України.
4. Маємо втішні переміни до кра
щого: Президент активно відстоює 
право України на самостійний роз
виток і вона є вільною в мирі і 
творчій праці на відродження нації.
5. Церква усунула перешкоди до 
порозуміння з державою, яка за
турбувалася станом в Православ’ї.

Відтак із змісту Послань бачимо 
занепокоєння владик моральним і
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духовним станом віруючих, пев
ним відверненням їх від 
прадідівського для України Право
слав'я, відсутністю єдності в Пра
вослав'ї, але жодної згадки в них 
немає про ті домовленості з при
воду поступових кроків до утво
рення Помісної Церкви, які мали 
місце між єпископатом двох Цер
ков (до речі, від УАПЦ там був мит
рополит Мефодій) в Константино
польській Патріархії. Нічого про це 
не сказано і в Різдвяному посланні 
керуючого справами УАПЦ ар- 
хиєпископа Ігоря Ісіченка, якого не 
було взято до Константинополя, 
хоч він і найбільш настирливо до 
цього обстоював ідею єднання 
УАПЦ через Українське Право
слав'я США із Вселенською Право
славною Патріархією. Хто ж стоїть 
на перешкоді, хто гальмує і повер
тає колесо назад до того стану, 
який був, і вирватися з якого хоче 
допомогти Українському Право
слав’ю Патріарх Варфоломій І?

Різдвяне послання предсто
ятеля УПЦ митрополита Київсь
кого і всієї України Володимира

пронизує де
кілька визна
чальних ду
мок, а саме: 
1. Втілення 
Господа Ісуса 
Христа — 
найважливі
ша подія в 
історії людст
ва. 2. XX ст — 
століття най

більших трагедій в історії людства. 
Це — дві світові війни, революції, 
міжнародні конфлікти, спроба зни
щити Церкву і віру Христову. 3. 
Історія виповнена змістом, який їй 
сповіщає сам Спаситель, що 
змінює своїм Воскресінням всі 
традиції на радість, направляє 
історію до Вічного Царства. 4. З 
вірою в перемогу всіх труднощів і 
випробувань завдяки допомозі Бо
га ми входимо в нове тисячоліття. 
5. Розкол в православ’ї України є 
кровоточивою раною, що висна
жує Церкву. Надіючись на 
об’єднання, УПЦ не сприймає в 
цьому рецепти політиків. "Шлях до 
єдності тільки один — через суво
ре дотримання Передання і ка
нонів Церкви". 6. Освячення Ус
пенського собору Києво-Печерсь
кої лаври відбулося. Воно стало 
символом духовного відродження 
України, "відкрило істинне обличчя 
тих, хто сьогодні спекулює на 
національних почуттях". Що тут 
мав на увазі Владика, то із Послан
ня не видно. Зрозуміло, що яки
хось подвижок в застарілій кон
цепції УПЦ щодо єднання право
слав'я немає. Звучать лише звину
вачення на адресу "нецерковних, 
політично налаштованих кіл". В за
ключній частині Послання чи
таємо: "Хай нове тисячоліття буде 
для всіх нас потайним продовжен
ням Христа в нас і нас во Христі 
Ісусі".

"Офіційна хроніка" Українсь
кої Автокефальної Православ
ної Церкви у своїх 16 і 17 числах 
вмістила Послання Вселенського
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Патріарха Варфоломія і Різдвяне 
послання постійної конференції 
українських православних єпис
копів поза межами України. Чо
мусь відсутнє у видаваній 
Патріархією УАПЦ "Офіційній 
хроніці" і в "Успенській вежі" брат
ства св. Андрія привітання Пред
стоятеля Церкви митрополита Ме- 
фодія. Особливу увагу приділяє 
"Офіційна хроніка" діяльності ар
хиепископа Ігоря і як Управляючо
го справами УАПЦ, і як глави 
Харківсько-Полтавської єпархії. 
Про діяльність Предстоятеля 
Церкви вона майже не пите.

Українська Автокефальна 
Православна Церква ювілейну 
різдвяну літургію відслужила в 
Свято-Андріївській Церкві
м.Києва. Храм відреставровано, 
проведено укріплювальні роботи, 
адже він знаходиться на крутосхилі 
Київських гір. Літургію служив 
предстоятель УАПЦ митрополит 
Мефодій. УАПЦ просить владні 
структури передати їй 
Андріївський храм, який стане для 
неї кафедральним собором. З не
зрозумілих причин у цьому році 
Церква не вийшла із своєю різдвя
ною службою на перший канал ук
раїнського телебачення поруч з 
іншими Церквами візантійського 
обряду.

Ідея об'єднання православ
них Церков України і створення 
Єдиної Української Помісної 
Православної Церкви є доміную
чою в громадській думці нашої 
країни. Це засвідчила соціологічна

служба газети "День" (4.1 за 2001 
р.). Її позитивно сприйняло 41 % 
опитаних. Вагалися з відповіддю 
ЗО %, виявили байдужість — 18 % і 
лише 11 % опитаних сприйняли цю 
ідею негативно.

Робоча поїздка керуючого 
справами УАПЦ архиєпископа 
Ігоря (Ісіченка) до Вселенської 
патріархії відбулася 27-30 грудня 
2000 р. Вона здійснена відповідно 
до попередньої домовленості з се
кретарем Священного Синоду 
Вселенської патріархії митрополи
том Мелітоном. Архиєпископ Ігор 
подав до Вселенської патріархії 
матеріали Помісних соборів УАПЦ 
1990, 1993, 1997 та 2000 років, до
кументи, які висвітлюють канонічне 
життя УАПЦ. Владика Ігор познай
омив митрополита Мелітона з по
глядами ієрархії УАПЦ на релігійне 
життя України та шляхи подолання 
конфлікту в українській право
славній спільноті. За словами вла
дики Ігоря, митрополит Мелітон 
застеріг, що Вселенська патріархія 
прагне знайти для Української 
Церкви вихід, який би дозволив 
Константинопольському патріар
хату уникнути конфлікту із Мос
ковським патріархатом. Було до
сягнуто домовленості про по
дальші контакти й обмін інфор
мацією. Поїздка керуючого спра
вами УАПЦ виявилася дещо не
сподіваною для ієрархії УПЦ КП, 
оскільки, відповідно до досягнутих 
8 листопада домовленостей між 
УПЦ КП і УАПЦ, такі контакти по
винні були б розвиватися на рівні 
Змішаної Комісії, яка "звертається
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спільно від двох сторін до Все
ленської Патріархії, подаючи вис
новки своєї роботи".

Патріарх Філарет не зби
рається залишати патріаршу 
катедру, як того вимагає Мос- 

к о в с ь к а 
патріархія. 
Так владика 
заявив у 
своєму но
в о р і ч н ому  
інтерв’ю га
зеті "День" 
(№ 1). Моти
вує Патріарх 
це тим, що 
такий його 

крок не змінить ситуацію на краще, 
бо ж Москва всерівно веде розмо
ву не про об'єднання, а приєднан
ня після каяття. Як зауважив Пред- 
стоятель, хоч нічого й не розділяє 
УПЦ КП й УАПЦ, але переговори 
навіть між ними "йдуть важко". 
Єпископат і священство Церков 
боїться, що після об'єднання їм не 
вистачить єпископських катедр і 
парафій. Владики УАПЦ, до того ж, 
бояться "тієї жорсткої церковної 
дисципліни", яка існує в УПЦ КП, 
втрати своєї "майже повної без
контрольності у всіх церковних 
справах". Патріарх Філарет відзна
чив також непросту ситуацію і Кон
стантинопольського патріарха при 
вирішенні українського питання. 
Адже навіть визнану ним об’єднану 
Українську Помісну Православну 
Церкву має визнати Світове Пра
вослав'я. Але ж це не зробить на
самперед Московська і близька до

неї Сербська патріархії. Московсь
ка розуміє, що після визнання Все
ленською патріархією Української 
Помісної Церкви, діюча в Україні як 
частина Московської церкви — 
УПЦ — повинна буде змінити свою 
назву. Це — православна традиція, 
згідно якої тоді "РПЦ в Україні по
винна буде зареєструватися як за
кордонна митрополія РПЦ, бо ж 
діятиме вона на канонічній тери
торії іншої Помісної Церкви". 
Патріарх Філарет передбачає 
об’єднання УПЦ КП і УАПЦ в 2001 
р. і бажає приїзду в Україну Все
ленського патріарха Варфоломея І 
для надання Українській Помісній 
Церкві Томосу (Декрету) про ка
нонічну автокефалію. Саме він має 
це зробити, бо ж "історична прав
да полягає в тому, що територія 
України, східна частина Польщі, 
Прибалтика і Білорусія — то все 
канонічні території Константино
польського патріархату", про що 
він офіційно нагадував в 1924 і 
1990 роках. Висловлена також 
впевненість в тому, що Варфоло
мей І не визнає ті прещення (забо
рони) та анафеми, які наклала на 
український клір Московська 
Церква, бо ж це зроблено нею не 
на своїй канонічній території.

Українська Православна 
Церква, що знаходиться в Мос
ковській юрисдикції, не піде на 
об'єднання Православних Церков 
України. Такий висновок можна 
зробити з того інтерв’ю, яке Пред
стоятель УПЦ митрополит Володи
мир дав газеті "Новый век" 
(13.01.2001 р.). "Православна
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Церква закликає розкольників ( з 
т.з. владики УПЦ КП і УАПЦ — ред.) 
до одного: визнати свої помилки, 
визнати порушення церковних за
конів і повернутися до церковної 
єдності... Але замість цього засто
совуються найхитромудріші 
комбінації, в тому числі із залучен
ням політичних сил, заради одно
го: обманути самих себе... Як 
ієрарх канонічної церкви я не маю 
права порушити її закони..., не маю 
права молитися з людиною, поз
бавленої духовного сану. Це — не
допустимий компроміс". Оцінюючи 
минуле століття, владика назвав 
його віком "найбільших трагедій в 
історії людства: дві світові війни, 
революції, міжнародні конфлікти, 
тоталітарні системи й світовий 
атеїзм з намірами знищити Церкву 
й віру Христову". Причину цих тра
гедій владика вбачає в тому, що 
"Христос ще не родився в серцях 
кожної людини". Тому ми повинні 
бути уважними до самих себе і "пе
ренести діапазон нашої уваги з 
проблем зовнішніх й часто хибног- 
лобальних на ниву свого серця".

Союз православних братств 
України, який діє при УПЦ Мос
ковської юрисдикції, на своєму 
з'їзді, який відбувся наприкінці 
грудня 2000 р., рішуче висловився 
не лише проти об'єднання право
слав'я в Україні, а й навіть проти 
будь-якого примирення Церков у 
відносинах між собою. У своєму 
зверненні до "всіх” і до "Росії, її 
керівництва, до Московського 
Патріарха Олексія II" вони заклика
ють не допустити будь-яких пере

говорів з "розкольниками", "захис
тити українську паству від небажа
них візитів Варфоломія та Римсь
кого папи, бо вони можуть мати ка
тастрофічні наслідки".

Патріарх Філарет в своєму 
інтерв'ю газеті "Християнська 
Україна" назвав візит Папи Павла 
II в Україну "подією історичного 
значення". Наша Церква Київсько
го Патріархату сердечно вітає це 
рішення Президента і Українсько
го уряду. Ми вважаємо, що приїзд 
в Україну Папи як глави держави 
Ватикан і як визначного душпасти- 
ря християн матиме значні пози
тивні наслідки для оздоровлення 
багатьох аспектів нашого духов
ного життя. І тут не слід приймати 
до уваги якісь побоювання, що, 
мовляв, ця подія несе небезпеку 
Православ'ю з боку християн-ка- 
толиків".

Московський Патріархат за
непокоєний тим, щоб під час
свого візиту в Україну Іван Павло II 
не мав зустрічей з "неканонічни- 
ми угрупуваннями", бо ж із заяв 
діячів Ватикану випливає висно
вок, що Папа "прирівнює ка
нонічну Православну Церкву із не
визнаними православним світом 
розкольниками". Водночас Па
тріарх РПЦ Олексій II не виключає 
можливість своєї зустрічі з Папою 
за умови "недопущення" насилля 
греко-католиків щодо православ
них в Західній Україні, а також 
припинення прозелітизму като
ликів в Росії на "канонічній тери
торії РПЦ".

Релігійна панорама № 1 ’2001
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Українська Автокефальна 
Православна Церква своїм 
офіційним голосом, яким для неї є 
газета "Наша віра" (№ 1 за 2001 
р .), поставила під сумнів не
обхідність нині праці право
славних священиків в системі 
державної та недержавної 
освіти. Навівши цифри кількості 
громад різних православних Цер
ков і зауваживши, що громад Мос
ковського патріархату в три рази 
більше, аніж Київського патріарха
ту та УАПЦ разом взятих, газета 
зауважує, що тоді "ринуть в широ
ко відчинені двері навчальних ус
танов оті, що паплюжать все ук
раїнське, нав’язуючи чуже, ті, хто 
наглухо зачиняє свої храми в День 
незалежності України, де ніколи не 
співають молитву за Україну". "Що 
дасть таке, з дозволу сказати, ви
ховання нашій Державі?" — запи
тує газета. В той час, коли УАПЦ 
підтримує незалежність України, 
національну культуру, державну 
мову, шанує історію українського 
народу, на державному рівні вона 
зазнає різних утисків. Водночас 
"російська Церква в Україні насад
жується атеїстичним і байдужим та 
нерідко ворожим до української 
справи чиновництвом, яке часто 
демонструє просто разючу нелю
бов до власного народу, держави, 
культури, мови".

Заувага редакції. Ці розміркову
вання газети не позбавлені сенсу. Тим 
чиновникам, які планують негайне 
"підвищення духовності" студентів у 
вищих навчальних закладах чи солдат 
в Армії за рахунок введення посад 
університетських чи військових капе

ланів, інститутських чи ротних духів
ників, варто над цим задуматися.

Свято Хрещення Господнього 
кияни відзначили 19 січня в 
гідропарку. Вітаючи присутніх, 
м і с ь к и й  
г о л о в а  
О.Омель- 
ч е н к о , 
посилаю
чись на 
наявність 
в столиці 
України великої кількості загально- 
визначних святинь, заявив: "Ук
раїнці вважають Київ своїм Єруса
лимом, а Дніпро — своїм Йорда
ном". Молебень на честь свята 
відслужив Патріарх УПЦ КП Філа- 
рет. Серед учасників свята був 
прем'єр-міністр України В.Ющенко.

Всеукраїнське братство 
Спілка православної молоді в 
ім’я преп. Нестора Літописця,
утворене у 1996 р., прийняло 
рішення про отримання статусу 
юридичної особи та про ле
галізацію Спілки як повноправного 
молодіжного підрозділу Київської 
митрополії УПЦ Московського 
патріархату. 26 грудня у Свято-Ус- 
пенській Києво-Печерській Лаврі 
відбувся з'їзд представників 12 об
ласних осередків Спілки, які обго
ворили перспективи місіонерсько- 
просвітницької та соціальної робо
ти, обрали нове керівництво — го
ловою Спілки став ігумен Гавриїл 
Кризина. Керував роботою з’їзду 
Духівник Спілки архиєпископ 
Львівський і Галицький Августин.
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Поклонний дев’ятиметровий 
хрест в селі Морському, що в 
Криму, зрештою 4 січня встанов
лено, але на менш видному місці 
— горі Кереч-Хане. При цьому все 
ж не вдалося уникнути протисто
яння православних з мусульмана
ми. Лише після того, як було узго
джено з місцевим меджлісом про 
можливість встановлення ісламсь
кої символіки на іншій горі, прист
расті вщухли. Під час освячення 
хреста митрополитом Лазарем у 
присутності 50 священиків над па
горбом раптом з'явилася веселка, 
що всі розцінили як підтримку не
бесних сил.

Митрополита Одеського та 
Ізмаїльського Агатангела 
(Савіна), відомого своїми діями, 
зорієнтованими проти створення в 
Україні Помісної Православної 
Церкви, висвятою навіть до рішен
ня Московської Церкви, в місцево 
шановані святі царя Миколи II, по
грозами просити в Московського 
Патріарха ставропігію для Одесь
кої єпархії, захищали від "неприпу
стимого грубого шантажу з боку 
деяких структур влади та засобів 
масової інформації", "українського 
ультранаціоналізму" владики Хер
сонський Йонафан, Донецький та 
Маріупольський Іларіон, Коно
топський та Глухівський Інокентій, 
які збиралися в Одесі в грудні в 
день пам'яті Андрія Первозванно
го. Владики заявили, що лише виз
нана всіма помісними Церквами 
УПЦ МП може служити основою 
для миру і стабільності в Україні.

Релігійна панорама № 1 ’2001
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Переможцем в номінації 
"Людина року", яку проводила 
газета "Молодь Черкащини", став 
священик Іларіон (УПЦ Київський 
патріархат) із с. Красна Слобода. В 
жовтні 2000 року він зруйнував 
кельмою пам’ятник Леніну, моти
вуючи це боязню того, що "ідол ра
но чи пізно впаде й покалічить ко
гось із дітей". Отець Іларіон 
обійшов в своїй популярності всіх 
світських владик Черкащини, сим
волізуючи цим перемогу в масовій 
свідомості ідеї утвердження ново
го. На свято Паски в цьому селі 
відкриє свої двері Свято-Троїцький 
Храм.

Володимирський Собор 
Києва вже століття має елект
ричне освітлення. Причт Собору 
звертався із спеціальним прохан
ням до єпархіального начальства 
про заміну свічкового освітлення 
електричним. В суботу, 23 грудня, 
напередодні Нового 1901 року, та
кий дозвіл було одержано. Про
хання про введення електричного 
освітлення мотивувалося тим, що 
панікадила із восковими свічками 
поширювали сильну кіптяву, яка 
несприятливо впливала на стінний 
розпис храму.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Комітет з організації візиту в 
Україну Папи Івана Павла II утво
рено розпорядженням Президен
та України Л.Кучми 29 грудня 2000 
р. Оргкомітет очолює міністр за
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кордонних справ Анатолій Зленко. 
Кабінету Міністрів доручено також 
забезпечити фінансування витрат, 
пов'язаних із підготовкою і прове
денням візиту. Зустрічати Папу у 
Київському аеропорту і проводжа
ти у Львівському буде Президент 
України.

Україна готується зустріти 
Папу. В січні спочатку до Львова 
прибув о.Роберто Туччі з Ватикану, 
який вже 20 років займається пи
таннями організації поїздок Пон- 
тифіка в зарубіжжя. Відбулися 
зустрічі отця з главою дер
жадміністрації Львівщини Ст.Сен- 
чуком. Узгоджено, що два бого
служіння Івана Павла II відбудуться 
на іподромі. З'ясовано також деякі 
деталі перебування Папи уЛьвові, 
акредитація журналістів. В кон
тексті підготовки візиту створено 
спеціальні змішані світсько-цер
ковні комісії, уточнюється програ
ма, місця перебування Папи під 
час візиту, місця проведення бого
служінь, зустрічей та ін. В Києві 
о.Роберто 13 січня мав зустріч для 
з'ясування тих же питань з 
Міністром закордонних справ Ук
раїни А.Зленком. Новий приїзд от
ця Туччі в Україну відбудеться в бе
резні ц.р.

Під час зустрічі з прем'єр- 
міністром В. Ющенком 12 січня 
було узгоджено, що Папа Іван 
Павло II прибуде в Україну 24 
червня, а не 21, як говорилося 
раніше. Два з половиною дні він 
буде в Києві і стільки ж у Львові. 
Крім зустрічей з Президентом Ук

раїни Л.Кучмою та прем'єр- 
міністром В.Ющенком, керів
ництвом Римо-Католицькоїта Гре
ко-Католицької Церков, Папа про
веде по два богослужіння за ла
тинським і візантійським обрядами 
у Києві і Львові. Місце папських 
служінь в Києві ще не визначено, 
як і місце проживання. У Львові Па
па буде жити в митрополичих па
латах Свято-Юрського комплексу. 
Оскільки в самому місті немає ве
ликих площ (площа Незалежності 
в цей час буде на реконструкції), то 
вони відбудуться скоріше десь під 
Києвом. Ще не узгоджене питання 
того, яке з двох міст України Папа 
відвідає першим. Очікується при
буття до Києва на зустріч з Папою 
більше 300 тис. зарубіжних палом
ників і десь до двох тисяч жур
налістів, а до Львова — біля двох 
мільйонів. Для переміщення Пон- 
тифіка по містах із Ватикану буде 
привезено в Україну два спеціальні 
автомобілі, т.зв. "папамобіле". Па
пу супроводжуватимуть ЗО осіб. 
Як повідомила прес-служба Івана 
Павла II, Папа давно хотів приїхати 
в Україну, а тому поїздка ця для 
нього є радісною.

Московський Патріархат 
прагне перешкодити візиту Іва
на Павла II в Україну. Про це
повідомило Ватиканське агентст
во "Фідес” з посиланням на інфор
мацію із недавнього засідання Си
ноду РПЦ. Було доручено митро
политу Володимиру (Сабодану) 
надіслати Папі офіційний лист із 
застереженнями і порадою відкла
сти візит. "Певні, кола в православ-
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йому світі бояться, що візит Папи 
послужить детонатором для цілого 
ряду нових міжконфесійних 
конфліктів., які не втихають в Ук
раїні ось уже десять років", — го
вориться в повідомленні "Фідес". 
Але офіційні діячі Апостольської 
Столиці не нададуть якогось особ
ливого значення цій інформації. Та 
й Україні нічого зважати на засте
реження Патріарха чужої держави і 
Церкви. До того ж, Папу запросили 
не лише Церкви, главою яких він є, 
а й Президент та Уряд суверенної 
держави. Чого чужоземцю 
Олексію II — громадянину Росії і 
голові Московської Церкви — 
втручатися у внутрішні справи чу
жої для нього країни? Доручення 
Московського патріархату викона
но: 23 січня митрополит Володи
мир (Сабодан) в своїй заяві для 
преси з приводу завершення Си
ноду єпископів УПЦ МП, застеріг 
Папу від поїздки в Україну.

Тамплієри — так називається 
католицький духовно-рицарський 
орден. Згідно інформації від 24 
грудня телеканалу "Інтер", 
тамплієри займалися торгівлею 
зброєю українського війська. Ці 
питання вони вирішували нібито в 
православному монастирі Ки
таєвої пустині. Прес-служба 
Міністерства оборони України 
підтвердила те, що серед виявле
них документів дійсно є ксерокопії 
листування посадових осіб 43-ї ра
кетної армії і державної компанії 
"Укрспецекспорт", але вона запе
речила причетність оборонців до 
незаконної торгівлі зброєю, бо ж

цим вони не займаються. Деякі із 
знайдених в тамплієрів документів 
підписані заступником Міністра 
оборони генерал-полковником 
В.Михтюком. Як ці документи по
трапили до них, ніхто поки що не 
коментує, хоч ними зацікавилася 
Служба Безпеки України. Як же 
тамплієри опинилися в Ки- 
таївському скиті? На території мо
настиря ряд будинків займає на 
правах оренди Інститут 
бджільництва. Останній на правах 
суборенди передав частину 
приміщення тамплієрам. Братія 
монастиря і парафіяни Церкви, 
зорганізовані своїм ігуменом, ви
магають передати їм повністю всі 
приміщення скиту. Вони захопили 
орендоване тамплієрами примі
щення. В орендованому тамплі
єрами приміщенні були знайдені 
книги різних конфесій, Блаватської 
і Сенкевича, ритуальні мечі та ін. 
Після зіткнення їх з насельниками 
Китаївської обітелі і захоплення 
останніми орендованого при
міщення, тамплієри тут більше не 
з'являлися, хоч очікується позов їх 
пріора Олександра Яблонського в 
суд на монастир у зв'язку із зник
ненням з орендованого ними 
приміщення матеріальних ціннос
тей. Орден в Україні офіційно за
реєстрований Мінюстом в червні 
1999 р. як міжнародна громадська 
організація, що має свій рахунок в 
банку "Таврія". Офіційну думку Ри- 
мо-католицької церкви з приводу 
цього питання читайте в нашому 
"Актуальному інтерв’ю".

Довідка. Тамплієри, храмовники 
(від франц. temple — храм) — члени ка-
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толицького військово-чернечого ор
дену, заснованого французькими ри
царями в Єрусалимі в 1119 р. для за
хисту паломників та завойованих хре
стоносцями держав від мусульман. 
Свою назву орден одержав за місцез
находженням першої його резиденції 
— поблизу міста, де за оповідями зна
ходився храм Солом он а. Тамплієри 
носили білий плащ з червоним хрес
том. В 1128 р. було вироблено статут 
ордену, який перетворив орден у чітку 
ієрархічну організацію. Тамплієри 
відомі своїми поборами та привілея
ми. Орден мав великі феодальні во
лодіння в Європі й на Близькому Сході, 
був свого часу одним з найбагатших 
банкірів. У XIII ст. кількість рицарів до
сягала 15 тисяч. Папство використову
вало орден в боротьбі з єресями, на
родними повстаннями. Після провалу 
хрестових походів у 1291 р. тамплієри 
були витіснені з Палестини й посели
лися в Європі, головним чином у 
Франції. Французький король Філіп VI 
Красний звинуватив орден у 
маніхейській єресі й домігся суду 
інквізиції над ними. В 1310 р. майно 
ордену було конфісковане, багато йо
го членів спалено. В 1312 р. Папа Кле- 
мент V остаточно ліквідував орден. 
Опісля тамплієри дещо відійшли від 
традиційного віровчення католицизму, 
протиставивши догмам християнства 
"гносис" — знання. Відтак в XIV ст. во
ни були заборонені.

М итрополит Андрей Ш еп- 
тицький в січні 1901 р. очолив 
Греко-Католицьку Церкву. Ук
раїнська ГКЦ і Львівська міськрада 
оголосили з нагоди цього 2001 рік 
ювілейним. Адміністратор УГКЦ

Любомир Гузар в урочистій про
повіді сказав, що цей рік має стати 
не просто роком пам'яті, а роком 
здійснення настанов Великого Ми
трополита, розбудови Української 
держави на основі вшанування 
власних традицій. Великий ювілей 
в січневих газетах "Мета” і "Жива 
вода" чомусь залишився не
поміченим.

Привітання на переломі 
століть Апостольського Адміні
стратора Верховного Архиєпис- 
копа УГКЦ Любомира Гузаря
відзначається 
в с е б і ч н и м  
а н а л і з о м  
світової значи
мості христи
янства, історії, 
сьогодення і 
п е р с п е к т и в  
греко-католицизму в Україні. Вка
завши на ту гр ізну духовну і 
релігійну порожнечу, серед якої 
приходиться зустрічати нове 
століття, владика зауважує, що як
що ми будемо з Христом, то може
мо впевнено говорити про наше 
краще майбутнє. З'ясувавши 
особливості греко-католицизму і 
його місію в поєднанні християн в 
Україні, єпископ оцінив УГКЦ як 
"пом існу Церкву державного і 
світового значення". Завданням 
Церкви є духовне відродження лю
дини і суспільства, виховання свя
щеннослужителів та опіка над 
сім'єю, але для цього слід подбати 
про те, щоб "наше церковне життя 
мало досконалі форми". Відзна
чивши значимість для України
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візиту Папи Івана Павла II, владика 
пише, що гаслом його будуть сло
ва: "Христос — дорога, правда і 
життя". В Різдв’яному привітанні 
владика зазначає, що кожний рік є 
роком Божої благодаті. Вже можна 
підвести підсумок ювілейного ро
ку, але в житті все "залежить у ве
ликій мірі від нас самих". Апос
тольський Адміністратор просить 
вірних молитися за виборчий Со
бор і візит Папи в Україну.

"Церква покликана об’єдну
вати" —- під таким заголовком га
зета "Україна молода" в 10 своєму 
числі за цей рік видрукувала стат
тю відомого борця за легалізацію 
УГКЦ радянських часів Івана Геля. 
Автор висловлює свою затурбо- 
ваність станом і майбуттям Церкви 
в Україні. Він вважає, що "церков
ний корабель, тобто увесь греко- 
католицький люд разом із святен
ництвом та владиками пливе без 
стерна, гребців та капітана", хоч 
бажано було б, щоб після ле
галізації УГКЦ та повернення глави 
Церкви в Україну відбувся процес 
її відновлення та розбудови. Си
нод єпископів Церкви складається 
з понад тридцяти владик, але ли
ше п'ята частина з них, тобто 7-8, 
народилися і виросли в Україні, тут 
рукоположені на священиків і здо
були єпископську хіронтію. Троє з 
них — владики Закарпаття, з яких 
лише єпископ — помічник Іван 
Маргібич визнає юрисдикцію гла
ви УГКЦ. Якщо 8 єпископів з Ук
раїни представляють 5-6 мільйонів 
греко-католиків митрополії, то 25 
діаспорних єпископів представля-
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ють 1,5-2 мільйони греко-като
ликів у країнах зарубіжного посе
лення українців.

Відтак діаспорники, які у 5 разів 
переважають голоси місцевих єпи
скопів, зібравшись на Синод, 
"вирішують долю Церкви, визнача
ють магістральні шляхи її розвитку 
та концептуальні проблеми життя 
Церкви, часто просто екстраполю
ючи та ототожнюючи проблеми 
своїх діаспорних діє цезій з духов
ним і соціальним буттям нашого на
роду". До того ж, ці рішення їх са
мих ні до чого не зобов'язують у 
своїх єпархіях, бо вони підпорядко
вані безпосередньо Конгрегації 
Східних Церков і виконують її роз
порядження. Це від них виходить 
ідея переходу на новий стиль в ка
лендарі свят, гальмування в 
будівництві патріаршого собору та 
резиденції Церкви в Києві, утри
мання УГКЦ в стилі галицького тим
часового провінційного релігійного 
явища, утворення Києво-Вишго- 
родського екзархату як церковної 
структури на чужій території. На їх 
совісті відсутність Концепції роз
витку та програми діяльності Церк
ви за умов відновлення української 
державності, доведення її до такого 
стану, який владика Любомир Гузар 
оцінив словами: "Про УГКЦ в 70-80- 
х роках говорив увесь світ, а тепер 
ми ніщо!.. УГКЦ в Україні себе не 
знайшла". Не вдалося знищити 
Церкву в "совєтські" роки, то тепер 
вона нищиться за участю "рідних 
мудреців-реформаторів". Поглиб
люється розкол між греко-католи
ками і православними в Україні. 
"Маємо дві Церкви, але один на-
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род, одну духовну культуру. Тож 
той, хто їх розколює, творить або 
великий гріх, або робить немудрий 
крок". На завершення статті І.Гель 
пише, що тим, хто під дулом пісто
лета обстоював Церкву, страждав і 
боровся за неї, не байдуже, хто її 
тепер очолить. Важливо, щоб глава 
УГКЦ був із "тутешнього священ- 
ництва". Але чи врахують це Вати
кан і діаспорні єпископи?

Від редакції: ми також вболіваємо 
за те, щоб УГКЦ зрештою знайшла се
бе в Україні.

Становище Українського гре- 
ко-католицизму в Польщі в 
порівнянні із станом римо-като- 
лицизму в Україні розкриває ка
надська газета "Українське слово". 
Найкращим доказом в будь-якій су
перечці є цифри і факти. Газета їх 
дає на 1997 р., коли Римо-като- 
лицька Церква мала в Україні 734 
парафії (в 1990 р. їх було 92). Римо- 
католицькі парафії є навіть там, де 
їх до 1939 р. не було. Утворено чо
тири єпархії. Із 333 священиків ли
ше 95 є громадянами України, реш
та — переважно громадяни Польщі, 
"які, крім послуг релігійних, ведуть 
навчання польської мови й історії". 
Це добре, але проблема в тому, що 
погляди поляків на одні й ті ж істо
ричні події є діаметрально відмінні 
від поглядів, які викладаються в "Ук
раїнській державі". Згадавши тут 
насильницьку і жорстоку етнічну чи
стку українців, які комуністична 
польська влада провела на ук
раїнських польських землях, поз
бавлення українців церковного і 
громадського майна, газета заува
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жує, що іниішнє керівництво 
Польщі не осудило операцію 
"Вісла" як злюч н і не відмінила дію 
Декрету уряду від 27 липня 1949 
року, який взідтк є чинним для ук
раїнців Полшщй сьогодні. Тому й 
залишаються ласністю "держав
ного фонду мйна Польщі" греко- 
католицькі Хфа/юві споруди і цер
ковні будинки. Щадика українських 
греко-католімкі Польщі Іван Мар- 
тиняк 10 рООкіЕ добивався повер
нення єпискюпької палати в Пере
мишлі. Неюдавно одержав 
обіцянку, що їхювернуть протягом 
п’яти років, .дооечі, не безоплатно 
(за своє?), і із оііцянкою не вимага
ти повернеш« ще п'яти великих 
будинків. Всла^ика підписав таку 
угоду, хоч не гав права так вільно 
віддавати не соє особисте, а цер
ковне майно. З 726 українських 
святинь гре*ко<атолицької Церкви 
(часто унікальмх), які опинилися в 
межах післявоєнної Польщі, зруй
новано 346, ібаато взагалі знесено 
з лиця землі ГЛ5 українських Цер
ков відійшло р  римо-католицької 
Церкви. З нмх мкинули іконостаси, 
старовинні іікоіи. Чомусь ці храми 
вважають в Польщі тепер 
власністю р^ию-католиків. Нині в 
Польщі УГКЦ <ористується лише 
36-ма своїм и рамами (з 726). Ко
ристується, б< вони не передані 
греко-катол(іик;ми на правах влас
ності, як ті 245 які Фонд майна пе
редав римо'іжаоликам. То ж коли в 
Польщі звучіаті голоси про те, що в 
Україні полшкаи не повертають їх 
костели, то ай знають те, що 
польська деф>ава разом з римо- 
католицьконо Іарквою не поверну-
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ла українським греко-католикам 
їхні храми, церковне майно. В Ук
раїні ж кількість громад РКЦ з кож
ним роком збільшується. То кому 
тоді обурюватися?

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

Братство ЄХБ України вхо
дить у XXI століття. На початку 
нового тисячоліття воно провело 
аналіз процесів свого духовного 
життя в минулому і визначило роз
виток свого служіння на майбутнє. 
За 10 років існування в умовах не
залежної України майже 80 тисяч 
нових душ влилося в церкви ЄХБ 
через покаяння та хрещення по 
вірі. Праця Братства в Україні ор
ганізована в 6-ти регіонах: Кар
патському, Західному, Північному, 
Центральному, Східному та 
Південному. За кожний напрям ро
боти Братства відповідає окремий 
відділ. Зараз понад 20 відділів ор
ганізовано працюють під єдиним 
керівництвом Союзу. Серед них: 
молодіжний, жіночий, праці з 
дітьми, освіти, недільних шкіл, ви
давничий, євангелізації, місіо
нерський відділ та відділ відкриття 
нових церков.

За роки незалежності України 
відбулося два Всеукраїнських кон
греси євангельських християн- 
баптистів. За період між конгреса
ми (1996-2000 роки) Братство в 
Україні значно зросло. Понад 700 
нових церков та груп розпочали 
своє служіння. За останні 4 роки у 
Братстві рукопокладено понад 
8000 нових служителів — пасторів, 
дияконів, благовісників. Деякі з
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них успішно закінчили навчання в 
духовних учбових закладах, дехто 
ще навчається і паралельно несе 
служіння в існуючих церквах або 
організовує нові. Понад 300 
місіонерів з України плідно працю
ють на просторах Росії та в інших 
країнах СНД. В умовах значного 
кількісного зростання Братства 
ЄХБ в Україні зростає його вплив 
на духовне життя не тільки в своїй, 
але й інших країнах Європи та 
СНД. Це вимагає від керівництва 
ВСО ЄХБ нової структурної ор
ганізації союзного життя та 
мобілізації всіх ресурсів для вико
нання місії українського єван
гельсько-баптистського руху.

Німецька лютеранська гро
мада м.Києва розпочала вида
вати бюлетень під назвою 
"О етеіпбеЬгіеї”, але просить 
своїх членів письмово давати інші 
пропозиції щодо неї. В Київській 
німецькій громаді лютеран відбу
лася зміна пастора. 31 жовтня 
2000 р., вДень Реформації, остан
ню свою проповідь в храмі св.Ка
терини прочитав пастор д-р Ахім 
Райс. 10 грудня відбулося святко
ве введення єпископом Едмундом 
Рацем на посаду пастора 44- 
річного Петера Захі. Пастор Захі 
14 років свого життя до цього 
віддав громаді на півночі Баварії. 
Ось як охарактеризував його 
звідти Клаус Рьольке — старший 
церковний радник: "Він навіть 
трошки говорить російською... Він 
любить богослужіння, прекрасно 
співає і так голосно говорить, що 
його можна розуміти, сидячи на
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задніх рядах". 11 грудня в храмі 
св.Катерини під керівництвом єпи
скопа Раца відбулася пастирська 
конференція, а 16-17 грудня — 
підготовчий семінар до Все
світнього дня молитви. На остан
ньому заході разом зібралися сес- 
три-християнки із різних конфесій 
України і Німеччини.

2000 рік став особливим в 
діяльності Асоціації "Кожний 
дім для Христа". Він підвів підсу
мок роботи Асоціації в Україні про
тягом 10 років. За цей час Єван
гельська звістка була занесена в 
кожну оселю Рівненської, Во
линської, Житомирської, Київсь
кої, Полтавської, Дніпропетровсь
кої, Черкаської та Сумської облас
тей. За 2000 рік Асоціацією було 
розповсюджено близько 1 млн. 
210 тис. примірників християнсь
кої літератури, відвідано 1152620 
осель, дано 8460 відповідей на пи
тання, що надійшли до Асоціації 
протягом цього року, вислано ба
гато комплектів християнської на
вчальної літератури. З вересня 
Асоціація "Кожний дім для Христа" 
плідно співпрацює з Київським 
Біблійним інститутом. В 2001 р. во
на планує закінчити свою місіо
нерську роботу в Чернігівській і 
продовжити в Луганській області. 
Основна мета Асоціації на найб
лижчі 5 років — занести Слово Бо
же в кожну оселю східних та 
південних областей України.

Свідки Єгови України нале
жать до однієїз динамічно зрос
таючих християнських кон

фесій. Цьому сприяє відпрацьова
на ними система місіонерської 
діяльності. Протягом 2000 року се
редня кількість провісників вчення 
свідків Єгови в Україні становила 
108 184 особи. Це на 8% більше, 
ніж в 1999 р. (99998). Були місяці, 
коли слово Боже провіщало 
112720 осіб. Середня кількість 
піонерів в минулому році була 
13 355 (в 1999 р. — 11259).. Зага
лом в 2000 р. свідки Єгови несли 
людям благу вість протягом 
21531602 годин (в 1999 р. -19 
983139), витратили на вивчення 
Біблії в середньому 67877 годин 
(62324), на вечорах, присвячених 
конфесією вшануванню вос
кресіння Ісуса Христа, було 251953 
особи (247193). Водне хрещення 
протягом року в 1043 громадах 
(937) прийняло 10306 осіб (12320). 
Цікаво порівняти ці дані із станови
щем конфесії в світі. За даними 
річного звіту Церкви (Вартова Баш- 
ня.- № 1 за 2001 р.), у 2000-му 
службовому році увагою місіонерів 
конфесії було охоплено 235 країн. 
Понад 66,3 млн. доларів було вит
рачено на утримання спеціальних 
піонерів, місіонерів і роз'їздних на
глядачів проповідницького слу
жіння. Протягом 2000 р. середня 
кількість провісників вчення була 
6035564 особи. Середня кількість 
піонерів свідків Єгови 2000 р. — 
805205. Загалом свідки Єгови в 
2000 р. витратили 1171270425 го
дин на те, щоб нести людям благу 
вість. Було 433454049 повторних 
відвідувань і 4766631 бесід з вив
чення Біблії. На вечорах, який про
водили свідки Єгови з нагоди вос
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кресіння Ісуса Христа, було при
сутніх майже 15 млн. осіб. Кількісне 
зростання свідків Єгови в світі 
засвідчує цифра 288907 тих, хто 
прийняв водне хрещення. Свідки 
Єгови в 2000 р. були об'єднані в 
91487 громад.

Протестанти Львова схвалю
ють візит Папи в Україну. Єпископ 
баптистів І.Романюк відзначив, що 
їх Церква "не має до цього ніяких 
претензій". Єпископ Церкви ХВЄ- 
п’ятидесятників Р.Ляховський ска
зав: "Якщо є на те Божа воля, то Па
па Римський приїде з Ісусом Хрис
том до Львова, бо Христос є прими
ритель". Президент західної конфе
ренції Церкви адвентистів Сьомого 
дня В.Шевчук відзначив, що Папа 
"приїжджає як релігійний і політич
ний діяч, тому має на це право. Йо
го приїзд принесе певні конструкт- 
тивні зміни в релігійні стосунки між 
православними і католиками".

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Українська Єпархія Вірменської 
Апостольської Церкви вперше за 
роки незалежності України прове
ла Різдвяне богослужіння. Службу 
разом з вірними та дияконом 
церкви А.Пертиряном відправив за 
дорученням Святішого Патріарха 
— Католикоса всіх вірмен Карегіна 
II архимандрит Верканес Аб- 
рам'ян. Керівник Української 
єпархії Церкви єпископ Натан Ога
несян як патріарший екзарх в ці дні 
перебував на візитації у Лондоні, 
де мешкає біля 50 тис. вірмен.

Довідка. Вірменська церква збу

дована у Львові в 1363 р., а башта- 
дзвіниця — в 1571 р. Поруч є також па
лац вірменських архієпископів і будівля 
монастиря. Найбільша цінність вір
менської церкви — унікальні скульп
турні фрески XV ст. "•Свята Софія з доч
ками" й "Увірування св. Хоми".

Школа Рідної Віри, організо
вана об’єднанням Рідновірців 
України "Православ’я", прово
дить свої заняття щомісячно о 18-й 
годині кожного останнього четвер
га за адресою: вул.Софіївська, 10. 
Так, 25 січня на занятті з теми: "Ко
ло Свароже. Синкретичність ук
раїнського релігійного календаря" 
виступили з лекціями голова гро
мади "Православ’я" кандидат 
філософських наук Галина Лозко 
та етнограф Анатолій Богород. 
Свою концертну програму запро
понували язичницький фольклор
ний гурт "Коло Свароже", співак 
язичницьких пісень Вогнедар Ша- 
пошник. Українці, які цікавляться 
Вірою своїх Пращурів, тут могли 
придбати рідновірську літературу, 
часопис "Сварог". Веб-сторінка 
об'єднання www.svaroh.alfacom.net

Коляда — одне з головних 
язичницьких свят Сонячного ко
ла — відзначила 22 грудня 
релігійна громада "Великий Во
гонь" в лісі під Києвом біля товсто
го стовбура сосни, враженої блис
кавкою —• позначкою Перуна. 
Князь Великого Вогню Геннадій 
Боценюк посвятив у вогнещани 
18-річного Євгена, який сказав: "Я 
вірю в себе. Ми шануємо 
пам'ятаємо наших пращурів, ми 
вміємо взяти силу землі, неба,
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цього лісу". Пояснюючи особ
ливість і вірувань громади, її Князь 
відзначив: "На зорі нової епохи да
леко не всі люди вірять в Бога в су
часному розумінні цього слова. А 
якщо люди не вірять у Бога, то це 
не означає, що вони не мають пра
ва на духовність. Ми — прихильни
ки природи, гармонійного розвит
ку особистості. Спираючись на 
стародавні традиції нашого наро
ду, ми шукаємо свій шлях".

Наприкінці грудня 2000 року 
відбулася Священна Рада ОСІД 
РУНВіри. Розглянуто питання 
прийому до ОСІД (Об'єднання 
синів і дочок) нових громад з 
різних областей України. Прийнято 
до ОСІД громаду ім.Лесі Українки з 
Торонто (Канада), яка забажала 
"відчути себе частиною Всеук
раїнської Єдності". Деякі громади, 
які в своїй діяльності виходять за 
межі Статуту, були виведені зі 
складу ОСІД РУНВіри. Із складу 
Священної Ради виведено 
керівника фонду "РУНВіра" як та
кого, що втратив зв’язки з ОСІД. 
Головуючий на Священній Раді 
Богдан Островський порушив пи
тання творення Священної обря
довості, яка відповідала б душі ук
раїнського народу і водночас су
часному розумінню життя, очевид
ному світу. "Збагнувши себе час
тиною Єдиної Божественної Дії 
Світу, в людини виникає потреба 
шанувати природу й іншу людину 
як саму себе". На засіданні йшла 
мова про культурно-духовну тра
гедію українського народу, який 
перестав співати, втрачає музич

ний слух і голос. Запропоновано 
ввести до календаря РУНВіри свя
то Марусі Чурай як свято порятун
ку пісні-душі народної. Відзначено, 
що саме РУНВіра прагне поверну
ти український народ до витоків 
своєї духовності.

Паломництво в свою святи
ню — місто-фортецю Джуфт-Кале, 
що біля Бахчисараю, в канун Ново
го року здійснила група караїмів з 
різних міст країни. Вони за тра
дицією відвідали родове кладови- 
ще-святилище Балта-Тіймез, де 
біля Священних Дубів помолилися 
богу Тенгрі, вшанували пам'ять 
предків, хоч двері до храму Айрук 
Йол ("Святий Шлях") для палом
ників виявилися закритими, вони 
все ж окружним шляхом добрали
ся до нього й провели служіння в 
кенасі. Караїми вимагають пере
дати їм релігійний комплекс 
Джуфт-Кале, бо ж Бахчисарайсь
кий заповідник (директор — Є.Пе
тров), якому він належить, доведе 
святиню до повної руйнації.

Конференція Караїмського 
Духовного Правління відбулася в 
грудні м.р. в Євпаторії. В її роботі 
брали участь представники ка
раїмів з різних міст України. Голо
вою Правління було обрано 
керівника старійшин кримських ка
раїмів Д.Еля. Духовне Правління 
проголосило себе правонаступни
ком того Караїмського Духовного 
Правління, яке перестало існувати 
з появою Радянської влади. Газза- 
ном (священнослужителем) ка
раїмів затверджено В.Тирнакі, 
який має благословення Уллу-газ-
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зана (старшого газзана) М.Фірко- 
вича з Тракаю (Литва). Конфе
ренція відбулася у відбудованій в 
1999 р. Малій кенасі. Виступаючі із 
всіх осередків караїмства вдячні 
були меру Євпаторії А.Даниленку 
за увагу до потреб громади.

ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН

В Києві на Олеговій горі 
27 грудня відкрилася мечеть Ар- 
Рахма (Милосердя). Ця подія була

присвячена завершенню священ
ного місяця Рамадана. Навколо ще 
продовжуються будівельні роботи, 
бо ж ще має бути збудованим міна
рет, інші споруди Центру Духовного 
Управління мусульман України. Му
сульмани Києва дуже давно, майже 
століття, горіли бажанням проводи
ти намаз (священну молитву) в 
дійсній мечеті, а не в пристосовано
му для цього приміщенні. Київська 
Татарка здавна була облюбованою 
мусульманами територією. До ре
волюції 1917 р. тут вони мали ме
четь і будинки, в яких жили імами. В 
атеїстичні роки все це було зруйно
ване, а релігійні почуття мусульман 
сплюндровані. "Призначення мече
тей у всьому світі однакове — відда
вати славу Аллаху, — зауважив

муфтій України Ахмед Тамім, — а 
ось архітектура — різна. Українські 
мусульмани мають її свою".

Радіопрограма "Ассаляму 
Алейкум!” 12 грудня відзначила 
свою річницю. Протягом року 
щоп'ятниці вона подає інформацію 
про іслам, огляд новин мусульмансь
кого життя, розповідь про свята ісла
му, сторінки історії ісламу в Україні та 
ін. Діяльності радіопрограми сприя
ють міжобласна асоціація громадсь
ких організацій "Арраїд", духовний 
центр мусульман України, Рада му
сульманських громад Києва та 
асоціація "Ансар Фаундейшн". 
Радіостанція надавала слово відо
мим політикам М.Джемільову, Р.Чу- 
барову, Р.Брагіну, науковцям 
В.Сергійчику, О.Богомолову, М.Ки
рюшку та ін. Листи засвідчують вели
ку зацікавленість радіопрограмою, 
бажання її слухачів розібратися в тих 
проблемах ісламського фактору, які 
нині турбують весь світ, зокрема про
блеми ісламського тероризму, фун- 
даменталізму, ваххабізму та ін.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Перед входом в центральну 
синагогу Бродського в Києві 
21 грудня 2000 р. було запалено 
вогонь Ханукй. Цим святом іудеї 
згадують події Другого Храму, коли, 
здобувши перемогу над греками, 
євреї ввійшли в Святиню і знайшли 
там лише один глечик з ритуальною 
оливою для храмового світильника 
менори. І хоча це був одноденний 
запас оливи, свічка горіла 8 днів,
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що дало можливість приготувати 
нову оливу. Відтоді було встановле
но 8 днів місяця кислева на честь 
зазначеного чуда проводити у ве
селощах, запалювати свічки та ін. 
Ці дні й одержали назву Хануки.

Пам'ятник загиблим дітям в 
Бабиному Яру буде споруджено 
згідно домовленостей між єв
рейською громадою і головним 
рабином Києва. Навколо ме
моріального знаку будуть постав
лені Менори — шість каменів-стел 
з текстом "Голос крові брата твого 
звертається до мене із Землі" 
різними мовами. Відповідними 
меморіальними спорудами будуть 
позначені місця репресій. Буде 
вибудовано також "стіну плачу” . 
Парк буде упорядковано так, щоб 
від цього не втратилася цінність 
сприйняття всього меморіалу.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ 
УКРАЇНИ

Гуманітарну продуктову до
помогу напередодні Різдва 
Христового одержали від Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
пристарілі пенсіонери, інваліди та 
ветерани Чернігова. В Одесі Церк
вою надавалася допомога дітям 
обласної психічної лікарні, в Мико
лаєві — Обласному благодійному 
фонду захисту населення для нуж
денних громадян.

Київська громада Церкви Ісу- 
са Христа Святих Останніх Днів
святкувала Різдво Христове в

приміщенні Будинку офіцерів. При
сутні мали можливість почути про
повідь про Ісуса Христа, подивити
ся виставу про його народження, 
підготовлену віруючими Лівобереж
ного Округу, прослухали концерт.

Гуманітарна християнська ор
ганізація "Сім’я" підвела свої 
підсумки діяльності в Україні у 2000 
р. Зокрема неодноразово було на
дано гуманітарну допомогу бага
тодітним сім'ям, дітям сиротам та 
соціально незабезпеченим роди
нам Радянського району м.Києва, 
м.Ірпіня та Ірпінського району. При
везено з Німеччини та розподілено 
серед інвалідів асоціації "Оптиміст" 
24 інвалідні візки, надана допомога 
окулярами Пуща-Водищенській 
школі-інтернату для дітей з послаб
леним зором. За запрошенням 
соціальних служб для молоді музич
на група "Сім'ї" взяла участь у про
веденні у 2000 р. освітньо-культур
ної програми "Навколо світу за 80 
хвилин", відвідавши в загальній 
кількості 20 дитячих таборів Київщи
ни. "Сім'я" бере активну участь у на
укових конференціях з питань прав 
людини, свободи совісті тощо.

Наприкінці грудня в Києві 
відбулася практика з Ньондро —
чотирьох базових практик тибетсь
кого буддизму. Чотири дні буддис
ти школи Карма Каг'ю з усієї Ук
раїни мали можливість, зібрав
шись разом, практикувати та 
спілкуватися на тему буддійських 
повчань. Такі практики-усамітнен- 
ня є одним з методів розвитку 
власного потенціалу на користь
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всіх живих істот. Вони є тра
диційними для школи Карма Каг’ю. 
Українська асоціація буддистів 
розмістила в Інтернет сторінку 
"Діамантовий шлях буддизму в Ук
раїні” . Вона містить інформацію 
для тих, хто цікавиться вченням 
Будди та тибетським буддизмом. 
Ресурс розміщений за адресою: 
www.diamondway-buddhism.org.ua

Сахаджі-йоги 25 грудня 
відзначили ювілей Різдва Ісуса 
Христа. Щороку засновниця 
Всесвітньої Чистої Релігії Шрі Ма- 
таджи Нірмала Деві (Шрі вастава) 
збирає своїх послідовників з-понад 
80 країн світу на міжнародний 
семінар із вшанування Великої 
Святої інкарнації Ісуса Христа, кот
рий приходив, згідно її вчення, на 
Землю, щоб "відкрити" людству 
агію-чакру-центр з якістю всепро
щення на тонкому плані для по
дальшого еволюційного розвитку 
життя у Всесвіті. Семінар відбу
вається в Індії в містечку Ганаппаті 
пулі. Цього року на нього з'їхалось 
біля 10 тис. осіб (з України було 
17). В своїй доповіді на семінарі 
Шрі Матаджі говорила про без
межну любов Ісуса Христа до лю
дей та його воскресіння, яке сим
волізує можливість другого народ
ження для кожної людини, 
"відкриття" її серця шляхом пробу
дження природних сил і енергії кун- 
даліні через надання людині мож
ливості своєї реалізації. Останнє є 
суттю Сахаджа-йоги. Під час другої 
частини семінару в містечку Кальве 
31 грудня Шрі Матаджі сповістила 
про початок ери Сатья-Юги —

періоду розвитку позитивних сил 
всього людства і деградації та роз
паду всього негативного, що галь
мувало подальший розвиток ду
ховності та еволюції на Землі.

Віруючі Церкви Останнього 
Завіту, яку за святим ім’ям її за
сновника Сергія Торопа ще нази
вають Церквою Віссаріона, 14 
січня святкували 40-річчя Різдва 
свого Вчителя Істини, який , як во
ни вчать, повернувся на Землю, 
щоб в останній раз показати лю
дям шлях до Спасіння донести 
істинне Слово Бога. Духовний 
Центр Церкви знаходиться в Ку- 
рагінському районі Краснодарсь
кого краю, де 23 квітня 1995 року 
біля озера Тіберкуль і гори Сух'я 
почалось будівництво міста, яке в 
1998 р. одержало офіційну назву 
"Обитель Світанку". В будівництві 
святині бере участь біля трьох ти
сяч послідовників Віссаріона, з 
них 130 — українці. Згідно вчення 
конфесії, звершення другого при
шестя Сина Божого розпочалося 
18 серпня 1991 року, коли була ви
голошена Віссаріоном перша його 
відкрита проповідь під назвою 
"Предсповіщення". Київська гро
мада віссаріонівців відсвяткувала 
сорокаріччя свого Вчителя в буди
ночку на Лівобережжі. Було про
слухано аудіо запис, були співи, 
музика, гостинний святковий стіл. 
Відзначили в Україні ювілей ще 14 
громад Церкви Останнього Завіту.

Довідка. Церква Останнього 
Завіту (або Вісаріонівці) -- заснована 
в м.Мінусінську (Росія) релігійна течія, 
послідовники якої вірять в те, що, Бог-
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Батько небесний звертається нині до 
роду людського через Слово Живе — 
Вісаріона. Засновник Церкви Вісаріон 
постає як посланець Бога, Син Божий, 
покликаним сповістити народові "ос
танній завіт від Отця", який визначає 
шляхи переходу людства на нову 
стадію свого буття. Згідно вчення 
Вісаріона, Всесвіт створений волею 
Великого Творчого Начала, яке існує в 
сфері тонких полів і енергій, пронизує 
весь Всесвіт. В останньому існує ве
лика гармонія, а розвивається він на 
основі закону доцільності. Проявом 
цього закону, повчає Вісаріон, є закон 
Бумерангу (закон карми): "Все, спря
моване тобою у світ, обов'язково до 
тебе повернеться". Існуюча гармонія 
жорстка щодо людей, оскільки люди
на несе в собі зародок нової гармонії, 
пов'язаної з виникненням у Всесвіті 
Нового Творчого Начала — Бога-Сина. 
Церква вчить, що в наш час на Землі 
відбувається підготовка людини в 
помічники Батькові своєму. Головне 
при цьому — вміння керувати своєю 
плоттю, наповнення праці своєї лю
бов'ю, добром, милосердям, 
творчістю. Людство має позбутися 
будь-якого негативного ставлення до 
світу. Якщо воно буде приносити 
якусь шкоду довкіллю, то це загрожує 
йому самознищенням. Обряди Церк
ви — єдина молитва, священне коло, 
індивідуальна духотворчість в праці, 
таїнство вінчання і благословення, 
літургія, хрещення. Свята Церкви — 
Відродження і Єднання, День спо
віщення, вінчання, Воскересіння Хри
стове. В Церкві немає посередників 
між Богом і людиною. Кожний має 
осягнути Бога, Слово Живе — 
Віссаріона особисто. Священнослу

жителі виконують роль організаторів 
обрядів, своєрідних зв'язківців. Мету 
свою Церква вбачає в об'єднанні всіх 
релігій в одну і всіх народів — в один.

М І С Т И К А

Гороскопи козерогів (22.XII- 
20.І) з різних газет на 2001 р. "Фак
ти”: "Козероги зуміють втілити в жит
тя різні ідеї і плани минулого року. 
Представники цього знаку виявляють 
серйозність, відповідальність, відчу
ваючи особливу увагу до них оточен
ня. У них добре підуть справи, що 
пов'язані із засобами масової інфор
маціїта спілкуванням. Інформація, що 
надходитиме ззовні, допоможе їм 
збільшити дохід, вийти на новий 
рівень відносин з керівництвом, 
підлеглими, співробітниками та коха
ними людьми".

"Вечірній Київ": "У фінансовому 
та юридичному планах перша поло
вина року буде не зовсім сприятли
вою. Проте зросте самодисципліно- 
ваність, виваженість у прийнятті 
рішень, витривалість. У більшості 
справ із чиновниками й начальством 
відчуватиметься взаєморозуміння. 
До травня можна вирішувати питан
ня, пов'язані з нерухомістю. В діло
вому плані, коханні найсприятливіші 
— січень і друга половина лютого. 
Очікуються невеликі прибутки. По
чинаючи із середини літа і до його 
закінчення, активізуються фінансові 
справи. Проте зростуть і витрати. 
Юридичні питання вирішуватимуть
ся з перемінним успіхом. Часто з'яв
лятимуться опоненти, виникатимуть 
непорозуміння з грошима. У вересні 
зростуть амбіції та імпульсивність,
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що може зашкодити в прийнятті 
важливих рішень. У романтичному 
плані період із лютого по травень — 
несприятливий.

"Киевские ведомости": "Не
ганяйтесь за грошима, а реалізуй
те свій творчий потенціал. Та й 
можливостей для цього в новому 
році буде, хоч відбавляй. Потур
буйтесь за своє здоров'я. Відпо
чиньте на престижному курорті".

"День": "Козероги з кожним но
вим роком розцвітають і стають на 
щабель вище, сходячи по соціаль
ним сходам. Різдвяні свята прове
дуть чудово серед знайомих, їх чека
ють приємні зустрічі з далекосяжни
ми наслідками. В лютому в їх ото
ченні з'явиться багато яскравих не
звичайних людей. В цей час можливі 
несподівані витрати, але і не
сподівані гроші, на які Козероги роз
раховували. Безліч інформації, яка 
ними має бути перероблена, 
з ’явиться їм на голову в березні. У 
цей час може причепитися хронічна 
хвороба, яка триватиме аж до ве
ресня (суглоби, печінка). Проблема 
батьків і дітей ними буде витримува
тися імпульсивно. їхнє кохання по- 
справжньому розквітне в червні, ко
ли вони поєднуватимуть трудову 
діяльність з амурними зустрічами. 
Серпень може стати часом випробу
вань на подружню вірність. Найкра
щий період для подорожей — вере
сень, "оксамитовий сезон". Викори
стати свої знання та шарм прий- 
деться в жовтні. Тут — і найбільша 
активність. Надмірна авторитарність 
з друзями, вступи в різні громадські 
організації. Грудень — час самот
ності, обдумування і дозрівання".

Можна було б навести для 
порівняння й інші гороскопи на 
цей рік з різних газет. І не лише го
роскопи Козерогів, ай інших знаків 
Зодіаку. Але при цьому мені зга
дується порада моєї матері 
сусідці-циганці, яка йшла гадати: 
"Ти б, Ольго, видумала декілька 
оповідей для своїх гадань!" — "Я 
ними запасаюся, тьотю Дуню, але 
їх на всіх невистачає". Гороскопи, 
як і гадання, розраховані на про
стачка! То ж думаймо, щоб не жити 
під їх ковпаком. (А.Колодний)

Київ переповнений ворожка
ми. Кореспондентка газети "2000" 
К. Васильєва виявила, що ворожити 
без шкоди для своєї християнської 
душі можна лише протягом однієї 
декади — з 8 по 18 січня включно. В 
Києві гадають на картках Таро, па
сьянсі, на кавовій гущі, із дзеркала
ми, на сушеній фасолі, на монетах, 
за формулою іцзін та ін. Виявлено 
понад ЗО гадалок в різних мікрорай
онах міста, які за один сеанс беруть 
від 20 до 50 грн. "Провороживши" 
більше 200 грн. у провісниць, К.Ва
сильєва дійшла висновку: "Я нічого 
істотного не почула". Правда, деяку 
віру кореспондентка виявила аст
рологу Людмилі Миколаївні, її про
гнозам. Але процитуємо їх: "Віце- 
прем’єр Ю.Тимошенко працювати
ме на своїй посаді ще рік". А вже 19 
січня указом Президента її було 
увільнено. То ж врахуємо одне із за
стережень статті "Прогноз на аст
рал": "Будь обережний...” Не псуй
мо своє психічне здоров'я 
постійним очікуванням того, що во
рожка наворожила.
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КОНФЕСІЙНА ПЕРІОДИКА 
УКРАЇНИ

Україна як частина великого 
"Русского дому" — інакше не ба
чать нашу країну пропагандисти 
"великоруської" літератури в свя
тині українців — Києво-Печерській 
Лаврі. Слід віддати належне: явна 
антиукраїнська агітація, що прово
дилася у газеті "Русь Державная", 
інших виданнях, в останні місяці 
зникла. Але вчитавшись у новий 
набір видань, починаєш розуміти, 
що ненависть до українського про
сто набрала інші форми: антиук
раїнська агітація тепер проводить
ся в українських (лише за місцем 
видруку і адресою редакції) видан
нях і подається дозовано — між 
церковними статтями, що роз
повідають про життя Церкви, 
обов’язково вклинено одна-дві 
статті чи репліки з українського пи
тання. Отже, у Лаврі нині офіційно 
поширюється низка російських 
[виділимо московську газету "Свя
тая Русь", офіційним лозунгом якої 
є давнє "За веру, царя и отечест
во!"; журнал "Русский дом" (для 
тех, кто любит Россию)] та ук
раїнських видань [газети "Кирили- 
ца", м.Київ; та кілька Дніпропет
ровських видань, що видаються з 
ініціативи і благословення ар
хиепископа Дніпропетровського і 
Павлоградського Іринея (владика 
навіть створив у Дніпропетровску 
Центр православної преси, куди 
завозить літературу з Росії та 
інших областей України)], а саме: 
"Слово" — богословсько-катехи- 
заторський журнал, газети "Нача

ло" і "505". Є ще й інші видання, 
але зупинимося покищо на цих. 
Перше, що впадає у вічі в ук
раїнських виданнях — їх 
російськомовність. Більше того, 
слова "Україна", "українці" Дніпро
петровські видання взагалі нама
гаються вживати якнайменше. 
Відповідниками цих слів вони вва
жають "Малоросія" і "малороси" 
(див. "Слово" № 3 за 2000 р., прак
тично всі газети, де пишеться про 
українців). Відповідно до ро
зуміння цих понять у читачів фор
мується й бачення себе і своєї 
країни як частини Російської 
імперії, про яку, як про імперію, пи
шеться вже без прикриття.

Українським церковним газе
там є де брати наснагу у навчанні 
парафіян не любити свій народ. 
Це російський журнал "Русский 
дом", який у багатьох свої номе
рах проводить ідею, що українці —■ 
своєрідна "помилка природи", ча
стина російського народу, штучно 
відділена від свого коріння. Ми ви
пускаємо відверті пасажі про су
часні українські грошові купюри, 
місцеві звичаї і "єдине бажання ук
раїнців — поїсти сала" — спишемо 
це на елементарне безкультур'я 
авторів. Більше турбує інше. Жур
нал у рубриці "Сторінки історії" 
дійсно "пише історію" українсько
го народу. Щоб не бути голослов- 
ним, процитую лише частину 
однієї статті "Сотник" (№ 6 за 2000 
р., ст. 35). Автор М.Горимов роз
повідає про ветерана НКВС
О.Медвєдєва, який у роки війни 
був засланий у бандерівське 
підпілля і знищив кілька сотень
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бандерівців. Пояснюючи коріння 
визвольного руху в Україні, автор 
пише: "Вся ця могутня, розрахо
вана до дрібниць система (бан
дерівський рух — ред.), була роз
роблена австрійцями ще на почат
ку століття... Західну Україну тоді 
окупували австріяки, вони вино
шували плани захоплення інших 
російських земель. Ось тоді вони 
й почали психологічну війну, ме
тою якої було вбити клин між ма
лоросами і великоросами, розко
лоти єдиний російський етнос і 
відірвати від Росії Малоросію. Для 
цієї мети й придумали ук
раїнську націю. Раніше жителі 
Малоросії вважали себе росіяна
ми. Австрійці ж придумали для 
бандерівців нинішні прапор, герб і 
всю символіку. Коли Німеччина го
тувалася для нападу на СРСР, 
німці й згадали про австрійські 
розробки". Ось такі розміркову
вання. В них нічого особливого як 
для пересічного російського 
шовіністичного журналу. Але ж 
Православна Церква претендує на 
дещо іншу роль у суспільстві. Жур
нал "Русский дом" видається Фон
дом Російської культури і присвя
чений висвітленню життя Право
славної Церкви, а тому вільно 
продається у всіх парафіях УПЦ 
МП. Невже і Предстоятель УПЦ 
МП митрополит Володимир 
(Сабодан) такої ж думки про по
ходження і традиції України та 
українців, оскільки він дав бла- 
гословіння на поширення цьо
го, та й багатьох інших з 
подібними думками, журналів в 
Україні? (О.Саган).

Релігійна громада Віри багаї в 
Україні видруковує всеукраїнську 
духовну газету під назвою 
"Вирій". • Заснована газета ще в 
червні 1997 р. Головним редактором 
видання є Л.Вербна. Що кидається в 
очі після прочитання кожного числа 
газети, то це прагнення утвердити 
"Золоте правило", яке притаманне 
всім священним писанням: "Не роби 
шкоди іншим, так само, як і не хочеш, 
щоб шкодили тобі" ("Удана-Варга" — 
буддизм); "Не роби ближньому 
своєму того, що погано для тебе" 
(Талмуд); "Поводьтеся з людиною 
так, як ви хотіли б, щоб вона поводи
лася з вами" (Євангеліє від Луки); 
"Суть всіх чеснот у тому, щоб поводи
тися з іншими так, як ти хотів би, щоб 
поводилися з тобою" (Махабхарата); 
"Максимум доброти — це не робити 
іншим того, чого не бажаєш собі" 
("Аналект" — конфуціанство); "Він не 
може бажати іншим того, чого не ба
жає собі" (Багаулла). Релігійний світ 
— це єдність в різноманітті. 
"Здається, що це надто просто. Одне 
лише незрозуміло: чому це правило 
не підтримується самими віруючими, 
а особливо щодо прочан інших кон
фесій?" — питає газета "Вирій". "Всі 
релігії ведуть людей до одного Бога. 
Чому тоді існує непримиримість між 
послідовниками різних віровчень? Чи 
до цього закликають нас Великі Вчи
телі? Скоріше навпаки..." То ж по
годьмося із таким вченням. Згадай
мо, що Христос закликав любити 
навіть ворогів своїх. Газета вміщує 
статті-інформації про різні віровчен
ня. Повчитися б у "Вирію" толерант
ності багатьом нашим газетярам із 
конфесійних періодичних видань.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВІТ

Питання суспільно-релігій
них змін в Центральній і Східній 
Європі обговорене в грудні місяці 
в Парижі на засіданні Комітету з 
питань освіти та культури Пар
ламентської Асамблеї Ради 
Європи. Йшлося про вплив цих 
змін на збереження й примножен
ня загальноєвропейської культур
ної спадщини, про проблеми, що 
виникли на перехресті політики і 
релігії, релігії і національних про
цесів в постсоціалістичних країнах. 
Обговорення названих проблем 
було зумовлене низкою чинників: 
по-перше, незважаючи на секуля
ризацію християнського світу, 
релігія не перемістилася у приват
ну сферу, а продовжує відігравати 
помітну роль у суспільно-політич
ному житті; по-друге, релігія по
стає не лише вагомим чинником 
ідентифікації особи і спільнот, а й 
часом прокладає між людьми не
проникну демаркаційну лінію; по- 
третє, у взаємних відносинах між 
собою представники різних хрис
тиянських течій користуються да
лекими від реальності стереотипа
ми; по-четверте, вихід релігійних 
проблем на політичний і навіть 
міждержавний рівень помітно по
значається на стабільності в 
Європі. Парламентська Асамблея

не може втручатися у вирішення 
догматичних чи канонічних питань 
конфесій, але вона може давати 
свої рекомендації щодо форму
вання сприятливого клімату при їх 
розв'язанні, встановленні взаємо- 
порозуміння між конфесіями. До
кумент на засідання комітету з пи
тань освіти та культури підготував 
кандидат філософських наук, 
старший науковий співробітник 
Відділення релігієзнавства
Національної Академії наук Ук
раїни Віктор Єленський.

Виконком Конференції Євро
пейських Церков "Церква і 
суспільство" на черговому 
засіданні висловив своє ставлення 
до наслідків самміту Європейсько
го Союзу в Ніцці. Зокрема щодо 
Хартії фундаментальних прав КЄЦ 
відзначила, що в Хартії не врахова
но цілий ряд побажань православ
них, католицьких і протестантських 
Церков, хоч і визнається особливий 
статус релігійних організацій в рам
ках директиви ЄС щодо законодав
ства про рівність у сфері праці й 
працевлаштування. Так, ЄС пова
жає норми національного законо
давства, які регулюють статус Цер
ков і релігійних організацій, і не вва
жає дискримінацією особливий 
підхід до працевлаштування в цих 
організаціях, що ґрунтується на ди
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ференційованому ставленні до осіб 
різних віросповідань і переконань.

Англійські діти віком від 8 до 
16 років Різдво Христове асо
ціюють із одержанням подарунків 
(70 % опитаних), з шкільними 
канікулами, більшими можливос
тями для родинного спілкування 
(10 %), з телепередачами (7 %). 
Лише 8 % дітей пов’язують
Різдвяні свята з народженням Ісу- 
са Христа. Такі дані одержали бри
танські соціологи, провівши 
дослідження на замовлення фірми 
"Media ComTMB” .

Президент Роси В.Путін вру
чив 16 січня державні нагороди 
священнослужителям християнсь
ких конфесій. В своєму привіталь
ному слові він сказав, що країна на
завжди розсталася з епохою 
релігійного нігілізму і високо 
оцінює діяльність християнських 
церков в зміцненні громадянського 
миру, міжконфесійної згоди, у 
вирішенні міжнародних і внутрішніх 
проблем. Особливу вдячність Пре
зидент висловив главі Московсько
го Патріархату Алексію II. Серед 
нагороджених були старообрядці, 
лютерани, представники протес
тантських конфесій. Слова 
В.Путіна, що доля Церкви в Росії 
тісно пов’язана з долею країни, сам 
факт нагородження державними 
нагородами діячів різних конфесій 
засвідчує російськість останніх, 
безпідставність зокрема прагнень 
такої Церкви як Російська право
славна свою канонічну територію 
поширювати за кордони Феде
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рації. Церкви Росії так служать 
своїй державі, що, оцінюючи вступ
не слово Президента, один із наго
роджених відверто сказав, що так, 
як В.Путін, не дякував священно
служителям навіть імператор Ми
кола II, якого, до речі, Російська 
Православна Церква в минулому 
році зарахувала до лику святих.

"Правозахисниця" із Челя
бинска (Росія) воює із глухоніми
ми єговістами. Катерина Гаріна, 
яка в 2000 р. балотувалася на по
саду мера, обіцяючи при цьому 
покінчити з "американськими сек
тами", нині очолює Комісію з прав 
людини при губернаторі Челя- 
бинської області. Замість того, 
щоб допомагати тим, релігійні 
права кого порушені, К.Гаріна сама 
за допомогою міліції не дає мож
ливості проводити богослужіння 
громаді глухонімих свідків Єгови, 
які користуються при цьому мовою 
жестів. Ця "правозахисниця" до
билася того, що було анульовано 
договір оренди громади з ПТУ. В 
справу втручається федеральна 
влада, яка просить губернатора 
області забезпечити право челя- 
бинської громади свідків Єгови на 
свободу богослужінь.

Росіяни почали творити нову 
світську релігію замість марксиз
му. Вже почалося виліплювання 
бюстів менше року тому обраного 
Президента В.Путіна. Поширю
ються книжечки про талановитого і 
виняткового хлопчика Володю. 
Публікуються інтерв’ю з різними 
відомими діячами Росії, які харак
теризують Путіна як найіде-
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альнішого 
діяча, про 
якого не 
м о ж н а  
в з а г а л і  
с к л а с т и  
якусь не
б и л и ц ю.  
Як і Бог, 
він постає 
"неп ізна 

ною людиною", або, як ще пишуть, 
"темною конячкою". Цьому проце
су сприяє і затверджена з подачі 
Путіна колишня імперська держав
на символіка Росії — герб, прапор і 
гімн. На запитання журналістів що
до його "канонізації" Путін відповів 
стримано: "Хочу за це подякувати, 
але просив би цього не робити". 
При цьому він між іншим зауважив, 
що не може активно протистояти 
цьому явищу, яке вже набрало та
ких масштабів.

намагається зіграти роль Діда Мо- 
роза, пропонуючи народу екзо
тичні подарунки на кшталт урочис
того поховання Леніна. Проте 
більшості росіян було б далеко 
приємніше зустріти Новий рік в 
теплі, з освітленням і зарплатою в 
кишені". На його думку, "ідея похо
вати вождя на зламі тисячоліть на
гадує про стару радянську тра
дицію здавати великі будови до 7 
листопада". Але згадаємо тут сло
ва В.Маяковського: "Ленін жив, .... 
Ленін буде жити". Як засвідчив 
дійсний член Російської Академії 
медичних наук Ілля Зварський, "в 
забальзамованому тілі Леніна мог
ли зберегтися молекули ДНК, а 
відтак теоретично можливим є йо
го клонування". Можливо згодом 
ми спостерігатимемо за Леніним- 
2, тим більше, що 2017 рік — рік 
століття відомої російської рево
люції вже напідході!

Питання поховання тіла 
Леніна постає несвоєчасно. Так
вважає головний рабин Росії 
Адольф Шаєвич та верховний 
муфтій Росії Талгат Таджудцін. По
ховання будь-кого з померлих — 
це загальноприйнята норма боже
ственного закону, бо ж із пороху 
ми створені і, як говориться в Біблії 
та Корані, у порох знову* перетво
римося. Але ж Всевишній, завва
жив глава мусульман, забороняє 
нам паплюжити ідолів, яких вста
новлюють язичники, щоб вони від 
злості й почуття відплати не про
клинали Бога. Духовний лідер 
російських євреїв відзначив, що "в 
канун нового віку дехто з політиків

Назарет — єдине місто на 
Святій землі, де в цьому році 
вільно відзначали Різдво Христо
ве. В ньому проживають араби-му- 
сульмани (більше половини) і ара- 
би-християни. В місті діє біля 20 
храмів і монастирів. Збереглися 
святині з IV ст. н.е. Хоч Ізраїль і 
зняв обмеження на переміщення 
між своєю і палестинськими тери
торіями, що давало можливість 
приїхати туристам у Віфлеєм, де 
народився Ісус, але наявність 
і з р а ї л ь с ь к о - п а л е с т и н с ь к о г о  
конфлікту і боязнь за своє життя, 
відміна в цьому місті традиційних 
фестивалів і концертів відвернули 
бажання на його відвідини. Лише
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невеличка група прочан, повто
ривши шлях євангельських 
волхвів, що несли дари Новонаро
дженому, зуміли пройти до храму 
Різдва, що на площі Мангер. їх су
проводжували кілька сотень місце
вих жителів із запаленими свічка
ми в руках.

Новорічні та Різдвяні свята 
мають свої традиції у кожного 
народу. Болгари, прийшовши до 
святкового столу, на три хвилини 
виключають світло: настають хви
лини новорічних поцілунків. В Ру
мунії в новорічних пиріжках запіка
ють різні дрібні монети чи речі, 
стручки гіркого перцю, персні та ін. 
Австралійці розплавляють в ложці 
спеціальні олов’яні фігурки, вили
вають рідке олово в маленьку 
тарілочку, а потім за тією формою, 
яка там застигне, починають гада
ти про своє майбутнє. Японці 
вранці 1 лютого виходять на вулиці 
для зустрічі сходу Сонця. Коли 
з'являться перші сонячні промені, 
японці обмінюються подарунками. 
Увечері вони збираються сім'ями, 
а щоб в помешкання не залітали 
злі духи, перед входом вішають со
лом’яні вінки. В хвилину настання 
Нового року всі японці повинні 
сміятися. Китайці в Новий рік вхо
дять запаленням величезної 
кількості ліхтарів. Таку зустріч цьо
го року вони подарували Києву. У 
Монголії настання новоріччя 
обов'язково супроводжується 
спортивними змаганнями. Нор
вежці не забувають в новорічну ніч 
піднести подарунки братам нашим 
меншим. В Італії 6 січня баба-
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відьма розносить солодкі дарунки 
дітям. Росіяни особливо 
прив’язані до нарядженої ялинки. 
Але це з 1 січня 1700 р., коли Пет
ро І переніс на цю дату відзначення 
Нового року з 1 вересня. Тоді наря
джали не ялинку, а вишню, 
спеціально вирощену у кадці.

Шлях давніх волхвів повто
рили 12 християнських палом
ників з різних країн світу. Вони 
пройшли протягом 99 днів шлях 
від Ірану до Палестини, який 2 ти
сячі років тому пройшли, орієнто
вані Віфлеємською зіркою, три 
євангельські волхви, що принесли 
новонародженому Ісусу дарунки 
"Аравії і Саби". Всі учасники похо
ду занепокоєні тією міжкон
фесійною ворожнечею, яка існує 
на батьківщині трьох великих 
релігій.

Американці — народ надто 
релігійний. Це засвідчили опиту
вання громадської думки. 69 % 
опитаних вважають, що релігія ут
верджує високу мораль, зміцнює 
сімейні цінності. Майже три чверті 
з них вважає, що "ростити дітей 
без будь-яких релігійних вірувань 
— хибна ідея". Така ж кількість дає 
високу оцінку шкільній молитві, 
хоч її кожний респондент розуміє 
по-своєму. Характерно, що 
меншість виступає за те, щоб її 
проголошували до Ісуса Христа чи 
Всевишнього. Водночас більше 
половини опитаних виявляють 
свою прив’язаність до "позакон- 
фесійних форм" спілкування з Бо
гом.
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уКонфесійну карту Конгресу 
і Сенату США оприлюднила ор
ганізація "Американці за релігійну 
свободу". Починаючи з 1964 р. 
більшість в Конгресі США за като
ликами. З 535 членів Палати пред
ставників і Сенату 150 є католика
ми (91 — демократ і 59 — рес
публіканців). Вважають, що ця 
більшість збережеться і в наступ
ному. Баптисти тут мають 72 своїх 
представників (відповідно 34 і 37), 
методисти — 65 (відповідно 26 і 
39). Пресвітеріанів в американсь
кому Конгресі 49 (відповідно 17 і 
32), єпископалів — 41 (відповідно 
11 і ЗО), іудеїв — 37 (33 і 3), люте
ран — 20 (11 і 9), мормонів (3 і 12), 
послідовників Церкви Христа — 8 
(З і 5), інших протестантів — 29 (10 
і 19). Як бачимо, разом взятих де- 
путатів-протестантів більше, ніж 
католиків, але вони розпорошені 
конфесійно. Мусульман, буд
дистів та індуїстів в Конгресі США 
немає.

Біля Клінтон разом із сім'єю
востаннє в ролі діючого Прези
дента США відзначив Різво Хрис
тове, відвідинами урочистої месси 
в Національному соборі у Вашинг
тоні. Ранкову службу Президент 
разом з донькою 25 грудня відбув 
у методистській церкві. Найближ
чий друг — адвокат Вернон Джор- 
нан — подарував Клінтону набір 
позолочених клюшок для гольфу. 
Новообраний Президент США ра
зом із дружиною і доньками 
різдвяне свято відзначав у мето
дистській церкві техаського 
містечка Остін.

Президент США Джордж 
Буш-молодший 20 січня під час 
церемонії інавгурації давав 
клятву на тій же Біблії, на якій 
клялися президенти Дж.Вашинг
тон, Д.Ейзенхауер, Д.Картер і його 
батько — Буш-старший. На цере
монії виступив син знаменитого 
баптистського проповідника Біллі 
Грема пастор Френкпін Грем, а та
кож пастор Кірбіджон Калдуелл з 
Об'єднаної Методистської Церкви, 
членом якої є новий Президент.

Преподобний Мун має 
дружні відносини з Бушем. На
ближені до Церкви Єднання дже
рела відзначають, що Буш міг 
одержати від неї до 10 млн до
ларів. Мун був почесним гостем на 
інаугурації Буша-старшого. Ос
танній виступав на багатьох 
відповідальних з'їздах Церкви, при 
презентації газети Муна в Буенос- 
Айресі (Аргентина).

Політику нового Президента
США в сфері релігії вже піддають 
критиці. Буш вважає, що держава 
має активно допомагати тим 
релігійним організаціям, які прова
дять в життя соціальні програми 
боротьби із злиднями, алко
голізмом і наркоманією. Таке фе
деральне фінансування дозволя
ють американські закони на кон
курсній основі, але релігійні ор
ганізації не поспішають до участі в 
цьому. Деякі релігійні діячі схваль
но сприйняли ініціативу Буша, де
які розглядають це як порушення 
принципів свободи віросповідань, 
бо тоді дехто потягнеться до пев-
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ної релігії лише на основі своїх ма
теріальних зацікавлень. Амери
канський єврейський комітет ра
дить відрізняти допомогу бідним 
від бажання в такий спосіб навер
нути їх в певну віру. Останнє, як за
явив діяч комітету Р.Фолтін, прине
се шкоду як нужденним, так і са
мим релігійним організаціям. Ви
конавчий директор Об'єднаного 
баптистського комітету Б.Уокер 
вважає, що ініціатива Буша пору
шує конституційний принцип про 
відокремлення Церкви від держа
ви. А професор Гарвардського 
університету М.Сендл вважає, що 
федеральне фінансування релігі
йних організацій лише позбавить 
останніх незалежності.

Конгрес США нагородив Іва
на Павла II Золотою медаллю за
його заслуги у справі миру та 
релігійного взаєморозуміння. 
Одержуючи медаль, Папа сказав: 
"Я приймаю цю нагороду як знак 
того, що ви, законодавці, визнаєте 
важливість безкомпромісного за
хисту людської гідності” .

Президент Польщі Олек
сандр Кваснєвський вважає 
менш щасливими тих важних лю
дей — принців, королів, імпера
торів, які "з волі Бога” є главами 
держав. "Знаходячись з волі на
роду, ти одержуєш незвичайну 
силу і відчуття власної значимості, 
сенсу того, що робиться. Мо
нархія, як і диктатура, цього не 
має” . Посада не є приреченням 
на все життя. Це сказав Прези
дент в своєму ексклюзивному 
інтерв’ю журналу "Viva!"

Міністерство освіти Казах
стану відмінило своє розпоряд
ження, яке зобов'язувало: не до
пускати відвідування учнями 
релігійних об'єднань, організацій; 
не допускати прийняття гуманітар
ної та іншої допомоги навчальними 
закладами від релігійних ор
ганізацій, не здавати в оренду 
приміщення навчальних установ 
для проведення заходів тими чи 
іншими релігійними об'єднаннями.

Фідель Кастор відмінив за
борону на святкування Різдва,
яка на Кубі діяла ще з 1969 року. 21 
грудня діти з 670 католицьких па
рафій взяли участь в різних хрис
тиянських процесіях, що інсценізу
вали народження Ісуса. За зниже
ними цінами з нагоди Різдва про
давалися деякі продукти до свят
кового столу.

Президент Гамбії Яхьї Джам- 
ме заявив про можливість вве
дення в його країні законів 
шаріату. Це викликало тривогу се
ред прихильників африканських 
культів (11,2% населення) і христи
ян 7,8 %). Особливо страшить всіх 
покарання відрубуванням руки або 
смертю. Проте, як заявив імам м. 
Бандунг Мухаммед Джайте, чесним 
і релігійним гамбійцям боятися 
нічого, бо ж такі покарання загро
жують лише злодіям і вбивцям. До 
того ж, до християн ці закони бу
дуть використовуватися лише в тих 
випадках, коли ті самі звернуться за 
правосуддям до мусульманських 
суддів. Мусульман в Гамбії 80 %.
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Лідери повстантської "Армії 
Бога" — чотирнадцятирічні близ
нюки Джонні й Лютер — 16 січня 
здалися Тайландській владі, яка на
дала їм тимчасовий притулок. 
Декілька років вони вели війну з 
державною армією М’янти. 
Послідовники близнюків наділяли їх 
магічною силою, яка робила їх не
вразливими під час бойових дій, 
вселяла здатність воювали ге
роїчно. Ці діти були своєрідними 
талісманами цілої "підпільної армії".

К А Т О Л И Ц И З М

21 січня Папа Іван Павло II ви
святив водночас 37 кардиналів.
Як повідомляє "Zenit News Agency", 
ця цифра є найбільшою з однора
зових кардинальських висвячень. 
Серед нових кардиналів: 7 — 
італійців, 3 — з США, 10 — з Ла
тинської Америки, 2 — французи, 
2 — німці. До нововисвячених 
ввійшли кардинали з В’єтнаму, 
Польщі, Сирії, Литви, Великобри
танії, Єгипту, інших країн. Проте не 
знаходимо чомусь серед тридцяти 
семи жодного з України. За всю 
історію поширення католицизму в 

Україні ми мали 
в с ь о г о - н а -  
всього аж три 
к а р д и н а л и .  
Навіть Андрей 
Шептицький не 
удостоївся та
кої честі. З но
вими висвята
ми Церква нині 
має 178 карди-

налів. З них один висвячений Па
пою Іваном XXIII, 23 — Павлом VI і 
аж 154 — Іваном Павлом II. 50 кар
диналів нині мають вік понад 80 
років, а тому право участі в кон
клаві, тобто виборче право, мають 
128. Найстаршим кардиналом є 
Коррадо Бафіле (з 1903 р.), а най
молодшим — Вінко Пульїц (з 1945 
р.). Протягом 20 століття 583 цер
ковні ієрархи із 79 країн входили до 
складу колегії кардиналів. З XII 
століття, часу утворення колегії, їх 
можна нарахувати біля 3 тисяч. З 37 
нововисвячених кардиналів 12 
представляють управлінські струк
тури Апостольської Столиці. Серед 
нових кардиналів патріарх коптів 
Олександрії (Єгипет) Стефан II. 
Кардиналом став Секретар Папсь
кої ради з християнської єдності 
Вальтер Каспер, який нещодавно 
відвідав Україну. А про нововисвя- 
ченого кардинала Джованні
Баттіста Ре — близького помічника 
Івана Павла II говорять як про мож
ливого наступника Папи.

У 2000 році Ватикан побив ре
корд за кількістю паломників. Як
що італійський статистичний центр 
назвав цифру .32 мільйони, то 
Римське ювілейне агентство
повідомило, що в ювілейному році 
Ватикан відвідало біля 25 млн. осіб, 
8,5 млн. з яких брали участь у цере
моніях з участю Івана Павла II. 4,65 
млн. паломників мали індивідуальні 
чи ювілейні зустрічі з Понтифіком, 
1,43 млн. паломників брали участь в 
загальних і 1,05 млн. — в недільних 
або святкових богослужіннях. Пред
ставник Ватикану кардинал Хоакін
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Наварро-Валс зауважив, що важли
вим є не те, скільки людей прибуло 
до Риму, а той чинник, який в епоху, 
яку соціологи називають пост-хрис- 
тиянською, спонукав їх до цієї подо
рожі. "Інтелектуальна чесність по
винна спонукати нас переглянути 
деякі із сучасних стереотипів", — 
заявив кардинал.

Нова маркетингова політика 
Ватикану, розроблена керуючим 
містом-державою Ватикан карди
налом Едміндом Жока до ювілей
ного року, виявилися прибутковою. 
Згідно матеріалів International 
Herald Tribune, 550-річна Вати- 
канська бібліотека стала доступ
ною для всіх. На спеціальному 
сайті для онлайнового шопінгу 
Vatican Library Collection бажаючі 
можуть не лише ознайомитися із 
шедеврами, а й одержати 
ліцензійні копії. Основні видатки з 
відзначення ювілею в Римі (3,25 
млрд. дол.) взяв на себе 
Італійський уряд. Ватикан виплатив 
лише половину видатків (це — 20 
млн. дол.) на спорудження підзем
ної площі в районі собору Св.Пет
ра. Фірма Gruppo Telekom дала 80 
млн. дол. на забезпечення теле
фонного й Інтернет-зв'язку. Хоч на 
реконструкцію музею і було витра
чено 22 млн. дол., але 3,5 млн. йо
го відвідувачів не залишили музей, 
без придбання різноманітних су
венірів. Так, лише краватка тут про
давалася по ціні 125 дол., майки з 
ювілейною символікою — по 26 
дол., платинові годинники — по 
17500 дол. Папські благословіння 
продавалися (залежно від оформ

лення) від 20 до 48 дол. за штуку. 
Кардинал Жока, якому вдалося на
вести порядок в раніше дефіцитних 
фінансових справах Ватикану, вис
ловивши вдоволення фінансовими 
підсумками ювілейних урочистос
тей, відзначив, що основною ме
тою маркетингової діяльності Ва
тикану є не одержання прибутків, а 
покриття найнеобхідніших видатків 
і створення достатнього резерву. 
Іван Павло II дав вказівку викорис
тати одержані прибутки для бла
годійницької діяльності.

"Святі двері" в Соборі св.Пе
тра були закриті 6 січня Папою 
Іваном Павлом II під час 
спеціальної церемонії. Цим
засвідчено кінець ювілейних уро
чистостей з нагоди 2000-річчя 
Різдва Христового. Мільйони като
ликів пройшли протягом року че
рез них. Після церемонії двері зно
ву були замуровані цеглою. Вони 
будуть закриті до наступного 
ювілею, тобто до 2025 року.

Різдвяна меса Папи відбула
ся під відкритим небом на 
площі св.Петра. Це — вперше за 
25 років. В 1975 р. таку службу 
здійснив Папа Павло VI. Після бо
гослужіння Папа з лоджії вати- 
канської базиліки виголосив свят
кове благословення. Під час служ
би Папа звернувся з вітальним 
словом до присутніх тут сербських 
священиків, а через них — до 
патріарха Сербської Православної 
Церкви Павла. "Ваша присутність 
тут, — зауважив Папа, — зміцнює 
Вас в християнській вірі й ініціює
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разом з іншими громадянами ва
шої країни будувати її процвітаюче 
майбутнє". Виконання священика
ми у відповідь церковної пісні 
розцінюють як ознаку початку 
діалогу Ватикану з православною 
Сербією.

Новорічна ватиканська програ
ма також змінилася. В попередні 
роки Понтифік очолював подячну 
службу "Тебе, Бога, хвалимо" в 
римській церкві св.Ігнатія, а в цьо
му — із вікна своїх апартаментів 
звернувся до вірних з промовою. 
Традиційна служба "Те Дент" була 
перенесена на площу св.Петра на 
6 січня — день офіційного завер
шення святого 2000 року, коли Па
па особисто зачинив святі двері 
Ватиканської базиліки. За день до 
цього члени Колегії кардиналів 
урочисто зачинили двері трьох го
ловних храмів Риму — Латерансь- 
кого св.Івана, Санта-Марія-Мод- 
жоре і св.Павла за мурами.

Хірург Жанфранко Фінесчі, 
який оперував Івана Павла II в
1994 р., коли той зламав ногу, об
стеживши Папу після святкування 
Мілленіуму, відзначив, що чисельні 
операції, перенесені ним, а також 
хвороба Паркінсона помітно осла
била здоров'я Понтифіка. До цієї 
заяви Ватикан ніколи не визнавав, 
що Папу вразила хвороба 
Паркінсона. Доктор Фінесчі, отя
мившись вже на другий день, за
явив, що його не так зрозуміли. 
Ще в 1996 р. ватиканський служ
бовець Джоаквін Наваро-Валз за
явив, що Папа страждає від "екст- 
рапірамідного" нервового розла

ду, який, на відміну від хвороби 
Паркінсона, не впливає на піра
мідальний шлях мозку. Дрижання 
рук Папи Ватикан пояснює по
трясінням від переживання під час 
замаху на його життя ще в 1981 р.

З нагоди ювілейного року 
Папа Іван Павло II зробив щед
рий подарунок Патріарху Все
ленському Варфоломею І. Він пе
редав грецькій православної гро
маді старовинний храм св. Теодо- 
ра на Палатинському пагорбі. При 
цьому Понтифік висловив надію, 
що православний храм послужить 
діалогу між представниками різних 
конфесій у Вічному Місті, а право
славна й католицька Церкви, які 
знаходяться в стані розколу з 1054 
р., зможуть зрештою досягти 
"цілковитої єдності у вірі і житті". 
Послання Івана Павла II до Стамбу
лу привезла представницька деле
гація Ватикану, очолювана Прези
дентом Папської ради сприяння 
християнській єдності кардиналом 
Едвардом Кессіді.

Міністр закордонних справ 
Росії І.Іванов мав зустріч з Па
пою Іваном Павлом I115 січня, вів 
переговори з держсекретарем Ва
тикану кардиналом А.Содано. Кон
статовано збіг позицій Святого 
Престолу і Росії з багатьох міжна
родних проблем, зокрема з ситу
ації на Близькому Сході. Розгляда
лось питання діяльності католиць
ких громад в Росії.

Американські католики кад
рові питання вирішують за до
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помогою Інтернету. 25 амери
канських єпархій завели власні 
сайти, де дають оголошення про 
вакансії священиків. Нині всі 188 
американські єпархії забезпечені 
священнослужителями. Але їх тур
бує зменшення кількості тих, хто 
поступає в духовні семінарії. Так, 
якщо в 1964 році їх було 8325, то в 
2000 р. лише 3474. І це при тому, 
що кількість католиків в США зрос
ла з 45 до 60 мільйонів. Згідно 
інформації священика Джона Екріа 
з єпархії штату Айова звернення до 
Інтернету дало бажані наслідки. На 
його сайті вже побувало 14 тис. 
осіб, з яких 80 — виявили зацікав
лення священичою кар'єрою. Мо
лодь цікавить вартість навчання в 
семінарії, термін навчання, вимоги 
до священичого життя тощо.

Ізраїльські військові заважа
ють християнським священи
кам виконувати свої службові 
обов'язки. Так, 11 січня вони 
відкрили вогонь по автомашині ка
толицького єпископа Назарету, ге
нерального вікарія і представника 
Латинського Патріарха Єрусалиму 
в Ізраїлі Б.Маркуццо, коли він їхав 
у свою парафію біля м.Дженін. Зу
пинивши машину, солдати погро
жували єпископу "кулею в лоб". 
Лише окружним шляхом владиці 
вдалося добратися до Назарету. 
Цей інцидент суперечить угодам 
між Ізраїлем і Святим Престолом, 
які надають право пастирям на по
вну свободу дій.

В Індонезії зростає кількість 
вибухів біля християнських

храмів. Лише в грудні із-за ви
бухів в столиці і ще в шести містах 
в припаркованих біля храмів ма
шинах загинуло 18 осіб і більше 
ста були поранені. Міністр закор
донних справ Альві ІІІахаб і міністр 
із справ релігії Толах Хасан під час 
своєї зустрічі з Папою Римським 
розповіли про ці трагічні події і про 
хід розслідування злочинів.

ПРОТЕСТАНТИ

Рязанських баптистів не 
реєструють. Місцеве Управління 
юстиції мотивує це тим, що Статут 
Церкви до території своєї діяль
ності включило всю область, а очо
лює її особа, яка не була серед ор
ганізаторів громади. Факт цей є 
виявом тих ляпів, які на місцях в 
Росії часто виявляються із-за 
"місцевого прочитання" нового її 
закону про свободу совісті. 
Оскільки в Законі відсутня вимога 
того, що пастор має входити в 
склад ініціативної десятки, то ця 
відсутність витлумачується на рівні 
областей так, як там захочуть. До 
того ж, цивільний кодекс РФ не 
встановлює якісь територіальні 
обмеження для діяльності юридич
них осіб. Якщо централізовані ор
ганізації союзу ЄХБ вже давно пе
ререєстровані в Росії її міністерст
вом, то на місцях з цим "крутять". 
Керівництво Російського Союзу 
Церкви не драматизує від цього 
ситуацію: "Ніхто не може ліквідува
ти Церкву як таку. Історія багато 
чому навчила баптистів. Ми знай
демо спосіб існування".

Релігійна панорама № Г2001 43



Релігія в сучасному світі

Кількість Церковних шлюбів у 
Великобританії помітно скоро
тилася. Якщо в 1999 р. в 
Англіканській Церкві вінчалося 
67219 пар, то в 2000 р. — на 2 тисячі 
пар менше. На думку Церкви, цьо
му заважає вимога вінчатися за 
місцем проживання одного із моло
дожонів, а також відсутність права 
на повторне вінчання розлучених.

Баптистська Церква Братст
ва, що в штаті Техас (США), вва
жає Інтернет — творінням самого 
Бога. Саме тому, заявив пастор 
П.Мітчел, Церква зобов'язана ко
ристуватися ним. За 10 років свого 
існування громада Церкви зросла 
з 150 до 13 тис. послідовників. Ко
ристування нею Інтернетом до
дасть їй популярності. З 15 лютого 
Церква Братства з’явиться в Інтер- 
неті на сайті: Ііїїр:/ДеІІо\л/-
shipchurch.com

Верховний суд Німеччини 19 
грудня відмінив рішення бер
лінського суду, який не визнав 
Свідків Єгови як релігійну ор
ганізацію і зарахував їх до деструк
тивних культів на підставі заборони 
ними своїм послідовникам брати 
участь в політичному житті. Суд 
призначив новий розгляд справи, 
під час якого Свідки Єгови мають 
довести, що пропоновані ними ме
тоди виховання дітей не суперечать 
закону і що вони не чинять якихось 
перепон тим, хто хоче залишити їх 
ряди. В Німеччині нині офіційно 
визнано Євангелічно-Лютеранську, 
Римо-Католицьку і ще десь ЗО ма- 
лочисельних деномінацій.

ПРАВОСЛАВ'Я

Вселенський Патріарх Вар
фоломій в своєму Різдвяному 
Посланні висловив свою затурбо- 
ваність тим, що "людство перей
мається земними і зіпсованими 
речами так, ніби все його існуван
ня вичерпується цими речами, і 
так, ніби світ перед цим матеріаль
ним творінням не існував". Влади
ка закликає вірних "бадьоритися", 
вкладаючи в це слово "виразне на
гадування про першість людсь
кості в порівнянні із земними реча
ми", нагадування про те, що "Хри- 
стос на Землі".

Священний Синод підвів 
підсумки життя Руської (Ро
сійської) Православної Церкви.
Він висловив своє вдоволення від 
проведеного в Москві між
релігійного миротворчого форуму, 
організації зустрічі релігійних 
лідерів Росії, Вірменії та Азербайд
жану, схвалив позицію з питань 
російсько-палестинських зв’язків, 
наслідки візиту в Югославію мит
рополита Кирила. Синод додав до 
сонму новомучеників і сповідників 
російських 57 нових імен, утворив 
Синодальний відділ із справ мо
лоді, ініціював проведення в 
Москві конференції "Свята земля і 
російсько-палестинські відноси
ни", сформував Координаційний 
комітет і богословську комісію з 
двохстороннього діалогу РПЦ з 
Коптською, Сирійською Право
славними та Вірменською Апос
тольською Церквами, благословив 
Сумісну робочу групу із співпраці з
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Церквою Норвегії. Відзначимо за
клопотаність РПЦ своїм станом як 
всередині країни, так і в полі 
міжнародного релігійного життя, 
широту і колегіальність діяльності 
керівництва Церкви. Цьому варто 
було б повчитися деяким нашим 
Церквам, в протоколах засідань 
керівництва яких значаться 
частіше всього лише посадові пе
реміщення та відкриття нових мо
настирів чи навчальних закладів, 
інформації про візити і бого
служіння посадових осіб.

Питання удосконалення сис
тем церковно-державних відно
син в Росії обговорював Прези
дент Росії під час своєї зустрічі на
прикінці грудня із патріархом і чле
нами Священного Синоду РПЦ. 
Водночас повідомляється про те, 
що глава Центральної виборчої 
комісії Росії О.Вешняков направив 
спеціальний лист патріарху у зв’яз
ку з участю священнослужителів 
Церкви у передвиборній агітації за 
умов, коли це забороняється ро
бити релігійним організаціям.

Храм Христа Спасителя з 
2001 р. постає як головний кафед
ральний собор Російської право
славної церкви. Роботи із його 
відновлення, які обійшлися в 650 
млн. доларів, повністю завершені, 
що на початку року зафіксувала 
державна комісія. Вперше за ос
танні 40 років патріарх Московсь
кий і всієї Русі Олексій II провів 
Різдвяне богослужіння 6 січня в 
цьому храмі, а не в Богоявленсько- 
му соборі. 7 січня, на Різдво, Пред-

стоятель РПЦ провів тут Різдвяну 
Велику вечірню. Святійший нагоро
див патріаршими нагородами всіх, 
хто брав участь в будівництві храму.

Патріарх Олексій II закликав 
до припинення конфлікту і за
пропонував розпочати повномас- 
штабні переговори між палестин- 
цями та ізраїльтянами. Свят
ковість нинішнього ювілейного ро
ку дещо затьмарили події на 
Святій Землі, коли християни не 
змогли скористатися своїм пра
вом на відвідини святих місць, 
пов'язаних з життям Ісуса Христа. 
Храми і монастирі Російської пра
вославної церкви не змогли із-за 
збройного протистояння прийняти 
паломників. Питання суверенітету 
на Храмову гору, на думку патріар
ха, не є таким, що його не можна 
вирішити, адже є можливість для 
гарантії доступу іудеїв і мусульман 
до їх святинь. "Забезпечення до
ступу до давніх святинь слід 
усвідомлювати як завдання, що 
далеко виходить за межі 
внутрішнього життя Ближнього 
Сходу", — підкреслив Олексій II. 
Тому важливо "посилити міжна
родну присутність в зоні конфлікту, 
піднести рівень відповідальності 
світового співтовариства за мир 
на землі, яка є священною для 
послідовників трьох релігій — хри
стиянства, ісламу, іудаїзму".

Патріарх Олексій II під впли
вом наростання секуляризації
сучасного суспільства погод
жується на покращення відносин 
РПЦ з Ватиканом у XXI столітті. Про
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це він заявив у 
своєму інтерв'ю 
" І нтерфаксу" .  
Патріарх пере
конаний, що 
" д и н а м і ч н и й  
розвиток світо
вих політичних 
та економічних 
п р о ц е с і в ,  

інформаційна і культурна гло
балізація спонукає християн до 
взаємодії". "Ми можемо й повинні 
разом працювати, — зауважив він, 
— заради морального відродження 
народів, заради зміцнення відда
ності людей Богом даним мораль
ним цінностям, заради протисто
яння стихії хаосу, руйнування, мо
рального нігілізму". При цьому 
патріарх знову серед проблем, які 
нібито не з вини православних хри
стиян постали як перепона до 
спілкування Церков, назвав "ситу
ацію на заході України", а також 
прозелітичну діяльність католиць
ких структур в Росії й інших країнах 
СНД, які РПЦ вважає своєю ка
нонічною територією. Він додав: 
"Ми чекаємо більшої чесності і 
відкритості від католиків, які ведуть 
свою діяльність там, де домінує 
православне населення. Якщо во
ни вважають православ’я також 
благодатним і спасительним, як і 
католицтво, то в чому сенс настир
ливого прагнення останнього на
вернути людей в свою віру?".

Союз православних братств і 
Союз православних хоругво
носців Росії, очолюваний Ле
онідом Симоновичем, разом з

представниками православно- 
патріотичної громадськості Москви 
радісно зустрічали американського 
антисеміта Луїзіана Девіда Дюка. В 
російській столиці видрукувано 
книгу останнього "Єврейське пи
тання очима американця". Відзна
чимо, що в США її не видрукували. 
Головний редактор "Національної 
газети" М.Севастьянов засвідчив 
"повне співпадіння алгоритму по
ведінки євреїв Америки і Росії". "Ан
тисіоністську інтіфаду", яка розгор
нулася на палестинських землях, 
він назвав "всесвітнім явищем", до 
якого має приєднатися й Росія. В 
слові-відповіді Д.Дюк зауважив: "Я 
вірю в те, що доля Росії буде визна
чати долю всієї білої раси".

Єдиний жіночий старообряд
ницький монастир Ніколо-Улей-
ма, що в Ярославській губернії 
Росії, зустрів Різдво Христове за 
всіма вимогами законів 
доніконівської віри. Бідність спону
кає 4-х черниць і 6 послушниць ве
сти натуральне господарство. Во
ни, незважаючи на літній вік, бага
то працюють: відновлюють будівлі 
монастиря, вирощують овочі, самі 
випікають хліб, обігрівають по
мешкання. До революції цей мона
стир був найбагатшим монасти
рем єпархії. Він мав чудотворні іко
ни, мощі святителів, часточку ризи 
Господньої і кусочок домовини Бо
городиці. Тепер все це безпово
ротно втрачене. Оскільки храм мо
настиря ще не відновлено, то чер
ниці моляться в келії. Але сам факт 
відродження обителі 1460 р. вони 
розглядають як Боже провидіння.
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Православні росіяни столиці 
Чечні (а їх лишилося тут біля ти
сячі) святкували Різдво Христове в 
єдиній уцілілій Михайлівській пра
вославній Церкві Грозного. Різдвя
на служба проходила без свяще
ника, бо один з них десь зник, а 
іншого вбили бойовики. Молитви 
читала жінка, яка раніше прислуго
вувала в храмі. На Різдво ніхто не 
прислав навіть церковні свічки. 
Різдвяна ніч пройшла без стріля
нини. Віруючі молилися за припи
нення війни, встановлення поряд
ку, людські умови життя.

86-річний Патріарх Румунсь
кої Православної Церкви Феок- 
тист співпрацював в роки війни з 
пронацистським румунським ру
хом і брав участь в розгромі буха
рестської синагоги. Це стало відо
мим після опублікування ма
теріалів таємної поліції ко
муністичного часу "Секурітате". 
Церква не заперечує достовірність 
матеріалів, але називає їх фаль
шивкою румунських спецслужб. 
Представник румунських євреїв в 
парламенті Д.Доріан заявив: ’’Мені 
буде шкода, якщо це виявиться 
правдою. Небезпечним нині є не 
цей 86-річний дід, а швидкий ріст 
популярності крайніх націо
налістів” . Останні вже мають в пар
ламенті Румунії четвертину місць.

Нарада предстоятелів Пра
вославних Церков в Стамбулі 
23-27 грудня пройшла без участі 
Російської Церкви. Грузинську 
Православну Церкву репрезенту
вав не її Патріарх-Католикос, а

предстоятель Чіатурської Єпархії 
Авраам. Глава Єрусалимського 
престолу був відсутній, бо ж 19 
грудня Патріарх Діодор помер, а 
глава Церкви Кіпру не прибув із-за 
ускладнення його відносин з Кон
стантинополем. Хвороба завадила 
приїхати предстоятелю Фінлянд
ської Церкви. Основною причиною 
неявки Патріарха Московського 
був візит Вселенського владики в 
Естонію і висвята Варфоломієм І 
митрополитом Таллінським і всієї 
Естонії Стефана, який, як глава ав
тономної православної Церкви, 
був присутній на Нараді. Відділ 
зовнішніх церковних зв'язків Мос
ковського Патріархату загалом по
зитивно оцінив сумісне Послання 
учасників Наради, зокрема заклик 
до збереження єдності Церков, за
судження "єресі етнофілетизму" 
(домінування етнічного принципу 
при формуванні церковного уст
рою), заклик до владних структур 
країн, де існують Православні 
Церкви, шанувати канони право
слав’я та ін. Ця оцінка не є випад
ковою, бо ж ці документи ще 12 
травня 2000 р. на нараді Право
славних Церков в Салоніках були 
складені з ініціативи РПЦ.

Християнські храми Душан
бе під прицілом невідомих. Вве
чері 31 грудня відбулися вибухи 
при вході до православної церкви і 
храму Адвентистів сьомого дня. 
Якщо в будівлі адвентистів вибите 
лише скло вікон, то в православ
них, окрім цього, на храмовій тери
торії зруйновано дві господарчі 
будівлі. Людських жертв немає.
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Настоятель православного храму 
повідомив, що якихось погроз у 
зв’язку з діяльністю церкви взагалі 
не надходило. Незважаючи на ви
бух, служба в православному храмі 
з нагоди новоліття все одно відбу
лася. Служба МВС Таджикистану 
вважає, що було зірвано заряди, 
еквівалентні 250-300 грам тротилу.

Православна Грузія святкує 
Різдво. Урочисте Різдвяне бого
служіння відбулося в ніч з 6 на 7 
січня в новому кафедральному 
Свято-Троїцькому соборі Тбілісі. 
Службу здійснив каталікос- 
патріарх всієї Грузії Ілія II. В соборі 
були присутні представники уряду 
і парламентарії країни. На різдвяну 
службу прибув Президент Грузії 
Едуард Шеварнадзе.

Православні Білорусі зу
стріли Різдво святковим півго
динним передзвоном. Урочисте 
богослужіння в Свято-Духовому ка
федральному соборі Мінська 
провів митрополит Мінський і 
Слуцький, патріарший екзарх всієї 
Білорусі Філарет. В храмі був при
сутній Президент країни О.Лука
шенко, який відзначив величезний 
вплив православ’я на світову куль
туру, його вікову значимість як ду
ховної опори і гаранта єдності в 
житті білоруського народу, пози
тивну роль у відродженні і розвитку 
духовної та культурної спадщини 
Білорусі. 23 січня Президент Біло
русі одержав з рук Патріарха 
Російської Православної Церкви 
премію "За єдність слов'янських 
народів".

Югославія з піднесенням 
провела Різдвяне свято. На ву
лицях Белграду горіли багаття ду
бових гілок, що, за переконанням 
місцевих жителів, гарантує вдачу і 
щастя в Новому році. Кожний пра
вославний прагнув пройти в недо
будований кафедральний собор 
св.Сави, щоб поставити там 
свічку. Після святкової літургії в 
соборній церкві було зачитано 
звернення патріарха Сербії Павла 
до народу, в якому він зазначив, 
що країна входить в нове тися
чоліття з оптимізмом і любов'ю. 
Але святкування Різдва в країні 
затьмарив дзвінок в мерію при
кордонного з Косово містечка Бу- 
яновець. Невідомий попередив, 
що якщо в храмі буде відзначати
ся Різдво, то в місті вибухне 
декілька будинків. Додаткові заго
ни міліції, завезені в Буяновець, 
дещо зняли напругу. Люди вийш
ли на вулицю. На щастя, в різдвя
ну ніч тут вибухали лише петарди.

Президент Литви Валдас 
Адамкус привітав православних 
Литви з Різдвом Христовим. "Щи
ро бажаю, щоб християнська злаго
да панувала і у вашій громаді, і серед 
всіх жителів Литви. Всі ми — 
суспільство однієї країни, всі ми 
потрібні і близькі один одному", — 
зауважив глава держави, в якій пере
важна більшість населення належить 
до католицизму. Президент висло
вив побажання, щоб віра, надія і лю
бов, які проголошує християнство, в 
новому столітті і тисячолітті "освячу
вали всі справи людей, відносини 
всіх людей доброї волі".
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БУДДИЗМ

Буддийські та сінтоїстські 
храми Японії одержали рекордну 
перевагу кількістю своїх відвіду
вачів (88,75 млн. осіб) перед роз
важальними заходами (лише 5,85 
млн. осіб) в перші три дні нового 
тисячоліття. Характерно, що до 
храмів йшли сім'ями, щоб там по
молитися за процвітання й добро
бут і обов'язково купити амулет на 
щастя.

Далай-Лама — духовний і 
політичний лідер Тибету — 
відкрив свій офіційний сайт 
(www.tibet.net/eng), який існує в 
чотирьох варіантах — англійсько
му, тибетському, хінді та китайсь
кому. Сайт, названий його творця
ми "Віртуальною батьківщиною ти
бетців", організований в рамках 
широкої програми з "інтернети- 
зації" Тибету. Далай-Лама нині 
знаходиться у вигнанні в Індії в м. 
Дхармсала, куди він втік із своїм 
урядом в 1959 р. після невдалого 
повстання, зорієнтованого на 
звільнення Тибету від влади ко
муністичного Китаю.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Іслам не тільки єднає, а й 
роз'єднує арабів. Саудівська пре
са не сприйняла заклик міністра 
Єгипту з питань релігії Мохаммеда 
Закзуки до всіх мусульман здійсни
ти масове паломництво в Єруса
лим, щоб привернути увагу світової 
спільноти до важливих святинь 
ісламу в цьому місті. "Якщо мільйо

ни мусульман прийдуть до мечеті 
Аль-Акса, — заявив міністр, — 
ізраїльтяни не зможуть "поглинути" 
місто і зробити його своєю столи
цею” . Саудівці демонстративно 
витлумачили цю ідею як капітуляцію 
мусульман перед ізраїльтянами. 
Нинішнє напруження між Каїром та 
Ер-Ріядом аналітики пояснюють 
різним підходом в цих країнах до 
внутрішньої опозиції — ісламських 
фундаменталістів. Хоч рух "Мусуль
манське братство" й перебуває в 
Єгипті поза законом, пробував 
декілька разів захопити владу, але 
уряд діє завжди з оглядкою на його 
наявність, силовими заходами не 
допускає їх дій, орієнтованих на де
стабілізацію обстановки в країні. 
Саудівські правителі, діючи на ос
нові історичної традиції, свого часу 
взяли на озброєння ідеологію жор
сткого різновиду сунітського ісламу 
— ваххабізм. Потік нафтодолларів 
вони розглядають як "щасливий по
дарунок Аллаха". Цим пояснюється 
непримиренність саудівців щодо 
Ізраїлю і наявність в палестинсько
му русі таких же непримиренних.

В Алжирі в день Різдва Хрис
тового загинуло 6 росіян від рук
ісламських екстремістів. Ор
ганізація останніх ще в 1996 р. по
ставила перед іноземцями вимогу 
залишити країну. В місяць святку
вання Рамадану від рук бойовиків 
збройної ісламської групи загину
ло більше 250 осіб. В м.Аннабі во
ни зайшли на дискотеку, переріза
ли горло 23-літній співачці і забра
ли з собою двох музикантів. З 1992 
р. від рук Збройної ісламської гру
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пи загинуло 100 тис. осіб, серед 
яких сотні іноземців. Росіяни до 
своєї загибелі збирали гриби в лісі 
біля села Уед ель Анеб. Урядові 
війська прочесали весь ліс в пошу
ках злочинців. МЗС Росії вимагає 
виявити і покарати вбивць.

В індійському штаті Кашмір 
група мусульманських екст
ремістів здійснила 16 січня напад 
на аеропорт. Угрупування було 
розгромлене індійською армією. 
Вважають, що напад було ор
ганізовано мусульманським цент
ром з Пакистану.

Мусульмани Індонезії про
довжують теракти в христи
янських храмах. Напередодні 
Різдва Христового в багатьох 
церквах країни знову вибухнули 
бомби. Лише в столиці країни Джа
карті вибухові пристрої спрацюва
ли в п'яти храмах, зокрема в като
лицькому соборі і в католицькій 
школі. Внаслідок терактів загинуло 
14 осіб, десятки людей поранено. 
Президент Індонезії А.Вахід роз
глядає нову серію терактів як засіб 
розпалювання релігійної ворож
нечі в країні.

Міністр оборони Ірану Алі 
Шамхані заявив ЗО грудня, що в 
разі нападу Ізраїлю на Сирію чи 
Ливан, він відплатить йому "не- 
очікуваним способом", із-за прин
ципу Іран підтримує братів по вірі 
— ливанських бойовиків з руху 
"Хезболла". Ракетні установки Іра
ну легко можуть досягнути тери
торії єврейської держави.

Біля 10 мільйонів мусульман 
нині проживає у США. З них: 42 % 
— чорношкірі мусульмани, 25 % — 
вихідці з Індії і Пакистану, решта — 
з країн Близького Сходу. Ця цифра 
постійно зростає. Щороку десятки 
тисяч молодих мусульман з багать
ох країн ісламу їдуть за велінням 
своїх багатих батьків вчитися у 
США. Прогнози засвідчують, що у 
2010 р. кількість мусульман у Шта
тах виросте до 16 млн. осіб і пере
вершить кількість американських 
євреїв. Нині вже в армії США слу
жать 9 тисяч мусульман, але знач
но більше — біля 3 мільйонів — си
дять в американських в'язницях. 
Характерно, що щорічно біля 35 ти
сяч ув'язнених, в основному чор
ношкірі, приймають іслам.

Свято "Рамадан в Москві" 
відбулося в готелі "Космос".
Глава Ради муфтій Росії заявив, що 
іслам не є якоюсь загрозою для 
Російської держави. Президент 
Росії В.Путін вітав російських му
сульман із святом Ураза-Байрам.

Війна у Чечні зачепила і кон
фесії. У відповідь на новий етап 
контртерористичних заходів Росії, 
який передбачає створення по 
всій Ічкерії гарнізонів у складі 
місцевих правоохоронних органів, 
15 листопада минулого року 
Збройні сили Руху опору заявили 
про свою боротьбу не лише з 
росіянами, а й з тими, хто перей
шов на службу до федеральних 
військ і, насамперед, з колишнім 
муфтієм Чечні А.Кадировим. Влітку 
минулого року був застрелений

50 Релігійна панорама № Г2001



Релігія в сучасному світі

імам мечеті Урус-Мартана Умар 
Ідрісов. На днях така ж доля спітка
ла й нового імама цієї мечеті Хас- 
магомеда Умалатова. Члени сім’ї 
імама пообіцяли "винуватців 
обов’язково знайти і відплатити їм 
за смерть". В інтерв'ю пресі 
військовий комендант Чечні Іван 
Бабичев сказав: "Вбивство ор
ганізували бойовики, які хочуть за
лякати людей і вважають, що не
має таких людей, яких не можна 
було б вбивати, якщо вони підтри
мують законну (російську-авт.) 
владу”.

Осіб, які зрікаються ісламу 
або приймають іншу віру, таліби 
Афганістану прирікають до страти. 
Верховний лідер руху Мулла Мо- 
хаммед Омар попередив, що 
смертна кара загрожує й тим не- 
мусульманам, які будуть намовля
ти зректися ісламу. Омар піддав 
критиці християн та іудеїв, пред
ставників інших релігій, які діють в 
Афганістані.

Мусульманське кладовище 
площею 15 гектарів відкри
вається в районі підмосковного 
села Захарьїно. Про це повідомив 
голова Духовного управління му
сульман Європейської частини 
Росії муфтій Рахіль Гайнутдін. На 
основі існуючого "Фонду відрод
ження ритуальних традицій" утво
рюється спеціальна мусульмансь
ка служба обслуговування. 
Адміністрація кладовища і всі пра
цюючі будуть мусульманами. 
Відзначимо, що нині в Москві про
живає біля 2 млн. мусульман.

Китайська преса повідомила 
про розгром в країні "ісламської 
партії”, яка діяла в Сіньцзян-Уй- 
гурському автономному районі, 
ув'язнення і можливу страту її ліде
ра Алеркіна Абдули. Партія ця була 
утворена в м. Корла в 1993 році й 
носила назву "Ісламська партія Ал
лаха Східного Туркестану". Вона 
прагнула "встановити ісламську 
владу" в Сіньцзяні, провела велику 
кількість терористичних актів, ви
користовуючи зброю, мала плани 
ліквідації функціонерів Компартії 
Китаю і вірних режиму лідерів 
релігійних організацій. За звинува
ченням в сепаратизмі 9 січня були 
вже страчені двоє уйгурських 
борців за незалежність Східного 
Туркестану — Джурат Нурі та Абду- 
халик Абдурешит. Це — інформація 
організації "Міжнародна амністія".

Турецька ісламська партія 
"Фазілет" під загрозою розколу. Вер
ховний суд країни звинувачує її в тому, 
що своєю діяльністю вона загрожує 
світськості державного устрою і є "но
вим виданням" ісламістської партії 
"Рефак", забороненої в 1998 р. В разі 
розпуску владою "Фазелету" на її 103 
депутатські місця в парламенті будуть 
оголошені довибори. В партії відбувся 
поділ на прогресистів та тра
диціоналістів. Молоді "прогресисти" 
звинувачують "старше покоління" ак
тивістів партії у відсутності якоїсь ваго
мої політичної програми.

Мусульмани Індії проти 
"Coca-Cola". Вони заявили, що 
якщо американці протягом двох
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місяців не змінять логотип ком
панії, то її продукцію буде бойкоту
вати весь ісламський світ. Вияв
ляється, що дзеркальне відобра
ження фірмового знаку Coca-Cola 
по-арабському читається як "не
має Мохаммеда, немає Мекки".

Президент Судану Омар аль- 
Башир заявив, що його уряд ніко
ли не підпише міжнародний до
говір про ліквідацію всіх форм дис
кримінації жінок, оскільки він супе
речить нормам шаріату, ісламсь
ким принципам і моральним цінно
стям. Договір був вироблений 
ООН в грудні 1979 р. і вступив в си
лу З грудня 1981 р. після підписан
ня його 50 державами. Багато му
сульманських країн не підписали 
цей документ, незважаючи на той 
тиск, який чинить на них верховний 
комісар ООН з прав людини Мері 
Робінсон.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Десь сто тисяч ізраїльтян 
зібралися біля стін Старого 
міста, протестуючи проти пере
дачі Храмової гори під суверенітет 
палестинців. США пропонує 
поділити Єрусалим на палестинсь
ку та ізраїльську частини, гаранту
ючи при цьому для обох общин до
ступи до святих місць. Тисячі 
поліцейських не допустили проте
стуючих до стіни Старого міста в 
арабських кварталах. Муфтій Єру
салиму заявив, що Храмова гора 
має повністю належати мусульма
нам. Але так було в 1948-1967 ро

ках, коли східний Єрусалим знахо
дився під йорданським контролем. 
Тоді в Старому місті було зруйно
вано декілька синагог. То ж знову 
актуальним є пропозиція папи Іва
на Павла II зробити Єрусалим свя
тинею трьох релігій — іудаїзму, 
християнства та ісламу, а відтак 
вільним містом.

Конфлікт між різними 
течіями іудаїзму в Росії загост
рюється. В Московській хо
ральній синагозі був побитий і тут 
же вкинутий в ритуальний басейн 
виконавчий директор Федерації 
єврейських громад СНД Аврам 
Беркович. Викликану міліцію в си
нагогу не впустили. Медичну 
"Швидку допомогу" також відпра
вили, хоч А.Беркович опісля був 
госпіталізований американським 
медичним центром. Керівництво 
Конгресу єврейських релігійних 
громад і об’єднань Росії звинува
чує в провокаційних діях рух "Ха- 
бад Любавич" і закликає Феде
рацію єврейських громад Росії до
класти зусилля до того, щоб в на
ступному не виникали подібні 
конфліктні ситуації, а також за
стерігає "Хабад" від прагнень роз
колоти московську єврейську 
релігійну громаду. Інцидент в мос
ковській синагозі є виявом того 
традиційного протистояння, яке 
історично існує між представника
ми руху "Хабад Любавич" і орто
доксальним іудаїзмом.

Американський план прими
рення ізраїльтян і палестинців 
недовподоби обом сторонам.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Е.Барак в
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своєму посланні одному із двох го
ловних рабинів Ізраїлю Еліяху 
Бакші Дороку, що є духовним ліде
ром євреїв-сефардів, пообіцяв не 
погоджуватися на передачу Хра
мової гори, тобто гори, де колись 
був Єрусалимський храм, палес- 
тинцям. Водночас Ліга арабських 
країн, яка провела своє засідання 
на рівні міністрів закордонних 
справ, із подачі Ясира Арафата за
явила, що гора є святинею мусуль
ман і має належати палестинцям. 
То ж благі наміри християнина 
Клінтона розбиваються об кон
фесійні амбіції євреїв та арабів.

Антисемітські акції зроста
ють. Про це надходять постійні 
повідомлення з різних країн. Так, в 
м.Саарбрюкен (захід Німеччини) 
вандали повалили 17 могильних 
пам'ятників на єврейському кладо
вищі. Почастішали тут напади на 
синагоги, вибухи в місцях перебу
вання євреїв. В південноафри
канському місті Ліхтенбург на 
місцевому єврейському кладовищі 
повалено і розбито пам'ятники на 
всіх 60 могилах.

Заборона торгівлею свини
ною, яка введена муніципаліте
том м.Бейт-Шемеш, була оста
точно затверджена Міністром 
внутрішніх справ Х.Рамоном. 
Раніше такі заборони з’явилися в 
інших містах під тиском релігійних 
ортодоксів — прихильників партії 
ШАС. Останні вважають, що 
торгівля свининою "руйнує 
єврейську сутність держави 
Ізраїль".

Релігія в сучасному світі 

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

"Армія спасіння" не буде за
реєстрована в Москві. Так
вирішив столичний Прєсненський 
суд. Цю благодійницьку релігійну 
організацію прирівняли до військо
вої на тій підставі, що в її назві є сло
во "армія", а співробітники АС но
сять спеціальну форму, використо
вують військові звання "офіцер" і 
"солдат". Цікаво, що за 8 років своєї 
діяльності в Москві АС безкоштовно 
роздала знедоленим і пенсіонерам 
60 тис. тонн благодійницької допо
моги — ліків і продуктів. "Солдати" 
АС безоплатно доглядали в лікарнях 
столиці тяжко хворих. То ж Москва 
злякалася воїнів Христової бла
годійності. Юридична колізія поля
гає в тому, що Експертна Рада з 
проведення державних релігієзнав- 
чих експертиз при Мінюсті Росії 
визнала Армію спасіння церквою.

Церква Об'єднання зареєстро
вана Мінюстом Росії під назвою 
"Асоціація Християнських Церков 
Об'єднання". Рекомендацію на це 
дала Експертна рада Міністерства, 
яка "вивчала віровчення і практику 
Церкви Об’єднання і встановила їх 
відповідність законодавству Ро
сійської Федерації". Церква була за
реєстрована в Росії ще в 1992 р. як 
всеросійська організація під назвою 
"Асоціація Святого Духу за Об'єднан
ня Світового Християнства". Пере
реєстрація її стала можливою лише 
після того, як Кузьминський суд 
Москви відкинув домагання 7 членів 
т.зв. Міжрелігійного комітету за 
спасіння від тоталітарних сект, які ви-
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магапи по 2 млрд. рублів кожному як 
компенсацію за "вступ їх дорослих 
дітей в організацію Муна, перегляд 
ними своїх поглядів на моральні і 
сімейні засади", втрату в сім'ї 
"національної традиції", а відтак — 
духовної близькості з батьками. Суд 
не виявив якоїсь моральної шкоди, 
завданої батькам від вчинку дітей, які 
стали мунівцями, не віднайшов до
казів психічного насилля, "зомбуван- 
ня" чи "кодування" дорослих вірую
чих Церкви. Виступаючи в суді як по
вноправні учасники процесу, ці до
рослі діти добилися того, щоб суд 
визнав за ними право на свободу ви
бору віросповідання.

Токійський суд 1 січня звинува
тив рух "Хо-но хана" в махінаціях і 
домаганнях. Суд зобов’язав секту 
виплатити ошуканим нею людям 1,3 
млн. доларів. Необуддійський рух 
"Хо-но хана" ("вчення квітки") засну
вав у 1987 р. Хоген Фукунага, який 
заявив про свої магічні здібності, зо
крема здатність по ногах пізнавати 
минуле і передбачати майбутнє. Ос
таннє якраз і послужило полем 
махінацій. Пророкуючи пацієнтам 
тяжкі смертельні хвороби, вони тут 
же пропонували їм "оздоровчі" про
цедури, за які лише в 1992-1996 рр. 
секта одержала від тридцяти осіб 
більше мільйона доларів. Кількість 
членів руху на початок цього року ся
гала 300 тисяч. Із-за розслідування 
діяльності "Хо-но хана" Фукунага ви
мушений був відмовитися від 
керівництва рухом.

Три тисячі послідовників не- 
обіддійського руху "Фалунь гон"

протестують проти переслідування 
своїх однодумців в Китаї. Вони зібра
лися в столиці Тайваню Тайбеї з 20 
країн світу. Рух "Фалунь гон" поєднує 
буддійське і даоське віровчення з 
психофізичною практикою циган. В 
Китаї цей рух заборонено. Його зви
нувачують в смерті біля тисячі осіб, 
які загинули від самогубства або 
відмови від медичної допомоги. До 
кримінальної відповідальності при
тягнуто 242 активістів руху. їм 
інкримінують "факти правопору
шень", а саме — антидержавна 
діяльність та порушення соціальної 
стабільності в країні. Його лідери 
ув'язнені на тривалий термін за неба
жання відмовитися від своєї віри. 
Адепти вчення "Фалунь гон" заявля
ють, що їх переслідують за релігійні 
переконання і звинувачують китайсь
ку владу в тому, що своїми пересліду
ваннями і репресіями вона сама при
звела до таких трагічних наслідків. 
Акції протесту, що пройшли на площі 
Тянь-ань-мень — головній площі 
Пекіну — знайшли підтримку міжна
родних правозахисних організацій.

Нові релігійні течії діють в Ка
захстані в надто складних умовах. 
Під проводом боротьби з ісламських 
екстремізмом тут прагнуть обмежи
ти будь-яку релігійну активність. Го
тується новий варіант закону про 
свободу совісті, який враховує всі ці 
орієнтації. Інколи на місцях владні 
органи не відрізняють свідків Єгови 
від лютеран. При уряді країни утво
рено спеціальний консультативний 
орган з релігійних питань. Всяк об
межуються можливості реєстрації 
нових течій, окремих громад. Але в
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грудні 2000 р. за активної підтримки 
захисників свободи релігії держа
вою було зареєстровано рес
публіканський центр Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів.

В США з'явилася "дієтична 
секта", яка вже нараховує тисячі 
членів. "Товсті не попадуть в рай", 
— так звучить її головна заповідь. 
Щоб попасти на небо, треба спо
добатися Богу. Повчаючи, що Бог 
не любить повстяків, лідер течії 
Гвен Шатблін так збавляла свою 
понадцентнерну вагу, що своєю ху
добою стала лякати тих, хто знав її. 
Багато послідовників секти вже ви
голодалися до лікарняного ліжка. В 
своїй книзі "Дієта для схуднення", 
яка вийшла мільйонним тиражем, 
Г.Шаблін пише: "Обжерливість — 
смертний гріх. Бог створив наше 
тіло струнким. І лише такими ми 
можемо йому сподобатися".

Священик Об'єднаної Церкви 
Торонто (Канада) скріпив шлюб
ний союз двох чоловіків і двох 
жінок. Це — перші одностатеві 
шлюби в Канаді. Дві подружні пари 
утворили послідовники релігійної 
течії нетрадиційної орієнтації. Про
те влада провінції Онтаріо відмови
лася офіційно зареєструвати "бла
китно-рожеві сім'ї".

В Індії утворюють партію 
євнухів-хіджра. В країні їх нара
ховується біля мільйона. В народі 
вважають, що хіджра охороняють 
від злих чар. Вони є недоторканою 
кастою. Хіджри прагнуть добитися 
ставлення до себе як до рівних.

Релігія в сучасному світі

ВАЙШНАВСЬКА ТРАДИЦІЯ

У січні 2001 року в Індії прохо
дить одне з найбільших релігійних 
свят у світі і найбільше в країні —
щорічний релігійний фестиваль Кумб- 
ха Мела (Фестиваль Великого Глека),

який проводиться раз на 12 років біля 
м.Алахабаду — у місці злиття трьох 
священних рік — Ганга, Ямуни та Са- 
расваті. Вважається, що саме тут бо
ги пролили краплини еліксиру без
смертя і купаючись у цьому місці лю
дина здійснює акт великого очищен
ня. Очікується, що у цьому році тут по
буває близько 30-35 мільйонів палом
ників, які відвідають це місце прощі та 
зроблять там омовіння. Для них на 2 
тисячах гектарів побудоване ціле на
метове місто з каналізацією, водо- і 
електропостачанням. Особлива увага 
місцевої влади звернена на безпеку 
людей: у 1954 р. на подібному фести
валі загинуло біля 500 осіб. В цьому 
році безпекою паломників опікуються 
більше 10 тисяч агентів із різних 
міністерств, задіяні навіть вертольоти.

Крішнаїти в Кумбха Мела — 
Віддані з Міжнародного товари
ства свідомості Крішни тра
диційно заснували там свій табір — 
біля сотні багатомісних палаток і 
декілька пандалів (великих наметів)
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для проведення релігійних про
грам. Цей фестиваль відвідають ду
ховні лідери Товариства: Гопал 
Крішна Госвамі, Бгакті Чару Свамі, 
Радга Говінда Свамі, Індрадюмна 
Свамі, Локанатха Свамі, Радханат- 
ха Свамі, Кавічандра Свамі та інші.

В один з днів фестивалю 
Бгактісварупа Дамодара Свамі вів 
кіртан — традиційний спів Харе 
Крішна мантри, а позаду нього у 
дві шеренги вишикувались музи
канти. На головній площі фестива
лю процесія зупинилася і почалося 
неймовірна вистава — барабан
щики кружляли та переверталися 
навколо своїх інструментів, всти
гаючи при цьому відбивати 
складні традиційні ритми. На на
ступний день у найбільшій газеті 
Індії "Амар Уджджвала" було 
розміщено п'ять фотографій цієї 
події, у тому числі української 
дівчини — Нандімукті деві дасі, що 
танцювала з місцевою індійською 
жінкою. Заголовок статті проголо
шував: "На Кумбха Мелі зливають
ся не тільки ріки, але й культури".

Індуси з націоналістичної ор
ганізації "Вішва Хінду парішад"
вісім років тому знесли мечеть в місті 
Айодхью, яка нібито була побудова
на на місті народження бога Рами. Із- 
за конфлікту вже загинуло біля 2 тис. 
осіб. Дорадчий орган "Вішва Хінду 
парішад", до якого входять 175 
індуських священиків, 19-21 січня в 
час індуського свята Кумба-Мела 
провів своє засідання в м. Аллаха- 
баді, розміщеному при злитті трьох 
річок — Ганги, Ямуни та Сарасвати, 
на якому оголосив про будівництво

свого храму в Айодхьє на місці зне
сеної мусульманської святині. Риту
альні купання в дні свята у священ
них ріках здійснило десь 65 мільйонів 
осіб. Вони оглядали великий макет 
майбутнього храму Рами, на основі 
якого кам'ярізи вже почали висікати 
кам’яні статуї богів і богинь. Уряд Індії 
вимушений був з метою недопущен
ня зіткнення між індусами і мусуль
манами ввести в ряд міст штату по
силені контингенти сил безпеки і 
міліції. Спеціальною інструкцією 
МВС країни вимагав від місцевої 
влади рішуче присікати безпорядки і 
не допускати кровопролиття на 
релігійно-общинній основі.

Товариство свідомості Крішни
до вбивства відношення не має. 
Весною минулого року 27-річний 
Роман Любецький в столиці Евенкії 
(Росія) місті Туві вбив в храмі право
славного священика Григорія 
Яковлєва, відрізав йому голову і з 
нею зайшов до вівтаря. Характерно, 
що священик цей приютив в своєму 
будинку Романа після того, як він де
зертирував з військової частини, що 
в Омській обл., і пішки через тайн/ 
прийшов в Туву. Злочинець заявив 
слідству, що він є "воїном Крішни, від 
якого одержав наказ здійснити 
вбивство". Резонанс від злочину 
пішов по всій Росії: православні 
"борці з сектами" оголосили вбивст
во ритуальним і вимагали заборони 
крішнаїтських організацій. Судове 
розслідування виявило, що Любець
кий ніколи не був членом Товарист
ва свідомості Крішни, а є бо
жевільним і здійснив наговорювання 
на організацію, про яку знав з чуток.
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Релігія в сучасному світі

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

788 тисяч нових подружніх 
пар було зареєстровано в Японії
у 2000 р. Такий своєрідний бум по
яснюється прагненням одружитися 
в "круглий" рік і перенесенням ба
гатьох шлюбів із 1999 р. на 2000-й. 
Справа в тому, що три дев’ятки вва
жаються перевернутими шестірка
ми і тому 1999 р. вважався роком 
невдалим і нещасливим. Як це не 
дивно, 2000 р. є рекордним в Японії 
і за кількістю розлучень — біля 262 
тисяч. Ось і думай, чи слідувати за 
магією чисел, а чи ж уважно підхо
дити до вибору супутника життя.

Поклоніння самураям в день 
пам’яті 14 грудня — невід'ємна час
тина зимових свят в Японії. Ось уже 
300 років японцям розповідається 
історія про сміливість, вірність і са
мопожертву 47 самураїв, які відпла
тили за свого вождя Асано, відрубав
ши голову злому лорду Кіру, а потім 
розкаялися за скоєне і здійснили ри
туальну харакірі, як це зробив їх вчи
тель. В період з 14 грудня і до кінця 
новорічних свят тисячі людей 
відвідують храм, щоб вшанувати са- 
мопожертвенних воїнів. Щорічно 13- 
14 грудня в храмі проходить фести
валь. 47 чоловіків, переодягнених в 
самураїв, проходять вулицями Токіо, 
а ченці служать церемонію пам’яті на 
місці їх поховання.

Новий 4698 рік за китайським 
місячним календарем настав 24 
січня. З особливою радістю зустріли 
його в цьому році китайці, бо ж біла 
Змія на Сході розглядається як

найбільш сприйнятний знак для лю
дей. Повагу до змії китайці виявля
ють прагненням в передноворічні дні 
випити склянку гадючої крові і пола
сувати шматочком гадючого м'яса. 
Кулінари ресторанів пропонують 
різноманітні страви — суп із гадючо
го хребта, салати з домішками м’яса 
змії, мариновані у вині гадючки. Про
понується також зроблений прямо 
на ваших очах напій із вина і свіжови- 
жатої гадючої крові. Якщо на півдні 
Китаю гадюча кулінарія є традицією, 
то в північних провінціях це розгля
дається як дивацтво.

ВІЛЬНОДУМСТВО

’’Загроза клерикалізму і пору
шення прав невіруючих в сучасній 
Росії’ — так назвало свою прес-кон
ференцію Атеїстичне товариство 
Москви, якому Управління юстиції 
відмовило в реєстрації. Товариство 
налічує біля ста осіб, серед яких п'ять 
дійсних членів Російської Академії 
наук. Очолює його заслужений ар
тист РРФСР Юрій Горний. Товарист
во протистоїть клерикалізації країни, 
введенню духовної цензури, існуван
ню деяких релігійних організацій, зо
крема Московського патріархату, за 
рахунок платників податків. Так, 
будівництво Храму Христа Спасите
ля, який став кафедральним собо
ром Московського Патріархату, ніби
то було здійснене на добровільні по
жертви, але відомо, що різним 
фірмам, концернам, підприємцям та 
іншим "жертводавцям” при цьому 
зменшували обсяги податків у дер
жавну казну.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУІШ СТОЛИ 
ЗУСТРІЧІ

♦ 14-15 січня в Києві відбувся семінар на тему "Суспільні 
зв'язки і релігійна свобода". Служителі об'єднань громад Церкви 
АСД України прослухали необхідну інформацію для покращення 
відкритості віруючих для суспільства. Релігійна ситуація в Україні 
дозволяє нам мати дружні відносини з представниками інших кон
фесій, влади, друкуватися в засобах масової інформації. Семінар 
проводив генеральний секретар Російського відділення Міжнарод
ної Асоціації релігійної свободи Крушеницький В.П. Зібрані усвідоми
ли, що сприятливі для цього часу релігійні обставини змінюються в 
гіршу сторону. Під загрозою стає релігійна свобода. Деякі церкви Ук
раїни прагнуть монополії, принижують протестантські і навіть інші 
православні церкви, називаючи їх сектами і т.п. Це хвилює нашу 
Церкву, яка стоїть на позиціях поваги віри кожної деномінації і навіть 
кожної окремо взятої людини. Кожний із служителів Церкви повинен 
стати носієм миру, дружби і поваги до представників інших релігій. 
Бог - Отець свободи і вибору. "Всемогутній - ми не досягаємо Його. 
Він могутній у силі, але Він не мучить нікого судом та великою прав
дою" (Йов.37:23).

♦ Семінар "Дошлюбне консультування". Цього року в житті 
тисяч українців відбудеться подія, що спричинить за собою значні 
зміни в їхньому житті і помітно вплине на життя молодого покоління. 
У багатьох з них з'являться діти. І те, як вони будуть виховувати своїх 
дітей, зробить більший вплив на суспільство, ніж їхній вибір при голо
суванні, нові досягнення науки, здобутки технології і т.п.

Хтось сказав, що сім’я подібна до руки, що пише історію. І це не 
просто синтементальна риторика, а сама дійсність. Сьогодні сім'я є 
основною сферою, де готуються майбутні вчителі, пастори, лікарі, 
вчені, політики, соціологи, матері й батьки. Сім'я здійснює найбільш 
безпосередній вплив на тих, хто буде визначати ідеологію завтраш
нього дня. В плані виховання саме сім’я, а не школа, не товариство і 
навіть не Церква відіграє найбільш важливу роль. Враховуючи це, 
Церква Адвентистів Сьомого Дня проводить багато навчальних
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семінарів, спрямованих на зміцнення інституту сім'ї. Так, з 15 січня 
почав роботу семінар "Дошлюбне консультування" в головному 
офісі Церкви. Зібралися понад 50 осіб із усіх куточків нашої країни, 
що відповідають за виховання дітей, молоді, сім'ї.

Метою семінару було визначення тих християнських цінностей, 
завдяки яким може бути створена міцна християнська сім'я. Виходя
чи з цієї мети, завдання, над якими слід працювати, були визначені 
такі: розкриття Божого наміру про шлюб; показ практичних кроків, 
що ведуть до щасливого шлюбу і з'єднання молодих людей із Джере
лом Божої Сили в здійсненні цих завдань. Ми щиро віримо, що всі 
ресурси витрачені на такі програми сьогодні принесуть опісля очіку
ваний результат.

♦ "В світлі соціального вчення церкви: Інтернет для христи
ян: виклик і вибір” - під такою назвою 20 січня 2001 р. у Вищому 
Інституті релігійних наук імені Святого Фоми Аквинського (Київ, Бо- 
ричівтік, 11) відбувся шостий семінар-дискусія. Методом "мозково
го штурму" його учасники - науковці, студенти, віруючі різних кон
фесій - визначили, що, власне, варто турбуватися не про мо
ральність Інтернету, а про моральність в Інтернеті, про відповідальне 
користування цим потужним засобом комунікації, навчання, інфор
мування. Майже всі зійшлися на тому, що християни просто зо
бов'язані робити Інтернет "територією Господа", тобто наповнювати 
його духовно конструктивною інформацією, активно використовува
ти його для євангелізації, власного вдосконалення, гідного спілку
вання. Позицію організаторів з обговорюваної проблеми характери
зували вже самі назви доповідей: "Чим корисний Інтернет для хрис
тиян?" (Сергій Лукаш) та "Електронні засоби євангелізації" (Анна 
Авер’янова). Поповнені свої знання про можливості Інтернету для 
християн учасники семінару відразу спробували застосувати на 
тренінгу, завданням якого було створення Веб-сторінок "Христи
янський Центр освіти", "Наш мікрорайон", "Світський Чин", "Христи
янський гумор", "Благодійницька організація". Кожен з створених 
"експромтів" може стати основою реальних проектів. Наступний 
семінар, планований у березні ц.р., присвячуються приїзду Папи 
Римського Івана Павла II в Україну. Запрошуються до участі всі ба
жаючі.

Конференції, круглі столи, зустрічі
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СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ

СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ 
В ДИОВИРОБНИЦТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

ТА СУДУ

1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; це 
право включає — свободу змінювати свою релігію або свої переко
нання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання як 
одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи приватно, в бого
служінні, ученні, виконанні та дотриманні релігійних і ритуальних об
рядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише 
таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демо
кратичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охоро
ни громадського порядку, здоров'я чи моралі або для захисту прав і 
свобод інших осіб.

(Стаття 9 Європейської конвенції про захист прав людини та ос
новних свобод)

Терміни "думка", "переконання", "совість" і "релігія" можуть охоп
лювати широкий спектр інтелектуальної та духовної діяльності. Тому 
Європейські Комісія та Суд з прав людини особливо ретельно підхо
дять до аналізу звернень про порушення статті 9 Конвенції, вирішую
чи, чи дійсно такі ці переконання чи "вияв" підпадають під сферу дії 
положень цієї статті.

До сьогодні Комісія тільки один раз виявила порушення статті 9. 
Йдеться про справу Дарбі проти Швеції (Доп. Ком. від 1989 р.). Суд 
жодного разу ще не визнав порушення цієї статті. Частково це пояс
нюється тим, що право на свободу думки, совісті та релігії людина 
значною мірою здійснює у своєму серці та свідомості. Тільки тоді, ко
ли вона виявляє свої думки або переконання, держава дізнається 
про їх існування та характер. Але саме здійснення виявлення думок 
або переконань може бути пов'язане зі свободою вираження по
глядів (стаття 10) або з іншими статтями Конвенції. Коли у справі 
йдеться про порушення статті 9 і при цьому робиться посилання на
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Свобода буття релігії

порушення інших статей, то Комісія і Суд завжди обмежуються у 
своєму виборі розглядом можливих порушень цих та інших статей.

Витлумачуючи закріплені у статті 9 терміни, Європейський суд 
відмовився визнати аргументом те, що свобода та мова настільки 
пов'язані між собою, що будь-яке обмеження державою використан
ня обраної людиною мови є порушенням свободи думки за статтею 9 
("Бельгійська мовна справа" (1968).

Європейські Комісія та Суд розглянули кілька справ, які були 
пов'язані з порушенням свободи релігії. Не розглядаючи окремо оз
наки "релігії" за статтею 9, Комісія визначила дві категорії питань, що 
допомагають з'ясувати, які типи справ не підлягають захисту 
відповідно до положення статті 9. По-перше, Комісія зазначила, що 
держава не зобов'язана давати якійсь окремій релігійній спільноті 
дозвіл визначати свій офіційний статус в існуючій правовій структурі 
на власний розсуд, тому що члени спільноти можуть виявляти свої 
релігійні переконання і поза межами обраної структури (Заява 
№8652/79). По-друге, Комісія визнала, що особа не може посилати
ся на положення про свободу релігії для виправдання дій, що 
відповідають практиці даної релігії (Заява №10180/82, у якій йдеться 
про те, що єврей-ортодокс був вимушений або підкоритися вимогам 
релігійного закону про розлучення, або сплатити відшкодування 
своїй колишній дружині). Особа також не може оскаржувати офіційну 
політику і стан державної церкви тому, що вона (особа) може вільно 
залишити цю церкву (Заява №11045/84та. №12356/ 83 проставлен
ня церкви до абортів та Заява N97374/76 про деякі аспекти обряду 
хрещення).
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
Інтерв’ю Його Преосвященства Миколи Етеровича, 

Апостольського Нунція в Україні редакції часопису 
’ Релігійна панорама’’ (Київ, 19 січня 2001 р.).

Засоби масової інформації 
повідомили про діяльність в Ук
раїні Ордену Тамплієрів, 
пов’язану з торгівлею зброєю, 
якоюсь співпрацею з представ
никами Міністерства оборони 
та ін. Дехто прагне використати 
цю інформацію як аргумент 
проти приїзду в Україну 
Святішого Отця Івана Павла II. 
Бажано отримати коментар та

кої ситуації і подібних припу
щень. Яким є офіційне ставлен
ня Святого Престолу до Ордену 
Тамплієрів?

Апостольський нунцій: Орден 
Тамплієрів виник у Святій Землі. 
Спочатку його члени мали гаранту
вати безпеку паломників на шляху 
з Яфи до святого міста Єрусалиму. 
Проте з часом Орден значно виріс 
і поширився на Західну Європу. 
Король Франції Філіп Красивий 
удався до різних репресивних за
ходів проти Ордену, звинувачуючи 
його членів у численних злочинах. 
Святіший Отець Климетій V (1305- 
1314) року скасував Орден. З того 
часу Тамплієри неодноразово по
давали прохання про визнання Ор
дену, але Святий Престол цих про
хань не прийняв. Цікаво відзначи
ти, що у світі існує більш, як 100 ли
царських орденів. Святий Престол 
визнає лише два з них: Суверен
ний Єрусалимський, Орден відо
мий як Мальтійський та Орден Ли
царів Святого Гробу Господнього. 
Орден Тамплієрів не має жодного 
відношення до Католицької Церк
ви, а тому не видно якогось зв’язку 
між їхньою наче б то діяльністю в 
Києві та візитом Святішого Отця в 
Україну.

Редакція: Ми вітаємо приїзд 
Святішого Отця в Україну. З цієї
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нагоди Відділення релігієзнав
ства Інституту філософи Ака
демії наук України готує до дру
ку книгу з матеріалами конфе
ренції "Віра і розум — два крила 
людського духу". Як ідепідго- 
товка до Візиту Святішого Отця 
в Україну?

Апостольський нунцій: Як уже
відомо, Святіший Отець Іван Павло 
II відвідає Україну з 23 по 27 червня 
2001 р. Він зупиниться у Києві та 
Львові. Крім Богослужінь, які Він 
відправить згідно із греко-като- 
лицьким та римо-католицьким об
рядами, Його Святість матиме інші 
зустрічі. Чільне місце займатимуть 
заходи душпастирського характе
ру: зустрічі з Єпископами, свяще
никами, монахами, монахинями, 
катехитами, молодцю тощо. Але, 
безумовно, передбачені також і 
протокольні акції: привітання Пре
зидента України Леоніда Кучми по 
прибутті Святішого Отця до Києва і 
при прощанні у Львові, візит 
ввічливості Святішого Отця до 
Президента України тощо.

Підготовка проходить на двох 
рівнях. Для католиків велике зна
чення має духовна підготовка. У 
цьому зв’язку єпископи Католиць
кої Церкви — як Синоду Ук
раїнської Греко-Католицької 
Церкви, так і Конференції Єпис
копів України — написали 
спільний Дупшастирський Лист, 
підкреслюючи значення Візиту 
Святішого Отця і даючи конкретні- 
вказівки про те, як потрібно готу
вати його з духовної точки зору.

Безумовно, необхідна ще й ма
теріальна підготовка. Належить

організувати паломництва до 
місць, де Його Святість відправля
тиме Євхаристійну Літургію, підго
тувати заздалегідь обрані місця, 
збудувати вівтарі, забезпечити 
громадський порядок і медичну 
допомогу, організувати інфор
маційне забезпечення подій засо
бами масової інформації.

Делегація України для підготов
ки Візиту Святішого Отця, разом із 
Делегацією Святого Престолу, 
працюють над узгодженням про
грами Апостольського Візиту. Не
вдовзі ця програма стане відомою. 
Зі свого боку, Католицька Церква 
— як греко-католицького, так і ри- 
мо-католицького обрядів — уже 
утворила Комісії, чиїм завданням є 
підготовка деяких аспектів поїздки 
Святішого Отця. Звичайно, Комісії 
Католицької Церкви обох обрядів 
мають співпрацювати між собою і з 
Апостольською Нунціатурою.

Представники Святого Престо
лу і Католицької Церкви підтриму
ють тісний контакт з вищезгада
ною Українською Делегацією для 
підготовки Візиту Святішого Отця. 
Я впевнений, що завдяки дружній 
співпраці Візит Його Святості буде 
добре організовано з точки зору як 
матеріальної, так і духовної. Мова 
йде про велику подію, насампе
ред, для католиків, але також і для 
всіх християн, — маю на увазі, пе
редусім, наших православних 
братів і сестер, — як і всіх людей 
доброї волі.

Редакція: Що Ви думаєте 
про наш часопис "Релігійна па
норама”?

Апостольський нунцій: Часо
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пис "Релігійна панорама" ще мо
лодий. Вийшли друком лише деякі 
номери. Тому замість того, щоб 
оцінювати вже зроблене, я, 
скоріше, хотів би висловити деякі 
побажання на майбутнє.

Народження в Україні ще одно
го часопису релігійної тематики 
вказує на пробудження громадсь
кого інтересу до вічних тем, тем 
релігійного характеру. Це означає, 
що суспільство прагне інформації 
про сенс життя і смерті, долю лю
дини, її гідність, про засади, на 
яких можливо побудувати більш 
справедливе й життєспроможне 
суспільство, відкрите і до 
найбідніших та найнужденніших.

Часопис релігійного змісту, 
окрім цього, мусить бути про
фесійно серйозним, добре підго
товленим. Він не повинен, 
скажімо, подавати неперевірені 
відомості, особливо такі, що мо
жуть образити окремі Церкви чи 
релігійні спільноти. З іншого боку, 
він має наближувати до читачів 
релігійну дійсність, часто склад
ну, використовуючи відповідний 
стиль, зрозумілий сучасній лю
дині.

У такій країні, як Україна, часо
пис релігійного характеру повинен 
бути відкритий для діалогу між 
різними Церквами, спільнотами та 
релігійними конфесіями. Діалог 
передбачає взаємну обізнаність 
одне про одного. Тому було б доб
ре, якби часопис подавав стислу 
інформацію про окремі Церкви та 
їхніх представників, а також пред
ставляв їхні точки зору на важливі 
актуальні проблеми етичного та 
морального плану.

Крім цього, бажано було б, щоб 
українська релігійна проблематика 
співставлялася, наскільки можли
во, зі світовою, особливо, питан
нях, які є актуальними у країнах, 
подібних до України. Маю на увазі 
ситуацію в країнах, де переважає 
культура православної чи като
лицької традиції, не применшуючи 
при цьому країни протестантської, 
юдейської та мусульманської куль
тур.

Бажаю, щоб часопис "Релігійна 
Панорама" відповідав усім цим ви
могам і став дійовим інструментом 
діалогу між представниками різно
го релігійного досвіду і традицій в 
Україні.
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НОВИНИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

Католицькі видавництва України:
Домініканське видавництво "Кайрос" (Kairos — з грецьк. — спри

ятливий час) засноване 23 листопада 1993 р. у Києві при коледжі Като
лицької теології св.Томи Аквінського. У січні 1994 р. на прохання Гене
рального Вікарія Східного Вікаріату видавництво було передано ордену 
домініканців. Безпосереднім завданням видавництва є видання на
вчальної літератури для студентів та видання християнської літератури 
катехитичного характеру, а також католицької преси. Спільно із польсь
ким видавництвом "ZNAK" видавництво "Кайрос" стало ініціатором 
створення в Києві Центру християнської літератури.

Видавництво отців-василіян "Місіонер” було засноване у 1897 р. 
Галицькою провінцією Чину св.Василія Великого (ЧСВВ). У 1939 р., з по
чатком світової війни, видавництво змушене було перервати свою 
діяльність, яку відновлено лише у 1992 р. Книги "Місіонера" — це пере
довсім видання катехитичного, літургічного та історико-пізнавального 
характеру.

Видавництво "Свічадо" було 
створене групою молоді у 1988 р. 
в м.Любліні (Польща) при греко- 
католицькій парафії. З 1992 р. ви
давництво продовжило свою ро
боту у м.Львові, при монастирі Мо
нахів Студійського Уставу. Своїм 
головним завданням видавництво 
бачить видання та розповсюджен
ня книжок, матеріалів, які сприяти
муть відродженню християнських 
цінностей серед українського на
роду. Серед найцікавіших книг: О.Мень "Син людський", Р.Мизь "Хри
стиянство — що не властиво?", М.Кауст "Любове моя незнана", С.Се- 
ник "Українська Церква в добу Б.Хмельницького" та ін.

Видавництво "Стрім" засноване у лютому 1993 р. як сучасне видав
ниче підприємство із замкнутим творчим та технологічним циклом. Ос
новні засновники видавництва — Львівська архиєпархія УГКЦ, Львівська
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духовна семінарія УГКЦ та науково-видавниче підприємство "Мета". Се
ред найважливіших досягнень видавництва такі книги: Новий Заповіт із 
коментарем, молитовники, збірки Марійських проповідей, серія катехи- 
тичних видань тощо. Видавництво розпочало велику серію богословсь
ких підручників, готує світські книжки для дітей тощо.

Видавництво "Християнське слово" братів менших капуцинів за
сноване у 1992 р. у Красилові при монастирі Братів менших Капуцинів. 
Першим виданням видавництва стала газета "Християнське слово", яка 
із 1993 р. стала журналом. Видавництво започаткувало серію "Бібліоте
ка християнської духовності", у свій час випустило перший молитовник 
українською мовою для католиків латинського обряду. Один із напрямів 
роботи видавництва — озвучення українською мовою відеофільмів 
релігійного змісту та випуск аудіокасет з релігійними піснями.

Католицькі церкви випускають в Україні і низку часописів, серед 
яких відзначимо:

— "Агенція релігійної інформації". Виходить раз на місяць.
— Бюлетень Центру релігійної інформації при видавництві Київського 

Коледжу Католицької Теології св.Томи Аквінського. Видання започатко
ване у 1995 р. Виходить раз на місяць. На початок 2001 р. вийшло 82 чи
сел видання.

— "Парафіяльна газета" — газета католицьких парафій України. За
снована у листопаді 1993 р. Виходить двічі на місяць.

— "Проповідник" — катехитично-інформаційний додаток "Парафіяль
ної газети". Виходить раз на місяць, видається з 1999 р.

— "Ave Maria" (Радуйся, Маріє) — місячник Кам’янець-Подільського 
дієцезії, видається з 1991 р.

— "Вірую" — всеукраїнський християнський молодіжний часопис. Ви
ходить двічі на місяць. Перший номер вийшов у січні 1994 р.

— "CREDO" (Вірую) — газета християнської молоді. Виходить раз на 
місяць. Заснована у березні 1992 р.

— "Колегія" — квартальник Київського Коледжу Католицької Теології 
св.Томи Аквінського. Рік заснування — 1994 р.

— "Мета" — двотижневик Львівської архиєпархії УГКЦ.

КНИЖКОВІ новини
Тарас Романюк. Патріарх Володимир, або спогади про батька. 

— К., "Просвіта", 2000. — 144 с.
Книга є документальним нарисом про життєвий шлях Патріарха Во

лодимира (Романюка), якому не випала щаслива і благополучна життєва
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доля, хоч відіграв він помітну роль в становленні Церкви Київського 
Патріархату, утвердженні Українського Православ'я.

Микола Тимошик. "Лишусь навіки з чужиною". — Вінніпег — 
Київ, 2000. -  546 с.

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і Українське відродження — такий 
підзаголовок має ця книга, яка є першим ґрунтовним життєписом видат
ного сина українського народу. Розповідь побудована на архівних ма
теріалах. В емоційній і переконливій формі автор вводить читача в не
просту дорогу життя велета Українського Православ’я.

Олена Сирцова. Апокрифічна апокаліптика. Філософська екзе
геза текстологія. — К., KM Academia, 2000. — 325 с.

Книга написана на основі текстологічних досліджень грецьких та 
слов’янських редакцій Апокаліпсиса Богородиці. Походження і зміст 
апокрифа розглядається у співвідношенні з іншими апокрифічними та 
літургійними джерелами давнього християнства. Розкриваються особ
ливі тенденції сприйняття апокрифічної апокаліптики в давній Русі — Ук
раїні. Видрукувано названий апокриф і дається добірка цікавих ілюст
рацій.

Релігійна свобода і права людини. Богословські аспекти. Том 
І.— Львів: "Свічадо", 2000.— 426 с.

В збірнику вміщено переклади статей зарубіжних релігієзнавців, 
філософів, богословів, присвячених проблемі прав людини та релігійної 
свободи. Проблема розглянута з позицій різних християнських Церков, 
а також іудаїзму та ісламу.

Видрукувано також:
В. Рожко. Православні монастирі Волині і Полісся. — Луцьк, 2000.
Б. Гудзяк. Криза і реформа (Київська митрополія, Царгородський 

Патріархат і генеза Берестейської унії). — Львів, 2000.
П.Тичина. Панахидні співи. — К., 2000.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ’

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО СВІДОМОСТІ КРІШНИ"

Міжнародне товариство свідомості 
Крішни (МТСК) — міжнародна релігійна ор
ганізація, що об'єднує послідовників вайш- 
навського вчення. Вайшнавізм — головна 
гілка індуїзму, найдавнішої з існуючих релігій.
Ведичні писання, на яких базується індуїзм, 
записані близько 5 тис. років тому. Вони до
сить об'ємні і пропонують шляхи духовного 
вдосконалення для людей, які можуть мати 
дуже різний рівень свідомості. Послідовники 
вайшнавского вчення основну увагу приділя
ють тим з ведичних книг, в яких підкрес
люється монотеїзм та любов до Бога. Це —
"Бгагавад-гіта" ("Пісня Бога") та "Шрімад- 
Бгагаватам". "Бгагавад-гіта" — найвиз
начніший і найпопулярніший твір із всіх свя
щенних ведичних писань.

Загальна чисельність послідовників Вед 
(індуїзму) нараховує нині більше 700 мільйонів. Вайшнавська гілка 
індуїзму (поклоніння Вішну або Крішні) нараховує більше 500 мільйонів 
осіб. Існує 4 школи (сампрадаї) вайшнавізму, засновані видатними ду
ховними вчителями Індії — Мадхвою, Німбаркою, Рамадуджою та Вішну- 
свамі. Від них через ланки учнівської спадкоємності вайшнавське вчен
ня передається протягом декількох тисяч років. Вчення засновників цих 
шкіл докорінно не відрізняється, різниця лише в певних акцентах щодо 
деяких питань теології та релігійної практики.

Близько п'яти століть тому (1486-1537 рр.) в Індії явився Шрі Крішна 
Чайтан'я Махапрабху, який дав новий поштовх вайшнавському вченню 
бгакті (любові до Бога). Шрі Крішна Чайтан'я відомий як видатний 
релігійний реформатор Індії. Прийнявши у віці 24 роки життя у відре
ченні, Чайтан'я протягом 6 років подорожував по всій Індії, проповідую
чи вчення "Бгагавад-гіти" та "Шрімад-Бхагаватам". Він підкреслював, 
що головний принцип релігії — це розвиток любові до Бога, а практикою

* В кожному новому числі часопису "Сторінка конфесії" надається новій релігійній течії.
** Матеріал "Сторінки" надано редакції "РП" Центром громад Свідомості Кріпни в

Україні. Матеріали підготував Яду-шрештха дас (Є.Нартов).
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для досягнення її мети є оспівування святих імен Бога. За цей час у ньо
го з'явилося мільйони послідовників.

Шрі Крішна Чайтан’я виступив також реформатором кастової систе
ми, яка у середньовічній Індії набула викривлених форм і не узгоджува
лася з відначальними ведичними принципами. Згідно з його вченням, 
досягнути вищої духовної досконалості — любові до Бога — може будь- 
яка людина, незалежно від свого походження та соціального статусу, як
що вона стане на шлях відданого служіння Богу та оспівування Його свя
тих імен.

Вчення Шрі Крішни Чайтан’ї, який належав до сампрадаї Мадхви, 
об'єднало філософські акценти чотирьох шкіл вайшнавізму, що зробило 
його універсальним для всіх послідовників вайшнавського віровчення. 
Самі ж вайшнави визнають Шрі Крішну Чайтан’ю втіленням Верховного 
Бога, який приходив до цього 5 тисяч років тому як Шрі Крішна.

На етиці дев'ятнадцятого і двадцятого століть видатним духовним вчи
телем у лінії Шрі Крішни Чайтан'ї був Шріла Бхактівінода Тхакур (1838- 
1914), який написав багато книг з вайшнавського вчення і зробив знач
ний внесок у розвиток вайшнавізму в Індії. Його духовний вчитель Джага- 
натха дас Бабаджи, який був великим відданим Бога, усвідомлював не
обхідність того, щоб вчення вайшнавізму стало доступним для людей із 
західних країн. Виконуючи наказ свого вчителя, Бхактівінода Тхакур 
надіслав тексти ведичних творів в університети різних країн світу. Його 
син, Шріла Бгактісіддханта Сарасваті Тхакур (1874-1937), відомий вчений 
та астроном, отримавши духовне посвячення від Шріли Гаура-кішори да- 
са Бабаджи, продовжив справу батька і поклав початок руху, який поши
рився по всій території сучасної Індії. Бгактісіддханта Сарасваті, в свою 
чергу, попросив свого учня, А.Ч.Бгактіведанту Свамі Прабгупаду (1986- 
1977) познайомити жителів Західних країн з вайшнавським вченням. 
1947 року Товариство Гаудія-вайшнавів надало Шрілі Прабгупаді титул 
"Бгактіведанта” , відзначивши тим його вченість та відданість Господу. У 
1950 році Шріла Прабхупада вирішив присвятити себе повністю науковій 
та літературній праці. Поселившись у святому місці Вріндавана, він жив 
там у невибагливих умовах середньовічного храму Радга-Дамодари. 
Протягом кількох років Прабхупада був всеціло заглибленим у наукові та 
літературні заняття. В 1959 р. прийняв обітницю зречення. Саме там він 
почав працювати над своїм шедевром — багатотомним перекладом 
"Шрімад-Бгагаватам", а також коментарями до нього.

У 1965 році, видрукувавши перші три томи "Шрімад-Бгагаватам", 
Шріла Прабгупада поїхав до Сполучених Штатів виконувати місію, яку йо
му доручив духовний вчитель. Коли він приїхав у Нью-Йорк, йому було 
вже шістдесят дев'ять років. Шріла Прабгупада фактично не мав засобів 
до існування. Привіз з собою туди лише скриньку з томами "Шрімад-Бга
гаватам". Але вже через невеликий проміжок часу (у 1966 р.) він заснував
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Міжнародне товариство свідо
мості Крішни. За десять років 
А.Ч.Бгактіведанта Свамі об'їхав 
чотирнадцять разів земну кулю, 
читаючи лекції на п’яти континен
тах, а Товариство, яке він очолю
вав, за цей час виросло у 
всесвітню організацію з більш як 
ста храмами, школами, інститута
ми та сільськогосподарськими 
громадами. В наступні роки Праб-

Бгактіведснта Свамі Прабгупада - засновник* х у п а д а  В И П У С Т И В  П О Н Э Д  Ш І С Т Д Є С Я Т  
ачаоья МТСК.^  томів перекладів та коментарів до

них, а також оглядових нарисів, що нині складають справжню енцикло- 
педію ведичної філософії, релігії, літератури та культури.

У 1972 р. для публікації книг було створене видавництво "Бгактіве- 
данта Бук Траст". На сьогодні воно є найбільшим видавництвом серед 
тих, що видають праці з індійської філософії та релігії. Твори Шріли 
Прабгупади перекладені вже більш як сімдесятьма мовами світу.

Шріла Прабгупада був також натхненником будівництва декількох ве
ликих міжнародних культурних центрів в Індії. У Майапурі (Західна Бен
галія) зведено духовний центр Товариства, а навколо нього росте духов
не місто. У Вріндавані збудовано величний храм Крішни-Баларами. Ве
ликі культурні та освітні центри Товариства є також у Делі, Мумбаї та ба
гатьох інших містах індійського субконтиненту.

Бгактіведанта Свамі у 1970 році сформував колегіальний орган — 
Керівну Раду й ще за свого життя передав йому повноваження з уп
равління Товариством. Представники Товариства свідомості Крішни з 
різних країн раз на рік збираються на Всесвітню Раду в Індії в Майапурі 
для вирішення загальних питань, розробки напрямів розвитку та коор
динації своєї діяльності.

Сьогодні Товариство об'єднує близько 500 громад, інститути, школи, 
сільськогосподарські громади. Чисельність активних членів Товариства 
нараховує близько 300 тисяч, а послідовників — декілька мільйонів.

ВІРОВЧЕННЯ ТА РЕЛІГІЙНА ПРАКТИКА

Віровчення Міжнародного товариства свідомості Крішни базується 
на ведичних священних писаннях, насамперед на ”Бгагавад-гіті" та 
"Шрімад-Бгагаватам", інших книгах у викладі А.Ч. Бгактіведанти Свамі — 
засновника Товариства та інших попередніх вчителів з Брахма-Мадхва- 
Гаудія сампрадаї (традиції).
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Відповідно до вчення, Бог є Ви
щою Абсолютною Істиною. Виділя
ються три основних аспекти Бога:
Брахман — єдина, неподільна, безо
собова основа творіння; всепрони- 
зуючий, всюдисущий та всезнаючий 
Дух — Параматма, у вигляді якого 
Бог перебуває в серці кожної живої 
істоти; особистісна іпостась Бога —
Бгагаван, яка вважається найви
щою. В особистісній іпостасі Бога Крішна-БаларамМандір-храмТСК 
найповніше ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ВСІ ЙОГО
якості. Він активно втручається у справи цього світу, відповідає на мо
литви віруючих, приходить їм на допомогу. Водночас у Своєму транс
цендентному бутті Він завжди перебуває поза матеріальним часом та 
простором. Саме концепція Бога-Особи дозволяє постулювати існуван
ня різноманітних його енергій: внутрішня (або вища, духовна) енергія бу
дує духовний світ, царство Бога; зовнішня (нижча, матеріальна) енергія 
(майа) використовується для творіння матеріального світу; межова 
енергія, що займає проміжне положення, — це душі, живі істоти, які на
селяють духовний та матеріальний світи.

Бгагаван, Бог-Особа, проявляє себе у нескінченному розмаїті форм 
та втілень, які є різними аспектами його особистості. Різноманітні фор
ми та втілення Господа мають різні імена, головним з яких для вайшнавів 
є Вішну ("Всюдисущний") та Крішна ("Всеприваблюючий"). Вайшнави 
вважають, що інші священні писання в світі, зокрема "Біблія" чи "Коран", 
беруть свій початок від одного джерела, а тому імена Бога, які в них про
явлені, також авторитетні і вказують на того ж Бога-Особу.

Згідно з вайшнавським вченням, Господь, будучи всемогутнім, може 
втілюватися в матеріальному Всесвіті, в тому числі й на нашій планеті. 
Але навіть приходячи в матеріальний світ, Бог залишається Богом і не 
потрапляє під вплив нижчої матеріальної енергії. Мета втілення Бога в 
матеріальному світі — привернути до Себе душі, які страждають у ньо
му від трбгстих страждань (страждань, що мають психофізичну приро
ду, спричиняються іншими живими істотами та зумовлюються 
непідвладними людині природними факторами), та вказати їм шлях 
спасіння.

Індивідуальні душі — дживи, що є вічними частками Бога, за своїми 
характеристиками подібні до Нього. їх безліч і всі вони за природою 
створені для того, щоб служити Богові. Служіння повинне базуватися на 
свободі та любові, а не бути підневільним. Тому всіх джив наділено сво
бодою волі. їхня свобода полягає в тому, що кожна душа має змогу ви
брати те, що вона хоче: служити Богові відповідно до своєї природи або
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ж насолоджуватися матеріальним началом. Відвертаючись від Бога, 
вічна душа потрапляє у рабство матеріального світу, яке проявляється 
передусім у тому, що вона отримує матеріальне тіло, яке прирікає її на 
народження, хвороби, старість і смерть, а також троїсті страждання.

Постійні народження живих істот у матеріальному світі складають ос
нову феномену реінкарнації або переселення душі. Вайшнави, спираю
чись на авторитет ведичних писань, вважають, що душі в матеріальному 
світі еволюціонують, послідовно втілюючись у більш розвинутих тілах. 
Кульмінацією еволюційного процесу душі є втілення її у тілі людини.

Вибір служіння Богові поступово приводить душу до звільнення з кай
данів матеріального світу, повертає її до природного стану у духовному 
світі. Якщо жива істота, що перебуває в тілі людини, не звертається до 
служіння Богові, то законами матеріальної природи (закону карми) вона 
буде змушена повернутися у новий еволюційний виток перевтілень. Єди
ним засобом досягнення звільнення з кругообігу народження та смерті є 
бгакті — любовне служіння Богові. Проте найвищою метою життя, що пере
вищує навіть звільнення, вважається према — безмежна любов до Бога. У 
цьому стані душа настільки віддана Богові, що її не турбує навіть те, чи 
вдається їй досягти звільнення, а чи ж доведеться знову народжуватися.

На основі цих богословських концепцій побудовано й етику вайш- 
навів. Праведними якостями вважаються ті, що сприяють наближенню 
душі до Бога (правдивість, милосердя, володіння собою, внутрішня та 
зовнішня чистота, утримання від насильства, вміння все вибачати, по
чуття обов'язку), а гріховними ті, які віддаляють душу від Бога та занурю
ють її в кругообіг матеріального життя (заздрість, брехливість, корис
ливість, гординя, грубість, хіть, невігластво, принесення зла іншим, ухи
ляння від виконання обов'язків). Визнається, що відданий, який усвідо
млює свою духовну природу вічної частки Бога, бачить ту ж саму приро
ду й в інших. Відтак його любов до Бога поширюється на всіх, хто його 
оточує. Характерною рисою вайшнавізму, що виділяє його на фоні інших 
гілок індуїзму, є визнання вищості самовідданої любові та служіння над 
досягненням особистого спасіння.

Звідси зрештою витікає неодноразово виявлена готовність послідо
вників Товариства свідомості Крішни допомагати бідним та знедоленим. 
Цій меті служить також традиція масової роздачі вегетаріанської їжі. За
сновник Товариства свідомості Крішни надавав великого значення бла
годійності, навчаючи своїх послідовників, що навколо храмів Товариства 
свідомості Крішни не повинно бути голодних.

Релігійна практика послідовників Товариства свідомості Крішни тра
диційна і мало чим відрізняється від практики інших шкіл вайшнавізму. 
Вона складається з повторення та співу гімнів (мантр), поклоніння 
скульптурним зображенням Крішни, проведення яг'ї (вогняних жертво
приношень), самскар (побутових обрядів) тощо.
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Шрі Крішна Чайтпаня Махапрабгу з  
послідовниками проводять кіртан

Вайшнавізм завжди відзначався 
лібералізмом, відкритістю та не
прийняттям забобон кастової систе
ми. У вайшнавських текстах сказа
но, що кожна людина, незалежно від 
свого походження, може мати до
ступ до релігійної діяльності за умо
ви, що вона щиро вірить у Бога, до
сягла певного ступеню внутрішньої 
та зовнішньої чистоти та пройшла 
через відповідне посвячення.

Релігійна практика послідовників 
Товариства свідомості Крішни має 

декілька ступенів посвячення. Перше посвячення надається кандидатам, 
які, як мінімум, півтора року дотримуються (і мають намір дотримуватися 
все життя) так званих регулюючих принципів, що є традиційними для вай- 
шнавів. їх чотири: не вживати м'яса, риби, яєць (однак рекомендовано 
вживання молока та молочних продуктів); не вживати ніяких наркотиків та 
одурманюючих засобів (включаючи навіть такі, як чай, кава та сигарети); 
не мати позашлюбних статевих зв’язків; не брати участі в азартних іграх. 
Посвячення може дати лише духовний вчитель — гуру, який отримав цей 
сан або від свого духовного вчителя, або від духовних братів, які мають 
цей сан. Сьогодні в Міжнародному товаристві свідомості Крішни нарахо
вується близько пятидесяти осіб, що є безпосередніми учнями А. Ч. 
Бгактіведанти Свамі та мають сан духовного вчителя.

Другою обов'язковою вимогою для отримання посвячення є індивіду
альне повторення на чотках вайшнавської молитви-мантри: "Харе 
Крішна, Харе Крішна, Крішна, Крішна, Харе Харе /  Харе Рама, Харе Ра
ма, Рама, Рама, Харе Харе", що є зверненням до Бога через проголо
шення Його імен. "Крішна" й "Рама" — це Божі імена, а "Харе" — звер
тання до енергії Господа. "Крішна" означає "всепривабливий", а "Ра
ма" — "джерело всієї радості". Таким чином, переклад молитви такий: 
"О всепривабливий! О джерело всієї радості! О Господня енергіє! 
Візьміть мене служити Вам!". Кожен, хто готується до посвячення, пови
нен повторювати щоденно 16 кіл мантри Харе Крішна на чотках, які скла
даються із 108 намистин.

Друге посвячення — традиційна церемонія одягання священного шну
ра, який дається далеко не кожному. Для того, щоб отримати це посвячен
ня, необхідно бути глибоко обізнаним в філософії та теології вайшнавізму. 
Ці знання перевіряються за допомогою спеціальних тестів. Друге посвя
чення робить людину священнослужителем — брахманом — і формально 
дозволяє їй проводити обряди, поклонятися у вівтарі храму та ін.

Третє посвячення — це надання чернецького сану санн’ясі. Воно є
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привілеєм лише небагатьох і надається дуже вибірково. Санн'ясі дає 
обітницю цнотливості та відречення від світу.

Стосунки між вчителем та учнями в Товаристві свідомості Крішни регу
люються традиційними канонами, що є врівноваженою системою обме
жень та взаємоконтролю. Вчителем, як правило, не стає той, хто воліє вла
ди та пошани. Посвячення у сан санн’ясі, що дає право людині в свою чер
гу приймати учнів, надається лише вчителем, який сам пройшов теоретич
не та практичне навчання у свого вчителя, і лише тоді, коли він впевнився у 
наявності в кандидата духовної зрілості та інших необхідних якостей.

Релігійна дисципліна в Товаристві свідомості Крішни принципово не 
відрізняється від дисципліни в багатьох інших релігіях. З одного боку, 
існують досить суворі дисциплінарні вимоги, без виконання яких в 
жодній релігійній традиції не може бути ні учнівства, ні досягнення свя
тості, а з іншого — існують установки, що орієнтують людину на доб
ровільні та свідомі взаємини з духовним наставником, на збереження 
самоконтролю.

ТОВАРИСТВО СВІДОМОСТІ КРІШНИ В УКРАЇНІ

Історія Товариства свідомості Крішни в країнах пострадянського про
стору почалася ще в 1971 р.після візиту до Москви А.Ч.Бгактіведанти 
Свамі Прабгупади. Після цього громади Товариства свідомості Крішни 
стали з'являтися в багатьох містах. Проте Товариство не було за
реєстроване із-за політики державного атеїзму та погляду на релігію як 
на "відмираючий пережиток". Але якщо історичним релігійним течіям ще 
дозволяли тут повільно "відмирати", то поява нової релігії вже не впису
валася у державну політику. За роки утисків та репресій у в'язницях та 
спеціальних таборах побувало близько 50 віруючих-крішнаїтів. Декілька 
осіб, в тому числі й одна дитина, загинули. Всіх віруючих було реабіліто
вано відповідно до Закону "Про реабілітацію жертв політичних ре

пресій". В 1990 р. Рада у справах 
релігії при Раді Міністрів УРСР за
реєструвала першу релігійну грома
ду крішнаїтів на Україні — Київську.

В 2000 р. в Україні діяло офіційно 
зареєстровані 32 громади свідо
мості Крішни, близько ЗО про
повідницьких центрів, духовна ака
демія, більше ЗО благодійних місій 
"Харе Крішна — їжа життя". У 1993 
р.було створено Центр громад 
свідомості Крішни в Україні, який за
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реєстрований державою в 1995 р. (Київ, вул..Дмитрівська, 21В; тел. 
244-49-34). Керівник Центру — Ачьюта дас (А.Чумаченько).

В 1996 році Державним комітетом України у справах релігій було за
реєстровано також Духовну академію свідомості Крішни в Україні. Ака
демія готує священнослужителів та служителів інших необхідних 
спеціальностей для громад свідомості Крішни, а також розробляє на
укові та методичні рекомендації, відповідну літературу та надає загальну 
вайшнавську освіту.

В Україні Товариство нараховує нині понад 300 священнослужителів, 
120 учнів, близько 5 тисяч активних парафіян. Всього ж послідовників 
свідомості Крішни в нашій країні є понад 40 тисяч осіб.

СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЙ

Товариство свідомості Крішни лояльно ставиться до всіх конфесій. На 
відміну від нових релігійних рухів і сект, які обґрунтовують своє існування 
уявною необхідністю змінити чи покращити традиційні релігії, члени Товари
ства не вважають, що останні потребують такого "покращання". Удоскона
лення і оновлення, які притаманні кожній живій релігійній традиції, є виключ
ною прерогативою її носіїв. Послідовники Товариства вважають, що розви
ток вайшнавізму викликано не уявними "недоліками" інших релігій, а пере
вагами самої вайшнавської традиції, яка базується на давніх священних ве
дичних писаннях. Послідовники вайшнавської традиції вважають, що різні 
релігійні традиції беруть свій початок від одного джерела — Верховного Бо- 
га-Особи, який дає людству різні священні писання Сам або через Своїх по
середників у відповідності до часу, обставин та рівня розвитку свідомості 
людей. У "Бгагавад-гіті як вона є" (4.7, коментар) Шріла Прабгупада пише: 
"Не треба думати, що Господь приходить лише на землю Індії, Він може 
з’явитись у будь-якому місці й коли забажає. В кожному Своєму втіленні Він 
каже про релігію лише стільки, скільки можуть збагнути конкретні люди за 
певних обставин. Але мета завжди одна — привести людей до усвідомлен
ня Бога й виконання релігійних принципів. Інколи Господь приходить особи
сто, інколи Він посилає Своїх істинних представників в образі сина або слу
ги, або ж приходить Сам в якомусь замаскованому вигляді".

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ТА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В Товаристві свідомості Крішни загалом високо цінується й заохо
чується громадська активність, корисна праця і насамперед бла
годійність, виконання інших соціальних обов'язків, включаючи й сімейні. 

Послідовники Товариства свідомості Крішни надають великого зна
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чення сімейному життю, виходячи з 
переконання, що морально здорова 
сім'я, яка будує своє життя на духов
них цінностях, є основою стабільно
го та щасливого суспільства. В цьо
му погляди послідовників Товарист
ва не розходяться з традиційними 
установками індійської культури, з 
притаманною їй ідеалізацією по
дружньої вірності (Рамаяна, Махаб- 
гарата) та інших цінностей сімейно
го життя.

Система початкової та середньої освіти Товариства свідомості 
Крішни, яка поєднана з програмою виховання практичних навичок ду
ховного життя, спрямована, насамперед, на розвиток моральних якос
тей, необхідних для щасливого сімейного життя. У багатьох випадках 
керівництво Товариства свідомості Крішни заохочує молодих людей, які 
серйозно цікавляться духовною практикою, оселитися в ашрамі — гур
тожитку при храмі. Чоловічий та жіночий гуртожитки розділені. За умова
ми проживання вони нагадують монастир, що інколи турбує батьків. Од
нак такий спосіб життя має тимчасовий характер, оскільки молоді люди 
не дають чернечих обітниць і більшість з них, одержавши духовну освіту, 
повертається до незалежного від храму способу життя, можуть одружу
ватися. Метою життя при храмі (учнівство) є набуття духовної освіти, ви
ховання необхідних якостей і здорових звичок, формування "смаку” до 
духовного життя, досягнення певної внутрішньої та зовнішньої чистоти. 
Вважається, що після проведення кількох років при храмі людина одер
жує як необхідну теоретичну, філософську підготовку, так і моральну 
стійкість, імунітет від вад, якими страждає сучасне суспільство.

Відтак принципи, яких дотримується Товариство свідомості Крішни, 
сприяють формуванню морально і фізично здорового способу життя у 
послідовників віровчення, що, безперечно, створює сприятливий 
мікроклімат у сім'ї і, відповідно, у суспільстві.

Гуманітарна місія "Харе Крішна — їжа життя" — це єдина у світі міжна
родна благодійна організація з роздачі вегетаріанської їжі. Її засновано 
в 1974 р.Міжнародним товариством свідомості Крішни з метою забезпе
чення повноцінним вегетаріанським харчуванням незахищених верств 
населення, а також людей, які постраждали внаслідок стихійних лих та 
воєнних конфліктів. Допомога ця надається людям незалежно від їхньої 
раси, національності, політичних та релігійних переконань, статі.

Сьогодні "Харе Крішна — їжа життя" діє більше ніж в 50 країнах світу. 
За час її існування нужденні у всьому світі одержали більше 80 мільйонів 
безкоштовних обідів.
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На території колишнього СРСР місія "Харе Крішна — їжа життя" поча
ла свою діяльність в 1988 р. в зоні руйнівного землетрусу в м. Спітак 
(Вірменія), де гаряче харчування протягом чотирьох місяців щоденно 
одержували понад 2000 осіб.

З 1994 р. по 1996 р. добровольці місії "Харе Крішна — їжа життя" на
давали допомогу в Чечні, Інгушетії, Дагестані. За час діяльності програ
ми роздано понад 800 000 гарячих обідів населенню, яке постраждало 
від воєнних дій.

На території України нині працює більше ЗО центрів роздачі їжі. Най
крупніші — в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Львові та ін. У 
Києві функціонує їдальня за адресою вул. Турівська, 29, де щоденно роз
дається 150-200 порцій гарячих обідів нужденним вже протягом п'яти 
останніх років. Робота благодійної їдальні проходить у тісній співпраці з 
Подільською та Радянською районними адміністраціями, а також з цен
трами соціальної допомоги цих районів, які надають списки нужденних. 
Крім того, благодійною місією "Харе Крішна — їжа життя" проводяться 
разові акції, під час яких роздається їжа дітям з багатодітних сімей, вете
ранам війни, іншим нужденним. За останні 6 років добровольцями місії 
"Харе Крішна — їжа життя" в Києві безкоштовно роздано біля 800 тисяч 
порцій їжі.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Видавництва Товариства свідомості Крішни видають духовну, науко
ву, науково-популярну та іншу літературу, яка знайомить із різноманітни
ми аспектами знань, що даються у ведичних писаннях. Перш за все це 
книги А.Ч.Бгактіведанти Свамі Прабгупади, які видає видавництво 
"Бгактіведанта Бук Траст". В цьому видавництві є український відділ, 
який працює над перекладом з англійської його праць. Зараз ук
раїнською мовою перекладено і видрукувано основні з книг Шріли Праб
гупади: 1. "Бгагавад-гіта як вона є"; 2. "Шрімад-Бгагаватам" (Пісня пер
ша, у 2-х частинах); 3. "Крішна — Верховний Бог-Особа"; 4. "Нектар 
відданості"; 5. "Нектар настанов"; 6. "Шрі Ішопанішад"; 7. "Наука само
усвідомлення"; 8. "Легка подорож на інші планети"; 9. "Досконалість йо
ги"; 10. "Повчання Господа Чайтан’ї"; 11. "Раджа-відйа — цар знання"; 
12. "Поза народженням та смертю" та інші.

Видавництво "Бгактіведанта Бук Траст" видало також серію книг, при
свячених ведичній системі харчування, заснованій на принципах пра
давньої науки про здоров’я — Аюр-веді: "Ведическое кулинарое искус
ство" (Адираджа дас); "Любимые блюда индийской вегетарианской кух
ни" (Ямуна деви даси); "Печем без яиц" (Синтия Стамерс).
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ЦІКАВО ЗНАТИ
□  Два рази Новий рік відзначається нині — 1 і 14 січня. А якщо за

глибитися в нашу історію, то можна було б повернутися до 1 березня як 
першого новорічного дня, бо ж до 1492 року від нього вели рахунок років, 
або до 1 вересня, бо ж з 1492 по 1700 -й рік з цього дня починався Новий 
рік. 31 січня за юліанським календарем повелів своїм указом зустрічати 
Новий рік Петро І. І це тоді, коли вся Європа жила за григоріанським ка
лендарем, який на 11 днів ( в XX ст. — на 13) відрізнявся від юліанського. 
Лише в 1918 р. в нашій країні перейшли на григоріанське літочислення і 
стали святкувати початок новоріччя 1 січня за цим стилем.

□  Могилу Івана Хрестителя знайдено. Так вважають йорданські 
вчені, які виявили могилу при розкопках фундаменту християнської 
церкви IV ст. Церква збудована на березі річки Йордан, там, де, згідно 
Євангелій, Іван хрестив Ісуса Христа. Біля могили знайшли череп, який, 
на думку археологів, належить Івану Хрестителю. Наскільки версія йор
данських вчених достовірна, тяжко сказати, бо ж, по-перше, в цій місце
вості протягом останніх 2000 років голови відрубували багатьом. По- 
друге, згідно християнських оповідей, учні Івана поховали його в са
марійському місті Севастії.

Довідка. В своїх публічних виступах Іван-предтеча гостро критикував амо
ральне життя двору Ірода, тодішнього правителя Галілеї. Це послужило причи
ною його ув'язнення. Згідно Євангелій, Іроду також не подобалися різкі нега
тивні висловлювання Івана щодо його одруження з Іродіадою, дружиною брата 
Пилипа. Певно тому він виконав прохання дочки Іродіади дати їй у винагороду за 
прекрасне виконання танців під час царського гуляння голову ув’язненого Івана. 
Саме цим йорданські вчені пояснюють те, що в похованні вони знайшли лише 
череп, а не весь скелет Івана Хрестителя.

□  Справжність мощів св.Луки підтвердили вчені-фахівці з різних 
сфер знання — генетики, біологи, історики й антропологи, які за прохан
ням єпископа Падуї Антоніо Мальттіаццо протягом двох років їх вивча
ли. Радіовуглецеві дослідження засвідчили,що мощі дійсно належать 
першому століттю, коли жив Лука.

Довідка. Євангеліст Лука своє Євангеліє написав десь в 63 р. За фахом він — 
лікар. Був учнем апостола Павла, а не апостолом, як це подала 29.12.2000 р. 
всеукраїнська інтернет-газета. Помер Лука у віці 84 років і був похований у 
Фівах. В V ст., за часів імператора Констянтина, тіло Луки було перенесене в 
Константинополь. В часи Хрестових походів його тіло, згідно оповідей, пере по
ховане в Падуї. В 1177 р. мощі євангеліста виявили тут в базиліці св.Іустина. Але 
до останнього часу існувала й інша версія. Згідно неї, десь у 1460 р. останки Лу
ки були перевезені із Боснії у Венецію. Це ставило під сумнів достовірність па
дуенських мощів. Відтак тепер внесено ясність в це питання.
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Цікаво знати

□  Поховання Іродом вбитих дітей виявили археологи букваль
но в різдвяно-новорічні дні. Масове поховання немовлят знайшли по
близу Віфлеєма. Це — матеріальне підтвердження істинності оповіді 
Євангелія від Матвія.

□  Стрес на Різдво. Це дослідили британці. Виявилося, що рівень 
стресу при купівлі подарунків (натовп в магазинах, ціни, вибір подарун
ку, черги до кас) так само високий, як у пілотів військових літаків чи 
поліцейських при виконанні важливих завдань. Значно зростає частота 
ударів серця, запаморочення в голові. В 70 % опитаних ці відчуття з’яви
лося вже при появі думки про необхідність придбання подарунку.

□  Унікальну можливість — зустрічати Різдво Христове ЗО разів, 
а Новий рік — 15 — мав екіпаж міжнародної космічної станції, який 
складається із одного американського та двох російських астронавтів. В 
новорічну ніч станція 16 разів облетіла навколо Землі. Відтак космонавти 
15 разів входили в 1 січня 2001 р. і 14 разів поверталися в 31 грудня 2000 
р. А ось Різдво Христове, враховуючи те, що американець святкував його 
25 грудня, а росіяни — 7 січня, екіпаж відтак відзначав вдвічі більше.

□  Американські вчені в книзі "Reality check" пророкують: прорив 
генної терапії в боротьбі з раком — 2002 рік; утворення глобальної ме
режі відеотелефонів — 2003 р.; віднайдення ліків проти СНІДу — 2005 р.; 
винахід робота-хірурга величиною в пігулку — 2010 р.; висадку на 
Марс — 2020 р.; оживлення мертвих — 2043 р.; конструювання здатно
го до розмноження робота — 2044 р.

□  Борців сумо (великі сумоторі) в Японії вшановують як святих. 
Вважається, що навіть просте доторкування до них приносить щастя. 
Сумо, перед тим як почати боротьбу, виконують цілий ряд священних 
ритуалів, які мають нібито сакральний зміст.

□  Міжнародна група вчених із Великої Британії, США, Австралії і Японії 
виявила найдавніший з відомих кристалів. В Південній Австралії знайдено 
мікроскопічний зразок циркона, вік якого — 4,4 млрд років. Але в цьому кри
сталику (і це було сенсацією) виявили кисень. Це дало підставу для виснов
ку, що охолодження верхніх шарів Землі і розділення її поверхні на сушу й 
світовий океан відбулося десь на 6000 млн років раніше, ніж передбачалося 
до цього відкриття. Звідси тоді випливає висновок: термін появи перших 
форм біологічного життя на Землі слід "перенести” десь на півмільярда років.

А Н О Н С И  П О Д І Й
22 лютого в Українському Центрі духовної культури (вул.. Софіївська, 

10) відбудеться вечір рідновірської поезії "Велесич". З вступним словом 
"Велес - Бог таємничих знань, покровитель поетів" виступає кандидат 
філософських наук Галина Лозко. Свої вірші прочитають В.Коломієць, 
В.Ралко, Я.Мотронюк, Р.Морозовський, В.Страшенно, В.Лета, А.Топчій 
та ін. Звучатимуть пісні на слова поетів рідновірців, презентуватиметься 
№ 11 часопису "Сиарог".
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Анонси подій

Всесвітній день жіночої молитви відбудеться 2 березня 2001 р. в
лютеранському храмі св.Катерини м.Києва. Всесвітній день молитви (ВДМ) - це 
всесвітній рух християнок різних конфесій, який існує більше ста років. В кожну 
першу п'ятницю березня християнки десь з 170 країн моляться за текстом, який 
почергово для всіх пишуть представниці якоїсь однієї з країн. Текст для ВДМ 
цього року написали християнки Самоа - маленького архіпелагу, що 
знаходиться в Тихому океані між Австралією і Південною Америкою. Символом 
ВДМ є хрест на тлі кола, що позначає земну кулю. Чотири прямокутні кути, які 
складають хрест, символізують колінопоклоніння жінок, які моляться Богу, 
звертаючись до різних сторін світу - Півночі, Півдня, Сходу і Заходу.

"Біблія на теренах України" — за такою назвою 21 -22 червня 2001 
року відбудеться конференція, організаторами якої виступили 
Українське біблійне товариство, Українська Асоціація релігієзнавців, 
Відділення релігієзнавства Інституту Філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України. На обговорення виносяться питання: 1. Біблія - духовна та 
історико-культурна пам’ятка; 2. Проблема витлумачення біблійних 
текстів; 3. історія перекладів, видання та вивчення Біблії в Україні; 
4. Біблія в контексті міжконфесійних відносин.

Заявки на участь в конференції подавати до 1 квітня, а тези виступів 
обсягом до чотирьох сторінок - до 15 травня ц.р. за адресою: 01001, Київ, 
вул.Трьохсвятительська 4, Відділення релігієзнавства Інституту Філософії 
НАНУ, Колодному А.М. Тел. для довідок: (044) 229-0418, 229-4812.

800-річчя державного діяча нашого народу Данила Галицького
відзначить в цьому році Україна. В 1254 р. він був коронований Папою 
Інокентієм IV на короля Галицько-Волинської держави. У Львові діє 
громадський комітет з відзначення ювілею і спорудження в 
королівському місті пам'ятника Данилу Галицькому.

“  \
Редакція часопису "Релігійна панорама" з вдячністю розгляне всі надіслані 
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З 4 січня 2001 року 
£ Національному Л/Іузєї 

історії укрдїни працює 
ВИСТАВКА, присвячена
2 О 0 0-т д8ттш Щ  М,:
Р і з д в а , / І р к

На ВИСТАВЦІ прЄДСТАВЛЄНО 
ікони, церковні КНИГИ ТА 
утвдрь, свжцєнннцькнн 
ОДЯГ ТА інші реліквії, 
зіврлні 3 усіх регіонів

ї»
УкрАЇНН, іцо презентують 
Християнське мистецтво
УкрдТнн ВІД РАННЬОГО 
періоду до сьогодення.

Виставка  працює щодня 
з 10 .00 до 11 .00. окрім сєрєдн 
Київ. вул. володнмнрськд. 2 
тєл.(380 4 4 ) 228-65-45



Нова книга нового століття
Видавництво "Світ знань" презентує
Для науковців та студентів:

сучасна книга
V актуальна та об’єктивна інформація 
Vі досконала методологія
V* основа для авторських курсів та робіт 
у» рекомендована Міністерством освіти і науки

Для навчальних закладів, 
бібліотек, установ книготоргівлі

V без торгівельної націнки
у зручні економні умови придбання

АКАДЕМІЧНЕ
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

V розстрочка, кредит, знижки
V тверда обкладинка, 862 сторінки

ПІШЇУЧНИК

Замовити підручник можна у видавництві 
’’Світ знань”: 03150, Київ-150, а/с 428, 
тел. (044) 229-04-18, факс 276-77-21 
E-mail: svitznan@ukrpost.net

Ціна підручника
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