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C<JROV<J<UICA  VSVAJCJROVA
^  серпні Україна відзначає десятиліття своєї Q-Іезалежноапі. За  

цей час відбулися поллітні злііми у всіх ссрерах її суспільного і духовного 
життя. Релігія та її рспрезенти -  релігійні організації все поллітніше 
виступаюtm  в ролі (фактора духовного відродженню Зріс їх суспільні иі 
статус. 5 гроліадській дулщі переважають оцінки релігії як 
визначального чинника духовної культури, невідємної складової 
духовності особистості. За наслідкалш соціологічних опитувань до 
віруючих себе зараховує десь 70 % респондентів. Зросла кількість їх 
серед молоді, інтелігенції, соціально-активних прошарків населення. 
Можна сказати, що релігійність в ^країні стала масовою. Це і є 

наслідколі передусім світоглядних пошуків і нових устрелллінь наших людсії за умов того 
духовного вакууллу, який утворився після втрати коллумістичною ідеологією свого 
тотального впливу. /Іл е  nopty-t з вдродженнялі традицііїних, як для ^країни, консресій 
спостерігається поиіирення в її духовноліу просторі нових релігійних течіїї Якщо в радянські 
часи було ocpiitjitHO зареєстровано всього 9 віросповідань, то на початку цього року було вже 
105 оф'іиуйно зареєстрованих різних релігійних течій, напряллків, Церков, що обєднували біля 
25,5 тисяч релігійіних організацій, flpado на вільне буття згідно одного з найбільш 
делюкратичних Законів Jlpo свободу совісті та релігійні організації» одержали всі 
консресіСіні утворення. Кожна людина володіє праволі вільного вибору віровизнання. Консреаї 
одержали можливість вільно і безперешкодно проводити свою канонічну, катехіізаїцйну, 
проповідницьку та благодійніш у діяльність. V̂ ce цс стабілізує суспільство, сприяє 
підтрилщі гроліадянського ліиру і злагоди, формуванню у віруючих почуття патріотизллу, 
політичної лояльності і законопослушности. *]1ри ироліу часто говорять і пишуть про це як 
про релігійне відродження. /Іл е  я не став би при оцінці релігійних процесів в нашій країні 
говорити так категорично, бо ж лштимемо ілюзію бажаного, ніж відображення дійсного. /І 
лііж тим такої складності і колізійності, як у нас у сфері релігиіного життя, певно що не 
ллає жодна країна світу. М аєм о поліітне кількісне зростання релігійної ллережі при 
одночаснолиу кризовому стані в сфері релігійної духовності. Зростають зовнішні вияви 
релігійності при відсутності глибокої віри, ролі релігії як морального іллперативу у сфері 
повсякденного життя. Q-іаявне частіше дотриліання етикету релігійності, ніж етики релігії. 
Зокреліа християяськість частіше декларується і показушничається, ніж реально 
виявляється в діях і полшслах тих, хто відносить себе до цієї консресії. Ще ліало того, що 
(Христос вважав основним у своїй релігії, а саме ЛЗОЪОРП в її широколіу контексті. 
ЛЛаєлю пристосування під Церкву і пристосування Церкви Релігійний чинник ще не 
включився в процес нашого національного відродження, становлення гроліадянського 
ауспільапва. /Л аєм о багато проблем у сфері державно-иугрковних відносин, лліжконсресійших 
і лііжцерковних апосунках. Т>ержава у нас виявляє свою природну небайдужість до проблем 
релігійного життя, але мало б все ж відбутися не відокреліл ення Церкви від неї, а 
відокрелллення Оержаві і Церкві, що було б ваіуим віявом демократичності нашої держави 
Як на ліене, в країні громадянського суспільства м ає бути сформована і своя гролладянська 
релігія. Цс є бльиі актуальний і у вирішенні наших релігійних проблем, ніж прийняття нового 
чи удосконалення існуючого Закону про свободу совісті.
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С У С П ІЛ Ь Н Е  Б У Т Т Я  Р Е Л ІГ ІЇ

Вже релігійним організаціям 
довіряють менше. Якщо раніше 
вони займали перше місце в рей
тингу довіри, то на червень ц.р., як 
це свідчить Український інститут 
соціальних досліджень, рейтинг 
релігійних організацій становить 45 
% опитаних. Найбільше довіряють 
українці Збройним Силам (59 %) і 
засобам масової інформації (59 %). 
Менше від релігійних організацій 
набрали правоохоронні органи (34 
%), профспілки (21 %), громадські 
об'єднання (22 %). Виявляючи те, 
який ідейно-політичний напрямок 
найбільше відповідає переконан
ням громадян України, Український 
інститут соціальних досліджень 
засвідчив на основі соціологічного 
опитування в червні, що лише 4 % 
віддають перевагу християнсько- 
демократичному. Комуністичний 
тут обрало 17 %, національно-де
мократичний — 11 % населення.

Формуючи широке об'єднан
ня демократичних патріотичних 
сил «Наша Україна», В.Ющенко 
в своїй Заяві (див «Україна мо
лода», № 126) наголосив, що 
політика цього виборчого блоку 
«буде відкритою, моральною та 
відповідальною перед Богом та 
людьми. Вона гарантуватиме кож
ному справедливість і рівність пе
ред законом, захист власності та 
праці». В.Ющенко вважає, що у ці

важкі часи «важливо знайти в собі 
сили до єднання — щоб перемог
ти, щоб зберегти свою віру і ду
ховність». Прикро, що пошук ук
раїнської мрії губиться в бага
торічних дискусіях та мандрах по 
чужих світах. Справжні національні 
ідеали були й залишаються на 
власній батьківщині. Адже на землі 
святителів і великомучеників не 
може бути вищих ідеалів, аніж Божі 
заповіді».

Виявив свою необізнаність 
справою Великого Білого Брат
ства заступник міністра внут
рішніх справ України генерал- 
полковник В.Поважнюк в повідо
мленні про них в газеті «Хрещатик» 
(№ 89). І Марина Цвигун (вона ж — 
Марія ДЕВІ Христос), і Юрій Кри- 
воногов уже декілька років на сво
боді від ув’язнення, то ж якійсь 
амністії з нагоди 10-ї річниці Неза
лежності України вони не підляга
ють. Юрій Кривоногое після свого 
звільнення свідомо відійшов від 
ВББ, відмовившись від своїх мину
лих повчань. Заяву його з цього 
приводу можна прочитати в 
збірнику «Релігійна свобода» № З 
за 1999 р. Діюче ВББ вже не погро
жує якимись протиправними 
діями, то ж правоохоронним орга
нам нічого «сподіватися не
спокійних часів». Нинішнє Велике 
Біле Братство вже є не тим, яке во
но було, коли був там Ю.Кривоно
гое. Про це свідчить видрукуване в
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цьому числі РП інтерв’ю Марії ДЕВІ 
Христос.

Газета «Киевские Ведомос
ти» допускає публікації, які ви
являють ї ї  релігійну нетоле- 
рантність. Так, рух за підтримку 
Ющенка і Тимошенко названо но
вим «Білим Братством» (число від 
26 травня). «Згадайте, як натовпи 
зомбованих членів братства вдень 
і вночі молилися на «нових богів» 
Марію Деві Христос і Юрія Криво- 
ногова. Так само нині, як пише га
зета, прагнуть обожнювати своїх 
кумирів адепти «великомучениці 
Юлії» і «спасителя України» Ющен
ка. Здається, що новоявленим ку
мирам такий стан до вподоби.

Ідея слов'янської єдності все 
настирливіше нав'язується Ук
раїні. З цією метою проводяться 
різні заходи. Так, в Москві під голо
вуванням голови Держдуми Росії 
Геннадія Селезньова і під духов
ною опікою Російської Православ
ної Церкви пройшов з ’їзд 
слов’янських народів Білорусі, 
Росії й України. Похвально, що на 
цю інспіровану з Росії акцію не по
слав свої привітання Президент 
України Л.Кучма. Бо ж наш євро
пейський вибір аж ніяк не сумісний 
із спробами Патріарха Олексія II 
знову повернутися до «єдиної ку
пелі», бо ж народи Росії, України і 
Білорусі «не можуть жити один без 
одного». Мету цих зборищ під 
різними назвами засвідчує те, що, 
говорячи про слов'янську єдність, 
до участі в них не запрошують ні 
поляків, ні словен, ні сербів, ні бол

гар... А хіба вони не слов’яни? 
Слов’яни, але ці зібрання мають 
інший підтекст і мету.

Фундація духовного єднання 
України звернулася з Відкритим 
листом до Президента України 
Леоніда Кучми, в якому порушує 
питання підготовки на державному 
рівні візиту Вселенського Патріарха 
Варфоломія І, який міг би зіграти 
«посередницьку місію« в замиренні 
православних України, наданні Ук
раїнському Православ’ю автоном
ного канонічного статусу та патріар
шої гідності. Без відповідної підго
товчої роботи з організації візиту 
можна призвести до його провалу, 
що цілком «влаштовує Москву». В 
листі наголошується, що «налашто- 
ваність Вселенської Патріархії спри
яти замиренню православних» дає 
шанс для реалізації ініціативи Пре
зидента України щодо об’єднання 
православних та забезпечення 
помісного устрою їх життя. Фундація 
пропонує конкретні кроки в кон
тексті підготовки до візиту глави 
Константинопольського престолу.

Нова скульптура архангела 
Михайла, яка прикрасить Май
дан Незалежності, повністю 
відрізняється від попередньої.
Це дійсно воїн-захисник. Він в 
динаміці, силі, рішучості. На 
відміну від того «піонерчика», як 
назвав попереднього О.Омельчен
ко, він не мультяшний і не обезси- 
лений. То ж матимемо реальний 
образ покровителя Києва. Ось ли
ше те, де і чи на тій же колоні буде 
стояти архангел, поки що не
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вирішене, бо ж фундамент її вже 
завалився.

Сторож на цвинтарі боїться 
не мертвих, а живих. У Львові 
крадіжка бронзи з кладовищ на
брала таких масштабів, що ди
рекція їх вже просить рідних по
мерлих демонтувати деякі пам’ят
ники і забрати додому їх металеві 
частини. І це не лише у Львові. В 
Києві покрали «бронзу» з Биков- 
нянського меморіалу жертв 
сталінських репресій. Крадуть не 
лише з кладовищ і не лише кольо
ровий метал. В Бучі під Києвом по
крали кришки із вуличних коло- 
дязів-люків. Коли держава припи
нить це блюзнірство? Часто зву
чить це питання на сторінках газет. 
Коли мертві перестануть приходи
ти увісні живим рідним з благан
ням дати спокій їх душам? Як за
явила одна львів’янка: «Наснилося 
мені тієї ночі, що я не можу знайти 
могили батьків. А коли знайшла, 
побачила перед обеліском розри
ту могилу». Сон був віщим. Зника
ють і дійсні мистецькі пам'ятки з 
цвинтарів Львова та Києва. Пора і 
Церкві сказати своє слово з при
воду цього вандалізму.

В Сумах Українська Право
славна Церква Київського 
Патріархату одержала давно 
вже очікувану в передачу їй ко
зацьку Воскресенську Церкву — 
пам’ятку архітектури XVIII ст. А 
Церква Московського Патріархату 
освоює храм Сергія Радонезького. 
Нині лише в Сумах зводиться біля 
десятка нових культових споруд.

В Києві на Сирці буде облад
нано храм-меморіал жертвам 
Вітчизняної війни. Більше 200 ти
сяч військовополонених, фут
болістів київського «Динамо«, 
підпільників утримували фашисти 
в Сирецькому концтаборі, який на 
Нюрнберзькому процесі був по
ставлений в один рівень з Ос- 
венцімом, Бухенвальдом. Під 
храм-меморіал буде переоблад
нано кінотеатр ім.Ю.Гагаріна. 
Згідно з рішенням Київміськради 
тут молитимуться за всіх 
розстріляних і замучених в роки 
Другої Світової війни.

Вчені твердять, що людство 
ніколи не перестане вірити в 
прикмети. Народні депутати Ук
раїни, як засвідчує кореспон
дент «Фактов» О.Галух, не виня
ток в цьому. Так, Артур Білоус вва
жає, що люди, які вірять у рокову 
силу розбитого дзеркала і ак
тивізацію нечистої сили кожного 
13-го числа, цим самим оправду
ють своє безсилля. Але й сам Артур 
Олександрович інколи, коли чорна 
кішка перебігає дорогу, плює через 
ліве плече. Едуард Гурвіц прагне 
уникати зустрічей з чорними кота
ми. Дмитро Гнатюк, хоч не звертає 
уваги на прикмети, але думає, що в 
них є щось знакове. Парламентарій 
Микола Габера хорошою прикме
тою вважає зустріч «із чорнявою 
жінкою». А ось Роман Безсмертний 
признався, що вірить у вплив на 
життя людей таких потойбічних сил 
як відьма, домовик. Він вірить у білу 
й чорну магію, чаклунство, що прак
тикувалося давніми слов'янами.
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П Р А В О С Л А В 'Я

Продовжується об'єднавчий 
процес УПЦ КП та УАПЦ. На
зустрічі керівників цих Церков в 
Тернополі обговорювалося питан
ня перспектив формування єдиної 
церковної організації, яка опісля 
має бути визнаною Константино
польською Патріархією. Домовле
но про проведення спільних Бого
служінь, утверджене євхаристійне 
єднання Церков. До об'єднавчої 
комісії входять: від УПЦ КП — мит
рополит Львівський Андрій; ар
хиепископ Переяслав-Хмельниць- 
кий Димитрій; від УАПЦ — митро
полит Тернопільський Мефодій 
(він же — предстоятель УАПЦ), ми
трополит Івано-Франківський 
Андрій; єпископ Львівський Ма- 
карій. Комісія працюватиме під 
егідою архиепископа Всеволода 
(УАПЦ США). Дехто не виключає 
те, що саме цей владика стане гла
вою об’єднаної Церкви як ком
промісна фігура (Вірую. — № 12). 
УПЦ КП та УАПЦ бажали постати 
єдиною стороною на тих перего
ворах щодо стану Православ'я в 
Україні, які велися 14-16 липня між 
Константинопольським і Мос
ковським Патріархами в Цюріху, 
але останні на це не погодилися. 
Це вперше в переговорному про
цесі присутні т.зв. неконічні Право
славні Церкви України. Незважаю
чи на прохання Архиєрейського 
собору УПЦ надати і цій Церкві 
право бути окремою стороною пе
реговорного процесу, вона все ж в

особі одеського митрополита Ага- 
тангела була представлена в 
Цюріху лише в складі делегації 
Московського Патріархату, яку 
очолював митрополит Смоленсь
кий Кирило. З наполягань Мос
ковського Патріархату не зміг бути 
присутнім на переговорах Голова 
Держкому релігії України В.Бонда
ренко. Константинопольську деле
гацію в Цюриху очолював митро
полит Мелітон. Переговори не да
ли якихось відчутних наслідків, бо 
ж Московська Церква й далі напо
лягає на своєму — поверніться в 
лоно канонічної Матері-Церкви че
рез покаяння, але без, як вони за
являють, т.зв. Патріарха Філарета 
(для них владика — просто Михай
ло Денисенко) Константино
польська Церква, визнаючи 
складність проблеми, наполягає 
на активізації (а не затягуванні, як 
РПЦ) об'єднавчого процесу, але 
ставить при цьому умову прилу
чення до вирішення справи Моск
ви ('див. «День», № 128).

Міжцерковні переговори в 
Цюріху. 13-16 липня 2001 р. у 
швейцарському місті Цюріху про
ходила чергова зустріч офіційних 
делегацій Константинопольського і 
Московського Патріархатів, при
свячена пошукові виходу з міжцер- 
ковного конфлікту в Україні. Кон
стантинопольський Патріархат був 
представлений митрополитом 
Пергамським Іоаном, митрополи
том Філадельфійським Мелітоном, 
архимандритом Афінагором (Пекс- 
таат), ієромонахом Іларіоном (Руд
ником), перекладачем. Московсь-
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кий Патріархат представляли мит
рополит Смоленський Кирил, мит
рополит Одеський та Ізмаїльський 
Агафангел, протоієрей Ніколай Ба
лашов. Вперше на подібну зустріч 
були запрошені представники Ук
раїнських Церков — митрополит 
Тернопільський і Подільський Ме- 
фодій та митрополит Галицький 
Андрій (УАПЦ), архиепископ 
Рівненський і Острозький Даниїл, 
єпископ Переяслав-Хмельницький 
Димитрій (УПЦ КП). Зустрічі відбу
валися у готелі «Гілтон». 13-14 лип
ня делегації Константинопольсько
го Патріархату та Московського 
Патріархату знайомилися з по
зиціями УАПЦ та УПЦКП.

З цього приводу було прийняте 
ком’юніке (подане нижче). 15-16 
липня зустріч відбувалася без при
сутності делегації Московського 
Патріархату. Наступна робоча 
зустріч запланована на 23 жовтня 
2001 р. (Офіційна хроніка УАПЦ, Ч. 
1V2001)

Комюніке про зустріч 
офіційних делегацій Константи
нопольського і Московського 
патріархатів. 13-14 липня 2001 
року в Цюріху відбулася зустріч 
офіційних делегацій Константино
польського і Московського Па
тріархатів з метою пошуку шляхів 
подолання церковних розколів, що 
існують на Україні. Обидві деле
гації погодилися продовжити 
спільні зусилля з метою зцілення 
церковного розколу. У цьому зв'яз
ку визнана важливою участь пред
ставників православних з України 
для дальшого вивчення канонічних

питань, що виникають, і питання 
про майбутній статус української 
Церкви. У Цюріху, 14 липня 2001 р.

Комюніке підписали: Іоанн, ми
трополит Пергамський; Кирил, ми
трополит Смоленський; Мелітон, 
митрополит Філадельфійський; 
Агафангел, митрополит Одеський; 
Афінагор, архимандрит; Ніколай 
Балашов, протоієрей. (Офіційна 
хроніка УАПЦ, Ч.1Г01)

Я к щ о  
Константи
нопольський 
П атр іархат  
бере участь у 
тих перего
ворах, які ве
дуть, маючи 
на те право,
«два розколь
ницьких угру- 
пування» — «розкольницька Церква 
Філарета» і «Церква Мефодія», то він 
цим самим приведе до глобальної 
кризи православ’я у всьому світі. Так 
заявив секретар Відділу зовнішніх 
церковних зв'язків Московського 
Патріархату протоієрей Микола Ба
лашов. Московська Патріархія, за
уважив отець, має інформацію, що 
об’єднавча комісія УПЦ КП та УАПЦ 
працює під егідою Константинопо
ля. Це зрештою, на думку Балашова, 
призведе «до розриву братського 
спілкування між Церквами».

Підсумки Засідання Священ
ного Синоду Російської Право
славної Церкви. 17липнявТроїце- 
Сергієвій Лаврі під головуванням 
Патріарха Московського і всієї Руси
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Олексія II відбулося засідання Свя
щенного Синоду РПЦ. Заслухавши 
доповідь митрополита Кирила про 
робочі зустрічі делегацій РПЦ і Кон
стантинопольського Патріархату, 
що відбулися 19-20.04.2001 і 13- 
14.07.2001 й обговорення питань, 
що мають відношення до церковно
го становища на Україні, Священ
ний Синод висловив жаль в зв'язку з 
однобічними контактами Констан
тинопольського Патріархату з пред
ставниками неканонічних груп на 
Україні поза погодженою програ
мою спільних дій Московського і 
Константинопольського Патріар
хатів. Визнані корисними зустрічі 
делегацій Московського і Констан
тинопольського Патріархатів, сто
совно положення Православ'я на 
Україні, а також ознайомлювальні 
консультації з представниками 
груп, що знаходяться поза церков
ним спілкуванням. Схвалено по
зицію делегації Російської Право
славної Церкви на переговорах, що 
відбулися.

УПЦ Московського Патріарха
ту залишається в питанні 
поєднання Православ'я України 
на старих позиціях. Це видно із За
яви Архиєрейського собору Церкви, 
який відбувся в першій декаді липня. 
Висловивши жаль з приводу наяв
ного розколу в Православ'ї України і 
заявивши про свої прагнення до 
єдності, владики всю вину за 
нинішню ситуацію віднесли до «роз
кольників», прирівнявши їх до єре
тиків, розмова з якими на рівних — 
неможлива. Єдиний шлях розв’яза
ти проблеми «схизми» полягає, на

думку собору, в покаянні і повер
ненні «заблудлих овець» в лоно ка
нонічної церкви УПЦ, підлеглої Мос
ковському Патріархату. Владики за
стерегли Константинопольського 
Патріарха, що будь-яке однобічне 
втручання його в церковне життя Ук
раїни «може тільки загострити ситу
ацію, але аж ніяк не розв’язати її». 
Собор висловив своє негативне 
ставлення до тих переговорних про
цесів, які нині йдуть між УПЦ КП та 
УАПЦ зприводу об’єднання.

Українська Православна 
Церква Московського Патріарха
ту виступила з офіційною заявою 
щодо об'єднавчого процесу в 
ПравославїУкраїни. Із заяви вип
ливає, що з УПЦ КП та УАПЦ слід ве
сти переговори не про об’єднання їх 
з УПЦ, а про приєднання до неї. УПЦ 
впевнена, що розкол в Українсько
му Православ’ї можна здолати ли
ше зсередини, навіть і при участі в 
переговорному процесі «розколь
ників», але без залучення до нього 
якихось зовнішніх сил. Тут мається 
на увазі певнощо світська влада і 
Константинопольська церква. УПЦ 
водночас пропонує підключити се
бе до того переговорного процесу, 
який ведуть між собою з приводу 
стану в Українському Православ’ї 
Римо-Католицька Церква і Мос
ковський Патріархат.

Керівництво УПЦ МП відме
жувалося від тих, хто в дні пе
ребування в Україні Папи Івана 
Павла II прагнув якось зірвати цей 
візит. Проте щочетвергові маніфе
стації парафіян Московської
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Церкви по місту, участь в цих 
маніфестаціях вищого керів
ництва Церкви, навіть самого мит
рополита Володимира (Сабода- 
на), виявили нетолерантність ос
танніх. Більше того, ті гасла, які 
несли ченці засвідчували їх да
лекість від принципів християнсь
кої моралі, а відтак і явну нехрис- 
тиянськість. Бо ж Христос закли
кав любити навіть ворога.

Будинок в Сімферополі, в 
якому знаходиться кафедраль
ний собор Сімферопольської і 
Кримської єпархії УПЦ Київсь
кого Патріархату, рішенням Вер
ховної Ради Криму від 16 травня 
ц.р. передано Кримському 
єпархіальному управлінню УПЦ КП 
в безкоштовне користування до 
2050 року. Будинок цей Міністер
ство оборони України ще в 1995 р. 
передало Церкві в оренду на 5 
років. Після цього на будівлю під 
тиском УПЦ МП почав претендува
ти Фонд майна АР Крим.

Храм стрітення Господнього 
відродиться на Львівській площі 
в Києві. Він ще за часів Київської 
Русі був складовою давнього 
Києва. На святому місці Церквою 
Київського Патріархату вже 
відкрито каплицю. Підтримує 
будівництво благодійний фонд 
«Київський».

В стінах Київської Духовної 
академії працювали двохмісячні 
богословські курси для офіцерів 
Міністерства оборони та 
внутрішніх справ, офіцерів

внутрішніх військ та ін. Були прочи
тані лекції із Святого Письма, 
історії християнства, основ христи
янської моралі, історії Української 
Православної Церкви, особливос
тей християнського мистецтва то
що. «Головна мета цих курсів, — за
значає їх куратор — протоієрей Ди- 
митрій Садов'як, — як, до речі, і по
передніх, насамперед просвітня: 
надання офіцерам-вихователям 
певних знань, завдяки яким вони 
могли б розповісти не тільки про 
історію християнства, а й про різні 
релігійні течії, які існують в Україні».

Козацький Свято-Троїцький 
Храм у Берестечку, який стоїть 
недобудованим вже протягом 90 
років, пообіцяв спорудити за цей 
рік київський мер Олександр 
Омельченко. Буде реалізована по
передня задумка зодчих — спору
дити своєрідний духовний пам’ят
ник загиблим під Берестечком коза
кам. Відомо, що раніше було спору
джено лише перший рівень храму. 
Бо ж якби його збудували повністю, 
то він був би значно вищим від поруч 
розташованого костелу — споруди в 
ознаменування перемоги ко
ролівських військ в битві під Берес
течком. Польська влада, враховую
чи це, дала вказівку не завершувати 
будівництво, що ми й маємо досі. В 
часи радянської влади про завер
шення спорудження храму не було й 
мови, бо ж храми тоді не будували
ся, а руйнувалися.

28 липня на день св.Володи
мира в Херсонесі — давнє грець
ке поселення, що знаходиться на
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території Севастополя — встанов
лено хрест на відреставрованому 
Соборі на честь Великого Князя. В 
урочистостях брав участь мер 
Києва Олександр Омельченко, бо ж 
роботи велися завдяки фінансуван
ню столичної влади. Церква Мос
ковського Патріархату, яка має при 
храмі свою громаду, десятками 
років зволікала у відродженні свя
тині. Храм св. Володимира зведе
ний в Херсонесі в 1861 році в 
пам'ять про хрещення тут св. Воло
димира. Літопис пише, що перед 
хрещенням князь «розхворівся на 
очі», але в купелі прозрів: «Сталося 
чудо раптового зцілення». В 1924 
році за радянських часів храм за
крили. Під час війни він зазнав знач
них руйнувань. Київ допоміг відро
дити святиню. Витрачено на це 17 
млн. грн. Купол храму буде позоло
чено. Раніше цього не робили, щоб 
моряки не переплутали відблиск з 
нього із світлом маяка. Україна 
відроджує свою святиню, але й ду
має, чи не використовуватиметься 
вона тими біляцерковними колами, 
які мають українофобські настрої.

«Московська «братія» топ- 
четься по Україні». Під такою на

звою «Народна газета» (№ 26) вид
рукувала інтерв’ю народного депу
тата Володимира Бондаренка. 
Інтерв’ю це є реакцією на той пер
ший з’їзд слов’янських (зауважимо, 
що там були лише росіяни, білору
си та представники з України. Чо
мусь іншим слов’янам в слов’янстві 
відмовлено. — Ред.) народів, де, за 
ідею одного з його організаторів 
В.Кликова, йшла мова про 
«об'єднання російського народу в 
рамках його історичної території», 
про недопущення утворення 
Помісної Церкви в Україні, бо ж во
на стане перепоною цьому 
«об’єднавчому» процесу. Депутат 
вважає, що між існуючими в країні 
церквами в питаннях віри «немає 
відмінності ні на йоту, ні на жодну 
букву обряду». їх різнить лише іде
ологія, яка втручається в проблеми 
віри. «Кожна незалежна держава, 
кожен народ має право мати церк
ву, яка сповідувала б не тільки ду
ховні цінності й релігійні догмати, а 
й виховувала людей в дусі 
патріотизму, ... націлювала на пра
цю в ім'я своєї Батьківщини». 
В.Бондаренко демарші право
славних з Московського Патріар
хату щодо приїзду в Україну Пон- 
тифіка розглядає як «грубе пору
шення прав українських католиків» 
на спілкування із своїм найвищим 
духовним пастирем. «Надто багато 
уваги приділяє Московський 
Патріархат налаштуванню своєї па
стви проти самостійності України». 
Так, в Китаївській пустині звучать 
«просто страшні проповіді» такого 
змісту. Священики з Церкви «сто
ять на антиукраїнських позиціях»,
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заявляють, що «скоро всі знову бу
демо під Москвою». Такі версії по
ширюються через такі важливі ду
ховні центри України, як монастирі, 
що перебувають переважно під 
крилом Московського Патріарха
ту». Серед «пропагандистів» тут 
багато братії, завезеної «прямо від 
сусіда». Всі ці процеси є прямим 
втручанням Російської Церкви у 
внутрішні справи нашої держави. 
Все це «не сприяє зміцненню ду
ховних основ творення незалежної 
України», «призводить до 
конфліктів у нашому суспільстві», 
«гальмує наше державотворення», 
розхитує нашу молоду державу. 
Маємо духовну експансію Москви 
в Україну. Це — «один з головних 
важелів тиску Росії на Україну, щоб 
відновити тут своє панування». 
Хресні ходи, собор слов’янських 
народів — то ланки цього процесу.

Російський Патріарх Олексій 
II їде в Одесу наприкінці 2001 р.
Відвідати місто запросив його 
міський голова Руслан Боделан. 
Приїзд приурочений до завершен
ня будівництва Свято-Преобра- 
женського кафедрального собору. 
Патріарх освятить відновлюваний 
собор. Про це повідомив міський 

голова, звітую
чи про візит 
офіційної де- 
л е г а ц і ї 
міськради 2-3 
липня до 
М о с к в и .  
Відповідаючи 
на критику в 
свою адресу за

запрошення з боку декого з депу
татів, Р.Боделан сказав: «Я маю 
право запросити гостя, і дорікати 
мені за це просто неетично».

Орден св. князя Володимира 
1 ступеня Патріарх Київський і 
всія Руси-України Філарет вру
чив голові міжконфесійної ор
ганізації «Шаг к единству» Вади
му Рабиновичу. В нагородному 
листі сказано, що В.Рабинович на
городжується «за заслуги з відро
дження духовності в Україні». При 
врученні нагороди Патріарх 
відзначив заслуги президента Ви
давничого дому «Столичные ново- 
сти« в «створенні мосту довір’я 
меж світськими і релігійними 
структурами християн, мусульман 
і євреїв України». До цього В.Раби
нович вже одержав церковну наго
роду — орден Миколи-чудотворця 
з рук голови УПЦ митрополита Во
лодимира (Сабодана).

Десятинна Церква буде ре
конструйована за проектом 
Ю.Асеева і вибудувана в граді 
Володимира. Проблемою є те, що 
після відродження святині значно 
зміниться положення Андріївської 
Церкви в загальному силуеті міста. 
Справа в тому, що реконструйова
на Десятинна церква буде доміну
вати над Андріївською.

Донецький митрополит УПЦ 
МП Іларіон заявив, що його нога 
ніколи не ступить в Донецький 
інститут штучного інтелекту. «Пра
вославні віруючі не повинні ходити 
сюди». Серед мотивів — неприй
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няття заяви ректора Інституту 
п.А.Шевченка, що українці мають 
право і обов'язок молитися рідною 
мовою. Факультет філософії та 
релігієзнавства ІШІ випускає не 
богословів, а релігієзнавців, які 
можуть викладати цей предмет у 
вузах. На базі Донецького ІІІІІ 
Львівська богословська Академія у
2000 р. відкрила катехитичні кур
си. У вузі плідно співпрацюють гре
ко-католики, протестанти, право
славні та іудеї.

На 41 -му році життя (8 липня
2001 р.) від інфаркту пішов з 
життя єпископ Барнаульський 
та Алтайський Антоній (Іван Ма- 
сендич), колишній митрополит 
УАПЦ. Складний життєвий шлях 
пройшов він. Закінчив у 1980 р. 
Івано-Франківське медучилище, 
брав участь у будівництві Байка- 
ло-Амурської магістралі. Після 
служби в армії (1980-1982) прий
няв чернечий постриг, закінчив (у 
1985 р.) Московську духовну 
семінарію, одержав сан ігумена, 
згодом — архимандрита. З 1990 р. 
— благочинний православних па
рафій Азербайджану. В 1990 р. він 
приходить в Українську автоке
фальну православну Церкву, де 16 
вересня цього ж року прийняв 
єпископську хіротонію з титулом 
«єпископ Рівненський і Жито
мирський». 25 січня 1992 р. влади
ка став митрополитом Перея
славським і Січеславським. Відда
мо належне владиці. Саме з його 
згоди як управляючого справами 
УАПЦ єпископат цієї Церкви разом 
з вірними митрополиту Філарету

(Денисенку) єпископами і свя
щеннослужителями взяв участь в 
об'єднавчому соборі 1992 року, 
що й призвело до утворення Церк
ви Київського Патріархату. За вла
дикою було збережено посаду ке
руючого справами Патріархії. У 
32-річному віці митрополит Ан
тоній виставив свою кандидатуру 
на виборах патріарха УПЦ КП. 
Проте лінію на вірність Ук
раїнському Православ'ю владиці 
із-за надмірних особистих праг
нень не вдалося витримати до 
кінця. 19 березня 1994 р. він по
вернувся в Російську Православну 
Церкву, принісши покаяння, і ніс 
єпископське служіння на далеко
му Алтаї єпископом Барнаульсь
ким і Алтайським. В 2001 р. до свої 
семінарської богословської освіти 
єпископ Антоній додав і світську, 
закінчивши політологічний фа
культет місцевого університету.

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

Кардинал Анджело Содано — 
держсекретар Ватикану, перша 
після Папи особа за мірою впли
ву в Католицькій Церкві, під час
зустрічі Понтифіка із членами Все
української Ради Церков підійшов 
до Патріарха Філарета, обняв і сер
дечно розцілував. Кардинал Сода
но співпрацював в екуменічному 
русі із Філаретом, коли він був фак
тично спікером Московського 
Патріархату. Московська газета 
«НГ — религии» (№ 12) розцінила 
це так: «Подібний політичний крок
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може означати, що надто впливове 
угрупування кардинала, лідером 
якого вважається Содано, взяло 
курс, якщо і не на остаточне припи
нення відносин між Православною 
(мається на увазі Московська. — 
Ред.) і Римо-Католицькою Церква
ми, то у всякому разі на їх серйозне 
ускладнення».

Бастіон української духов
ності. Так називають громаду гре
ко-католиків в Луганську. Лише нині 
їм вдалося обладнати під храм зви
чайнісінький будинок. До цього вже 
зареєстрована парафія УГКЦ зби
ралася і в приміщенні Українсько- 
Канадського культурного центру, і в 
Римо-Католицькому костелі. На
стоятель греко-католицького храму
о. Михайло, який трохи більше року 
опікується в Луганську вірними 
УГКЦ, відзначив, що до нього йдуть 
люди різного віку і фаху. Тут навіть є 
солдати строкової служби із 
військових частин, розміщених в 
цьому шахтарському місті. Місцева 
влада не сприяє діяльності грома
ди, ставить перепони у вирішення 
нею цілого ряду своїх питань.

Відроджується католицизм 
на Черкащині. Побудований ще в 
1825 році костел у м.Сміла в роки 
Радянської влади використовував
ся як склад і як Палац культури. 
Нині храм відроджено. Належне 
місце в костелі зайняла ікона Бо
жого милосердя, освячена Папою 
Римським і привезена в місто кон
сулом Польщі К.Свидереном. Папа 
також висвятив наріжний камінь 
під майбутній костел в Черкасах.

В ІЗ И Т  П А П И  В  У К Р А ЇН У

«До побачення, Україно!» Ці
слова Папи Римського, на думку 
Апостольського нунція, свідчать 
про його бажання ще раз побувати 
в Україні. «Але все залежить від 
Божого провидіння!» Хоч Понтифік 
і здійснював свої повторні Апос
тольські візити (Бразилія, Іспанія, 
Франція та ін.), але таких країн все 
ж небагато.

Невдоволення багатьох ор
ганізацією київської частини 
візиту Папи Римського в Україну 
висловив В.Ющенко. «Думаю, 
що могло б бути більше демократії і 
з точки зору доступу до спілкуван
ня з Папою, і з точки зору жорст
кості заходів безпеки. Люди стояли 
на Хрещатику в підземному пере
ході і не могли привітати Папу. А він 
же саме до людей приїхав! Лідер 
такого масштабу бачить як
найбільший сенс саме в безпосе
редніх контактах з людьми. За
вданням влади було забезпечити 
максимум зручності для цього...» А 
так виходить, що вона працювала 
на руку Церкві Московської юрис
дикції, яка закликала своїх послідо
вників не йти на зустріч з Папою. 
Тих же, хто хотів мати таку зустріч, 
сили порядку в той чи інший спосіб 
не допустили до неї. То ж УПЦ може 
бути вдоволеною їхніми діями.

Папа Римський засвідчив 
своє добре володіння ук
раїнською мовою. На відміну від
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тих іноземців, навіть представників 
нашої діаспори, які, говорячи ук
раїнською мовою часто не відчува
ють, що щось не те чи не так сказав. 
Папа, вимовивши якесь слово не 
так, як воно має звучати, тут же 
прагнув вірно виправити сказане. 
Знання мови, а також історії Ук
раїни, її поетів та мислителів, 
дослідники з’ясовують українським 
корінням Понтифіка. Мати його, 
Емілія Начоровська, була «русин
кою», тобто українкою.

Папа Римський наодинці не 
зустрівся з жодним із трьох глав 
Православних Церков України.
Якщо митрополит Володимир з 
Православної Церкви Московської 
юрисдикції взагалі не хотів бачити 
Понтифіка в Україні, то Патріарх 
УПЦ КП Філарет і предстоятель Ук
раїнської Автокефальної Право
славної Церкви мали зустріч з Іва
ном Павлом II в рамках зустрічі його 
з членами Всеукраїнської Ради 
Церков. Вони мали можливість ска
зати йому своє слово, «пошептати- 
ся» з ним про щось під час вручення 
їм Понтифіком пам’ятних медалей, 
потиснути його руку. До речі, 
Патріарх Філарет, на відміну від ми
трополита Володимира, не відки
дав можливості зустрічі з Папою. 
Пікантність ситуації полягає в тому, 
що згідно католицьких канонів ду
ховний сан дається навічно. То ж в 
очах Папи обидва владики залиша
ються в єпископському сані, хоч це 
й Московська Православна Церква. 
Ось тільки, щоб не порушити дип
ломатію міжцерковних відносин, 
Папа Римський уник зустрічі з ними

як главами певних Церков, що не 
знайшли визнання Вселенського 
Православ'я.

Чудотворна ікона Божої Ма
тері із Зарваниці в дні перебу
вання Папи Римського була в 
Києві. Вона була виставлена для 
вшанування в храмі св.Миколи на 
Аскольдовій могилі, стояла на пре
столі під час Папських літургій в 
комплексі «Чайка». Історія цієї іко
ни починається з XIII ст. Згідно 
оповідей, тікаючи від навали Ба- 
тия, київські монахи перебиралися 
в Галичину під захист князів. Один 
з них заночував у лісі біля Тере- 
бовлі, виголосивши перед тим 
благальні молитви до Матері Бо
жої. І в сні вона з’явилася йому. 
Прокинувшись, монах знайшов по
серед долини, біля кринички, ікону 
Божої Матері, віддзеркалення якої 
світилося в повітрі. Збудувавши в 
одній із печер келію, інок переніс 
туди ікону. Тисячі людей почали 
приходити до святині. І хоч вороги 
не раз палили церкву й монастир, 
що з'явилися в місцевості, на
званій монахом Зарваницькою, 
але ікона залишалася неушкодже- 
ною. В 1867 р. відбулася її коро
нація. Раніше, в 1754 р., в Зарва
ниці з'явилася мурована церква, а 
біля козацького джерела — капли
ця. Зарваницька ікона Божої Ма
тері — святиня не місцева, а всеук
раїнська святиня. Відновлено тра
дицію зарваницьких прощ.

В Папине крісло (номер 2А) 
літака «Боїнг», що перевозив 
Понтифіка із Києва до Львова, а
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звідти — до Риму, сідають рей
сові пасажири. На згадку про пе
ревезення почесного пасажира на 
фюзеляжі літака збережено герб 
Ватикану. Повітряне меню Пон- 
тифіка і кардиналів було звичай
ним, без якихось делікатесів: рибні 
і м'ясні закуски, фрукти, соки і во
ди. Особливою популярністю ко
ристувалися котлети по-київські. 
Спиртні напої за вимогою вати- 
канських гостей на борт не брали
ся. Час в повітрі Папа Римський 
провів з молитовником в руках.

Папа Римський Іван Павло II 
вважає, що його візит в Україну 
був частиною Божого плану но
вої євангелізації Європи, «істо
ричним мостом між Сходом і Захо
дом». Ця поїздка була, за словами 
Понтифіка, давнім його завданням, 
виконання якого він чекав і до чого 
тривалий час «молитовно готував
ся». На думку Івана Павла II, вико
нання ним поставленого завдання 
ще раз підтвердило пророчий за
дум, що Церква в Європі має диха
ти обома легенями з тією метою, 
щоб весь континент відчув «нову 
Євангелізацію». Папа засвідчив, 
що прийом його в Україні був 
«воістину теплим і зворушливим».

Опера «Мойсей» в постановці 
Львівського театру опери та бале
ту ім.С.Крушельницької оплачена 
Папою Римським. Оперну версію 
поеми Івана Франка «Мойсей» 
створили композитор М.Скорик і 
письменник Б.Стельмах. Два роки 
писав партитуру твору компози
тор. Вражає масштабність поста

новки — в ній задіяно біля 250 ак
торів. Вартість постановки — біля 
одного мільйона гривень.

Київська громада православ
ної церкви Божої Матері долучи
лась до радісної події богослужіння 
за участю Святішого Отця Івана 
Павла II 24 та 25 червня ц.р. З хо
ругвами та співами вірні церкви 
йшли до летовища «Чайка», де мала 
відбутись літургія. Перед бого
служінням був вільний час, тож ви
користали його для молитви. Яке 
було радісне здивування католиць
ких монахинь, вірних католицької 
Церкви, іноземних журналістів, ко
ли вони почули знайому молитву 
російською, українською,
англійською, латиною, польською 
від православних священиків та па
рафіян. «Велика благодать торкну
лась сердець присутніх. Мати Божа 
так радіє, коли між її дітьми мир та 
злагода. На жаль, єдиною право
славною церквою, яка була присут
ня на месі та літургії, була саме 
Церква Божої Матері в особі двох 
священиків, диякона та близько 40 
парафіян з різних міст України. Гос
подь подав знак своєї присутності 
на літургії і благословив молитовне 
єднання сердець. Наступного дня 
Небо раділо, Сонце сяяло весь 
день, молитва греко-католиків, пра
вославних, протестантів і людей, не 
причетних до будь-якої конфесії, 
сягала Неба. Велика благодать 
зійшла під час причастя. Навіть 
невіруючі люди після закінчення 
літургії не хотіли повертатися до 
своїх мирських справ. Приїзд Папи 
Римського — це велика Божа
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милість для України. Найцінніший 
дар, який Господь може дати своїм 
людям — це дар покаянних сліз. У ці 
дні через серце Святішого отця Іва
на Павла II Господь подав Україні 
сферу покаяння, Хреста, всепро
щення, любові. Як важливо, щоб 
візит Папи Римського не лишався 
лише історичною та політичною 
подією. Україно, не змарнуй свого 
зоряного часу. Блаженні ті, які почу
ють голос Божий у своєму серці«. 
Своїми роздумами щодо візиту Па
пи Римського вірні церкви Божої 
Матері поділились з греко-като- 
лицьким священиком із Закарпаття. 
Він з сумом констатував: «За два дні 
я вперше чую такі глибокі містичні 
думки, бо здебільшого розмови між 
духовними особами мали відверто 
світський характер», (о. Сергій)

Ж И Т Т Я  П Р О Т Е С Т А Н Т ІВ

Важливою подією життя Сою
зу Християн Віри Євангельської 
п'ятидесятників став Робочий 
з’їзд Церкви (18-20.04.2001), на 
якому було прийнято низку серйоз
них рішень про подальший розви
ток діяльності Союзу в Україні. По

точна діяльність Союзу протягом 
2001 року проходить під знаком 
рішень цього з'їзду. Зокрема 17 
липня ц.р. відбулася нарада 
Правління, а 18 липня — засідання 
Комітету Церкви, на яких, 
відповідно до ухвал Робочого з'їзду, 
було прийнято кілька важливих 
рішень: затверджено кандидатуру 
представника Церкви в США. Гла
вою представництва ХВЄП в США 
став Олександр Шевченко. Посту
пово будуть відкриті представ
ництва в інших країнах, зокрема бу
ло затверджено концепцію 
співробітництва із єдиновірними 
церквами Швеції. Прийнято рішен
ня про святкування 10-річчя журна
лу «Благовісник». Ухвалено видру
кувати ювілейне число журналу, в 
якому будуть висвітлені різноманітні 
аспекти діяльності Союзу в кожній 
області України. Заслухано до
повідь В.Франчука із питання за
провадження предмету «Христи
янська етика» та розробки концепції 
серії підручників для всіх класів 
школи. Союз Церков ХВЄ підтримав 
запровадження цього предмету в 
школі. З метою акумулювання сил і 
координації роботи Союзу Церков 
ХВЄ (нині Союз нараховує понад 
1400 громад). Представники церк
ви працюють на постійній основі у 
40 в’язницях України) було ухвалено 
створити спеціальний тюремний 
відділ в структурі Союзу. Правління і 
Комітет одноголосно затвердили 
подання на нагородження Прези
дентом України Степана Васильо
вича Веремчука та Івана Андрійови
ча Хрипа за багаторічну плідну гро
мадську діяльність. Була також за
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слухана інформація про випуск ба
калаврів богослов'я в Київському 
біблійному інституті та про відкриття 
з 1 вересня ц.р. очно-заочної фор
ми навчання із набуття діючими па
сторами степенів бакалаврів. Крім 
того, підведено підсумки проведе
ної в Будинку культури м.Сміли ду
ховно-просвітницької конференції 
«П'ятидесятницький рух в Україні: 
історія і сучасність». Головували на 
конференції Президент Союзу 
М.Паночко та помічник Президента 
В.Франчук. В конференції брали 
участь понад 300 осіб. (В.Франчук)

Буковинська конференція 
Церкви Адвентистів сьомого дня
за останні роки помітно збільшила 
кількість своїх членів. їх нині в неї біля 
8 тисяч. Лише за останній рік ново- 
хрещених тут в адвентизм було 586 
осіб, 150 з яких — молодь. Сплано
ваними в конференції є дії її мо
лодіжного відділу. Саме на молодь 
тут покладається надія в організації 
місіонерської праці. Особливо бла
гословенним є музичне служіння мо
лоді під час проведення євангельсь
ких кампаній та урочистих подій 
Церкви. Розроблено ефективні про
грами із залучення молоді до літера
турного євангелізму. З метою підви
щення духовного стану адвентистсь- 
кої молоді та євангелізації місцевої 
молоді Буковинською конференцією 
організуються табірні молодіжні 
зібрання в Карпатах. Саме увага до 
молоді є умовою подальшого зрос
тання Церкви в Буковинському її 
регіоні, який, крім Чернівецької, 
включає ще й Тернопільську та Івано- 
Франківську області.

Церква Адвентистів сьомого 
дня розпочала акцію, присвяче
ну десятиріччю незалежності 
України. Парафіянин Геннадій 
Ємельянов, який працює фотогра
фом у Черкаському політехнічному 
технікумі, з 10 червня по 24 серпня 
планує об'їхати всю країну вздовж 
державних кордонів. З Черкас до 
Києва, а звідти за годинниковою 
стрілкою навколо країни — такий 
маршрут велотуриста довжиною 6 
тис. км. За плечима Ємельянова — 
велопроїзд із Алма-Ати до Києва (5 
тис. км., 1997 р.), із Черкас до Ха
баровська (10 тис. км., 1978 р.).

Свідки Єгови утворили фонд 
допомоги жертвам Холокосту.
Про це заявив голова управ
лінського бюро релігійної ор
ганізації свідків Єгови в Україні
п.Роман Юркевич.

За 150 років свого існування
євангельсько-баптистський рух 
зайняв належне місце в духовному 
житті України. Проте історія бап
тизму в Україні донедавна не 
досліджувалася. В 1994 р. Одеська 
богословська семінарія разом з 
Відділенням релігієзнавства Інсти
туту філософії НАН України розпо
чали дослідницький проект «Історія 
євангельських християн-баптистів 
в Україні». Було віднайдено багато 
цікавих документів у всіх обласних 
архівах країни. З часом до вико
нання проекту прилучилися ще де
які баптистські навчальні установи. 
Окремим напрямком роботи став 
запис спогадів віруючих старшого 
покоління. Нині введено в
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комп'ютер більше тисячі файлів з 
інтерв’ю свідків історії ЄХБ. Зібра
но багато фотографій і фільмо
копій. В 1998 р. видрукувано 
збірник «Історія Євангельсько-бап
тистського руху в Україні. Ма
теріали і документи». В 2001 р. пе
редбачається завершити дослід
ницький проект, закінчити 
комп’ютерний набір одержаних до
кументів, підготувати декілька ком
пакт-дисків із зібраними ма
теріалами. (Ю. Решетніков)

М У С У Л Ь М А Н И  В У К Р А ЇН І

М у ф т і й  
ДУМУ Ахмед 
Тамім в
с в о є м у  
інтерв'ю га
зеті «Мінарет» 
для видавни
чого відділу 
Д а г е с т а н у  
(див. № 37) 

відзначив, що якщо на першому 
святковому Намазі в Києві було 
присутніх лише 32 особи, то в 2001
р. їх стало вже біля 4-х тисяч. Хоч і 
немає якоїсь статистики щодо 
кількості мусульман в Україні, проте 
кількість тих, хто звертається в ДУ
МУ з різних мотивів, свідчить, що в 
країні їх десь 2 мільйони. Навіть се
ред українців і росіян є такі, хто 
засвідчив належність до ісламу 
своїх предків. Муфтій сказав, що в 
Києві будується мечеть на 1,5 тис. 
вірних. В ісламському комплексі, 
який будується на Лук’янівській ву
лиці, окрім адміністративного кор

пусу, буде ще збудовано мінарет, 
будівлю медресе.

Духовне Управління мусуль
ман України, очолюване 
муфтієм Ахмедом Тамімом, 
знаходиться тепер в Києві по 
вул. Лук'янівській, 46. Саме тут 
працює тепер і єдиний в країні 
міжнародно визнаний Ісламський 
університет, диплом про закінчен
ня якого нещодавно вручив випу
скникам глава Духовного Уп
равління. Цією інформацією ре
дакція «РП» виправляє допущені 
помилки в своєму шостому числі, 
за що вибачається перед ДУМУ. 
Щоп’ятниці тепер закликає в свої 
святі стіни збудована за названою 
адресою мечеть «Ар-Рахма».

Слід враховувати норми 
ісламу, виїжджаючи в арабські 
країни. До Єгипту не пустять, як
що знайдуть на митниці у Вас віде
окасети чи літературу «крамольно
го змісту». В Арабських Еміратах 
загрожує шаріатський суд тим, хто 
привезе алкогольні напої. Не доз
воляється заходити в арабських 
країнах до мечеті у надто відкрито
му одязі, не знімати біля входу 
туфлі та ін.

ІУ Д Е Й С Ь К И Й  С В ІТ

Зростає кількість синагог в 
Прогресивних іудеїв. 6-7 липня 
відбулося освячення і урочисте 
відкриття реконструйованої сина
гоги в Звенигородці. Допомогли в 
цьому громаді євреїв цього чер
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каського містечка американські 
одновірці з громади «Темиль Ша
лом» (Нью-Джерсі). Із США в Зве- 
нигородку привезено також свиток 
Тори Аарон Кодем (Ковчег За
повіту), різні ритуальні предмети. 
Американські гості разом із звени- 
городчанами працювали три дні на 
майданчику відбудови синагоги. У 
свою власність одержала знаме
ниту синагогу «Золота троянда» 
львівська громада Прогресивного 
Іудаїзму. Чекає на своє повернен
ня громаді іудеїв будівля синагоги 
в Шаргороді, що на Вінниччині.

Діяльність синагог ак
тивізується. Відродження по
вноцінної синагоги в Полтаві — таке 
завдання поставив перед собою но
вий рабин міста Йосеф Сегал. Утво
рюється в місті освітній єврейський 
центр. На щоденні служби в 
іудейську громаду, які проходять у 
звичайній квартирі, приходить до 70 
осіб. Раніше в Полтаві діяло 9 сина
гог. Жодну з них місцева влада ще 
не повернула іудейським громадам. 
Вже 55 років діє по вул. Некрасова у 
Вінниці синагога, яку навіть в 
соціалістичні часи не вдалося владі 
закрити. Вона була центром 
релігійного життя віруючих євреїв 
міста. До цієї святині вінницьких 
іудеїв додалася ще й Центральна 
синагога. Відкрила також двері пе
редана громаді прогресивних іудеїв 
синагога в Керчі. Завершено пер
ший етап робіт із відновлення 
Сімферопольської синагоги. Це 
вдалося здійснити завдяки фінан
совій підтримці Всесвітнього Союзу 
Прогресивного іудаїзму. Рада гро

мади іудеїв м.Євпаторії нині тур
бується питанням поверненням 
собі головної синагоги міста.

Н О В І
Р Е Л ІГ ІЙ Н І Т Е Ч ІЇ У К Р А ЇН И

Священики Церкви Велике 
Біле Братство повторно видруку
вали Заяву з приводу тих, як в ній 
сказано, «самозванців», які, при
криваючись ім’ям Церкви, діють 
всупереч їй, використовуючи при 
цьому без дозволу на те ім'я Марії 
Деві Христос. Серед цих «само
званців» названо: Юрія Кривоного- 
ва, який, як сказано в Заяві, був «за
сланий в нашу церкву темними си
лами з метою дискредитації її в очах 
громадськості, а також спровокува
ти репресії влади проти нашої Церк
ви». Все це він успішно здійснив во
сени 1993 р. в Києві на площі перед 
Софійським собором; Костянтина 
Лінгуряна (Кессулофа), який, очо
люючи групку із 2-3 осіб а система
тично від імені Церкви й Марії Деві 
Христос призначає дати «страшно
го суду», розсилає прокляття всім і 
вся, закликає віруючих збиратися в 
певні дні в Києві, видаючи Кривоно- 
гова як «духовного вчителя» і пред
течу Живого Бога. Священики ВББ 
заявляють, що їхня Церква не при
значає ніяких дат Божого Суду. До 
«відступників« в Заяві віднесено та
кож Олександра Журавля з Дніпро
петровська (колишнього Ізраеля) і 
його сподвижників, групу Скороду- 
мової із Санкт-Петербургу, родину 
О.Жихарєва й Г.Скаредіної. В доку
менті названі й інші імена. При цьо
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му зазначається, що відступники від 
вчення Марії Деві Христос прагнуть 
якось об’єднатися, переслідуючи 
при цьому свої корисливі задуми.

Пастор харизматичної гро
мади «Слово Віри» Сандей Аде- 
ладжа в останню декаду червня 
відправив п'ять богослужінь у За
поріжжі, які збирали сотні його 
прихильників в БК «Запоріжа- 
люмінбуд» та палаці спорту 
«Юність». До міста Сандей прибув 
за запрошенням місцевої Церкви 
Ісуса Христа і центру «Маран- 
Афа». Аделаджа є пастором цер
ковного об'єднання «Слово Віри», 
яке нараховує біля 17 тис. вірних. 
Не будучи громадянином України, 
він, згідно з положенням ст. 19 За
гальної декларації прав людини, 
прийнятої ООН ще 10.XII. 1948 р. і 
підтриманою й Україною, має пра
во «поширювати інформацію та 
ідеї будь-якими засобами і неза
лежно від державних кордонів». То 
ж, враховуючи те, що міжнародні 
правові норми домінують над 
національними, положення ук
раїнського закону, що іноземці мо
жуть займатися релігійною 
діяльністю лише в тих громадах, 
які їх запросили, не має сили. Тому 
звинувачення в деяких газетах за
порізької влади в тому, що вона не 
дотримується вимог закону «Про 
свободу совісті та релігійні ор
ганізації», безпідставне і свідчить 
лише про незнання журналістами 
правових норм релігійного життя.

Центром святкування Ратха- 
ятри кришнаїтами України

23 червня цього року був Дніпро
петровськ. Під час свята божество 
Джаганнатхі, як це було і в давні ча
си, перевозять з одного храму в 
інший. Колісницю супроводжують 
вірні, оспівуючи святі імена Бога і 
танцюючи на його честь. Дніпропет
ровські кришнаїти від центрального 
майдану міста з колісницею рухали
ся по головному проспекту до цент
рального парку. Там — культурна 
програма свята. Це — спектакль, 
пантоміма, індійські танці, духовний 
спів. Біля 3-х тисяч порцій солодких 
вгощень було роздано учасникам 
свята. Миролюбивою атмосферою 
свята залишалися вдоволеними 
правоохоронці міста.

Арештовано главу харизма
тичної Церкви Бердянська «Го- 
род-Убежище». Йому нині 27, але 
ще з 17-річного віку юнак притягав
ся неодноразово до кримінальної 
відповідальності за крадіжки, 
хуліганства, збереження зброї, вжи
вання наркотиків та ін. Після черго
вої крадіжки в 1997 р. в м.Донецьку 
він зник. Лише на початку цього року 
вдалося віднайти його слід аж в Бер
дянську. Виявилося, що правопо
рушник за ці роки закінчив Біблійний 
університет в Києві, одержав при
значення в приазовське місто на па
стирську роботу. Значні зміни відбу
лися і в його особистому житті. Тут 
він одружився, в молодят з’явилася 
дочка. Прийшло навіть забуття свого 
злодійського минулого. І ось тепер 
вже в стані арештованого, в ізоля
торі Донецька харизматичний пас
тор проповідує християнські норми 
моралі міліціонерам і злочинцям.
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Р Е Л ІГ ІЯ  І С В ІТ

«Перший мільйон» — шулерст
во і відвертий грабіж. Муфтій Єги
петського ісламського університету 
Аль-Азау видав «фатву» (релігійну 
заборону) на такі розважальні шоу 
як «О, щасливчик» і «Перший 
мільйон». Оскільки ці шоу є всього- 
на-всього «видозміненою формою 
азартної гри» та «шулерства», то 
вони не відповідають канонам ісла
му. «Будь-яка людина, котра дзво
нить у редакцію шоу-програми — 
незалежно від того виграє вона, а 
чи програє, — зауважує верховний 
муфтій, — робить свого роду став
ки, оскільки кошти, виручені від ба
гатьох телефонних дзвінків, йдуть у 
призовий фонд гри і в дохід ор
ганізаторів. Вся ця гра ґрунтується, 
власне, на обмані, шулерстві, не
правді і віроломстві. Все там нала
штовано так, щоб люди, які вклали 
гроші в телефонні дзвінки, ніколи 
не виграли головний приз».

Президент Естонії Леннарта 
Мері не затвердила «Закон про 
Церкви та парафії». Це дуже пози
тивно сприйняв Московський 
Патріархат. Справа в тому, що цей 
документ не дозволяв реєструвати в 
країні Церкви, які мають свої 
адміністративні центри за межами 
Естонії, або, маючи тут свій 
адміністративний центр, остаточне

прийняття якогось рішення залиша
ють за зарубіжним органом. Устав 
Естонської Православної Церкви 
МП залишав затвердження рішень її 
Собору за Московським Патріар
хом. Саме з цих причин ця Церква, 
згідно із запропонованим Прези
денту для підписання Законом, в Ес
тонії не могла одержати реєстрації, 
право юридичної особи, власника 
храмів тощо. Затримка із підписан
ням Закону певно що є реакцією Ес
тонії на приїзд туди делегації від 
ОБСЄ, де занепокоєні під впливом 
Росії ситуацією щодо ЕПЦ МП.

Більшість росіян за приїзд 
Папи Римського до Москви. Це
засвідчило експрес-опитування, 
проведене 25 червня за програ
мою «Рикошет» радіостанцією 
«Ехо Москви». 76 % — за приїзд. 
Лише 24 % дечим виправдують не
гативну позицію Російської право
славної Церкви з цього питання.

Інтернет зручний громадя
нам США в їх релігійному житті.
Біля 8 % дорослих і 12 % підлітків 
звертаються до послуг Інтернету у 
своїх пошуках релігійного досвіду. 
З кожним роком відзначається 
зростання таких контактів. Нині ж 
менше 1 % дорослого і 2 % викори
стовують Інтернет замість відвіду
вання звичайного храму. 2/3 опи
таних заявило, що вони сприйма
ють як нормальне звертання до
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Інтернету у своїй релігійній діяль
ності і самі налаштовані на це. По
зитивні відповіді дали переважно 
католики і протестанти (окрім бап
тистів). Згідно опитувань, 80 % 
протестантських пасторів мають 
доступ до Інтернету, а кожна третя 
протестантська церква — свій сайт.

Регіональна громадська ор
ганізація Москви «Объединение 
исследователей религии», за
реєстрована в жовтні 2000 р. в Уп
равлінні юстиції міста, працює в 
напрямку створення Всеросійської 
Асоціації релігієзнавців. Для 
реєстрації такої потрібно мати 
осередки в 45 суб’єктах федерації 
(понад 50 % регіонів). Ініціатори 
утворення «ОИР» поставили за ме
ту інтегрувати російське 
релігієзнавство у світове. Ор
ганізація сповідує принципи сво
боди совісті, включає у свої ряди 
не лише послідовників різних кон
фесій, а й атеїстів, відкрита для 
членства в ній зарубіжних 
релігієзнавців. Основна мета 
«ОИР» — сприяти в організації і 
проведенні наукових досліджень в 
сфері світського (позаконфесійно- 
го) релігієзнавства, у формуванні 
професійної спільноти дослідників 
релігії. Головою Правління ор
ганізації є д.іст.н. проф. Одинцов 
М.І., відп. Секретарем — д.ф.н.Ел- 
бак’ян Є.С. Почався видрук журна
лу «ОИР» під назвою «Религиове
дение», готується до друку слов
ник «Религиоведы России», енцик
лопедичний словник «Религиове
дение». Є й інші ідеї і проекти. Ук
раїнські релігієзнавці бажають но

вих вдач нашим колегам в Росії і 
готові до творчої співпраці з ними.

МЗС Російської Федерації, 
хоч офіційно в Росії Церква й 
відокремлена від держави, обго
ворило питання статусу Естонської 
православної Церкви в цій При
балтійській країні, поліпшення ста
новища там російськомовних віру
ючих. Як відомо, Естонія відмовляє 
в реєстрації Естонській Право
славній Церкві Московського 
Патріархату. Відмова ця зумовлена 
прагненням ЕП Церкви перебрати 
на себе наступність тієї Церкви, яка 
була в Естонії до війни, а також по
вторити в своїй назві назву тієї пра
вославної Церкви Естонії, яка стоїть 
в країні на патріотичних, національ
них позиціях. То ж маємо явне втру
чання з боку МЗС Росії у внутрішні 
справи суверенної Естонії.

Президент Росії В.Путін ви
соко оцінив роль Папи Римсько
го Івана Павла II в сучасному 
світі у своєму інтерв'ю італійській 
газеті «Cajrriere della Sera». Він 
сказав, що мав би щастя, якби 
відносини між російським Право
слав’ям і Святим престолом 
поліпшилися. На відміну від М.Гор
бачова та Б.Єльцина, В.Путін ще 
не запрошував Папу в Росію, за що 
одержував подяки з боку РПЦ.

Російський Уряд прийняв Ух
валу «Про порядок передачі 
релігійним організаціям майна 
релігійного призначання, що зна
ходиться у державній власності». 
Передача майна для використан
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ня релігійними організаціями 
відбувається безкоштовно, але за 
умови гарантування його збере
ження і використання з релігійною 
метою. Допускається сумісне ви
користання майна релігійного при
значення разом із установами 
культури, умови чого затверджує 
Міністерство культури Росії за 
взаємним погодженням.

Керівником релігійної про
грами Бі-Бі-Сі призначено Ала
на Букбайндера — «агностика з 
відкритим серцем і гострим розу- 
мом«. Його попередник — Е.РІ — 
залишив цю посаду, мотивуючи це 
тим, що керівництво Бі-Бі-Сі «тан
цює під секулярну дудку», поступо
во принижуючи роль релігії. А.Бук- 
байкер заявив: «Я не виключаю, що 
рано чи пізно стану практикуючим 
членом якоїсь конфесії, але я не 
маю особистого досвіду зустрічі з 
Богом як абсолютною істотою». 
Керівник програми Бі-Бі-Сі не має 
наміру використовувати свою по
саду для пропаганди атеїзму чи аг
ностицизму. Батьки Букбайкера, як 
він сказав, є «пристрасні віруючі».

50 % населення Білорусі є 
віруючими. До такого висновку 
прийшли вчені Академії наук рес
публіки на основі соціологічних 
досліджень. Православ’я тут 
сповідують 73 % віруючих. Помітним 
є вплив протестантизму, що пояс
нюється «особливою активністю йо
го в порівнянні з традиційними 
релігіями«. З 1970 р. кількість проте
стантських громад в країні зросла в 
4 рази. їх нині в країні 607 (переваж

но баптисти та євангелісти). Зрос
тає також вплив римо-католицизму. 
В іудаїзмі спостерігається розмежу
вання за принципом належності до 
різних течій, а також симпатій до од
новірців в Росії чи Ізраїлі.

Реформатор Мохаммад Ха- 
тамі, обраний повторно 80 %  ви
борців на посаду Президента 
Ірану, значною мірою міг би впли
вати на ісламський рух у всьому 
світі протягом наступних чотирьох 
років. Але під час його першого 
терміну президентства спостеріга
лися в його діях значні відступи на
зад. Було закрито, зокрема, багато 
незалежних газет, журналістів їх 
відправлено за грати догматични
ми представниками духовенства. 
Пішли у відставку або постали пе
ред судом вірні реформаторському 
курсу віце-президент А.Нурі, 
міністр культури Аягоа Мохадже- 
рані, мер Тегерана Г.Кирбасчі та ін. 
Кинуті у в’язниці найбільш вірні кур
су змін студенти. Сам М.Хатамі на
звав свій перший термін «тунелем 
криз» і висловив надію на 
«відкритість Ірану». Але в останньо
му Президенту стають на пере
шкоді не лише релігійні інституції, а 
й його нерішучість і поміркованість. 
Нині в Ірані потрібні великі зміни, які 
призвели б до вдоволення поба
жань тих, хто віддав свої голоси за 
М.Хатамі. Це — насамперед про
блема зняття дискримінації жінок. 
Проте цим можливим радикальним 
реформам протистоять ісламські 
судові органи, які можуть будь-кого 
притягнути до відповідальності за 
«діяльність, несумісну з ісламом».
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Вандалізм російської воєн- 
щини в Інгушетії. 12 липня вояки 
із 58 російської армії з гелікоптеру 
відкрили прицільний вогонь по мо
гильнику IX ст. в Джейракському 
районі республіки. Водночас вони 
з явним виявом безкультурності 
віднеслися до храму, збудованого 
за особистим наказом грузинської 
цариці Тамари, влаштувавши там 
відхоже місце. На вимогу прези
дента Інгушетії Р.Аушева ці факти 
нині перевіряє спеціальна урядова
КОМІСІЯ.

К А Т О Л И Ц И З М

Папа Римський збирається в 
нову Апостольську поїздку. Цього 
разу він побуває у Вірменії під час 
святкування там 1700-ліття прий
няття християнства і в Казахстані. 
До останньої країни на чотири дні в 
кінці вересня його запросила чима
ленька католицька громада.

Папа Римський відпочивав в 
липні місяці в Альпах — курорт
ному містечку Ле-Комб. За ос
танні 12 років він приїхав туди на 12

днів вдев'яте. Містечко це «пустин
не», бо в ньому проживає всього 
550 осіб, на відстані 15 км немає 
шумних установ. Будиночок, в яко
му проживав Понтифік, знаходився 
в сосновому масиві з видом на 
Монблан. Папа не планував прий
мати тут нікого. 23 липня вже у 
літній резиденції Кастель Гандоль- 
фо Понтифік прийняв Президента 
США Дж.Буша разом з дружиною і 
дочкою. В своєму письмовому 
зверненні до Президента Папа про
сив відмовитися від практики екс
периментів на клітинах людських 
ембріонів. Водночас піднімалося 
питання допомоги бідним країнам.

Складні процеси відбулися в 
житті католицької Церкви в світі 
в липні місяці. Газета «Osser- 
vatore romano» відзначала своє 
140-річчя, змінилося керівництво 
Ватиканського телебачення, 
міжнародний конкурс духовних 
хорів пройшов в католицьких хра
мах, на сходинках неповернутого 
храму здійснили традиційну месу 
московські католики, покинув 
Москву секретар представництва 
Ватикану, в Непалі здійснено по
гром католицьких шкіл тощо. А в 
Нижньому Новгороді вийшов в 
червні «Вісник католицької мо
лоді», який архиепископ Тадеуш 
Кондрусевич — апостольський 
адміністратор католиків Північно- 
Європейської Росії — 6 липня на
звав «провокацією проти като
лицької Церкви». Він не знає ні ор
ганізацію — «Конгрегацію като
лицької молоді», яка видала жур
нал, ні тих журналістів, які тут про
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пагують від імені католицької 
церкви легалізацію проституції, 
вільний продаж наркотиків та ін.

Католицька Церква активізує 
свою діяльність в Росії. Так, в 
червні місяці на десятий рік існуван
ня католицької громади в Красно
ярську було вперше рукопокладено 
в священики місцеву особу. Водно
час красноярські католики присту
пили до побудови свого храму.

Інтернетівський сайт
www.rentupriest.com дає мож
ливість знайти священика для 
відправлення будь-яких обрядів 
і церемоній. Нині в «Господніх 
жовтих сторінках онлайн«, створе
них Луїзою Хеггет із м.Фремінхем 
штату Массачусетс біля 300 свя
щеників, які відійшли від офіційної 
католицької Церкви. Вони можуть 
вінчати пари поза храмом, одру
жити розлучених католиків, лібе- 
ральніші щодо народжуваності та 
ін. Вартість треб — від нічого до 
300 доларів. Президент католиць
кої ліги громадянських та 
релігійних прав В.Донах’ю засудив 
звертання до невизнаних свяще
ників, які не погоджуються із 
офіційною доктриною Церкви.

ПРОТЕСТАНТИ

Православні Тюмені хотіли 
зірвати черговий конгрес Свід
ків Єгови, який відбувався в Па
лаці спорту. Владі довелося залу
чити біля 100 міліціонерів для за
безпечення нормальної роботи

конгресу. Замість того, щоб самій 
налагодити активну місіонерську 
та євангелізаційну роботу, 
російські православні закидають 
органи державної влади листами із 
закликами заборони «деструктив
них сект», не пояснюючи при цьому 
те, в чому ж виявляється цей дест- 
руктивізм. Називаючи поширення 
єговізму «духовною агресією проти 
православ’я», РПЦ сама нічого не 
робить для того, щоб поставити ду
ховні бар'єри від цієї «агресії». Пра
вославних підтримав голова Ду
ховного управління мусульман Тю
менської області Г.Бікмулін, вима
гаючи також заборонити конгрес 
Свідків Єгови. Як бачимо, і право
славним і мусульманам Сибіру не 
довподоби міжнародно визнаний 
принцип свободи совісті.

Нові безчинства в Північній 
Ірландії. Спровокували їх протес- 
танти-оранжісти, згадуючи урочи
стими маршами перемогу свого 
Вільгельма Оранжського над 
англійським королем-католиком 
Яковом II — ще в 1690 р. При 
зіткненнях в м.Лондондеррі заги
нуло чотири поліцейських. В Бел
фасті — столиці Північної Ірландії 
— прозвучало декілька вибухів на 
кордоні протестантських та като
лицьких кварталів міста.

ПРАВОСЛАВ'Я

В липні на славному острові 
Патмос (тут був написаний Апо
каліпсис) відбулася 8-ма щорічна 
конференція Європейської міжпар-
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ламентської асамблеї православ'я. 
Було прийнято три резолюції: про 
внесок православ’я в об’єднання 
Європи; про необхідність вирішен
ня кіпрської проблеми; про не
обхідність прискорення процесу 
обрання Єрусалимського Патріар
ха. Форум відзначив роль східно 
християнської духовної традиції 
для стабілізації процесів загаль
ноєвропейської інтеграції, заявив 
про свою готовність до більш тісної 
співпраці з міжнародними ор
ганізаціями, висловив занепо
коєння у зв'язку з псевдо- 
релігійною експансією в традиційно 
православні країни та ін. В роботі 
конференції брали участь парла
ментарії з 18 європейських країн.

Болгарська Православна 
Церква вітала згоду колишнього 
царя Симеона II бути прем'єр- 
міністром країни з надією відрод
ження ним «забутих цінностей». 
БПЦ водночас не підтримує віднов
лення в країні монархії. Характерно, 
що відразу ж після перемоги на ви
борах 17 червня Симеон відвідав 
Патріарха Максима з метою одер
жання благословення. При цьому 
колишній цар заявив про «го
товність підтримати Церкву і працю
вати з нею». Очікується, що прихід 
до влади Симеона II сприятиме 
ліквідації розколу в Болгарському 
Православ’ї, бо ж колишній уряд де
мократичних сил підтримував — 
політично і фінансово — «розколь
ників» і давив на канонічну ієрархію.

Синод РПЦ на своєму черв
невому засіданні під головуван

ням Патріарха Олексія II прийняв 
декілька ухвал з питань церковно
го і церковно-суспільного життя. 
За пропозицією митрополита 
Київського і всієї України Володи
мира (Сабодона) Московський 
Патріархат ввів відзначення дня 
пам’яті Собору Галицьких святих — 
святителя Петра, митрополита 
Київського (і Московського); свя
тителя Івана, митрополита То
больського; святителя Інокентія, 
єпископа Іркутського, преподоб
ного Іова Почаївського та ін. Дата 
відзначення — 24 червня.

Синод Російської Православ
ної Церкви Закордонної відпра
вив у відставку свого главу — ми
трополита Віталія, хоч, згідно ка

нонів, посада його є пожиттєвою. 
Штаб-квартира РПЦЗ знаходиться 
в Нью-Йорку. Тепер її до чергового 
загальноцерковного собору тим
часово очолить архиепископ 
Троїцький та Сіракузький Лавр.

Поминальну службу по воїнах 
Великої Вітчизняної війни 
здійснив Патріарх Олексій II під
час своєї поїздки до Білорусі.
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Поїздка проходила по католицьких 
областях республіки. Президент 
О.Лукашенко влаштував Патріарху 
царський прийом, супроводжував 
його в поїздці по 18 меморіальних 
комплексах Бресту. Телебачення 
Білорусі широко висвітлювало 
візит владики.

Олексій II, Патріарх Мос
ковського Православ'я, виступа
ючи 24 червня на церемонії вру
чення йому хоругв для храму 
Христа Спасителя Президентом 
Білорусі О.Лукашенком, що 
відбулося біля пам'ятника «Дружба» 
на кордоні Росії, України та Білорусі, 
зауважив на тому злі, яке нібито 
приніс розпад Союзу. Він наголосив 
на прагненні до єдності, до того, 
щоб «залишаючись в межах різних 
держав, бути водночас одним наро
дом». Патріарх також згадав ту 
«спільну купіль», в якій ніби то хрес
тились слов'янські народи. «Три на
ших народи мають усвідомити: без 
православ’я, без притаманного нам 
способу життя ми перестанемо бу
ти самими собою, а світ, втративши 
православ’я, не зможе відгукнутися 
на виклик часу». Ось тільки незро
зумілим є те, чому слов'янство 
Патріарх обмежив лише білорусь
ким, російським та українським на
родами, а, згадуючи про Володими- 
рове Хрещення, приписав його 
історії цих трьох народів. Бо ж 
Київське Хрещення — то феномен 
української історії.

Олексій II — патріарх Ро
сійського Православ'я — вважає, 
що Папа Римський, їдучи в якусь

країну, має просити дозвіл на 
вїзд до неї у Церкви більшості.
Оскільки він не одержав такий 
дозвіл на в’їзд в Україну, то його 
візит сюди, на думку Олексія II, не 
дав ніякого поліпшення відносин 
між існуючими там конфесіями. «Я 
ніколи не розглядав цей візит як 
спробу примирити існуючий в Ук
раїні розкол», — заявив Патріарх. 
До речі, таке завдання не ставив 
перед собою і Папа Римський, 
відправляючись з візитом в Україну.

Російська Православна 
Церква виступила проти вико
ристання «релігійних назв» на 
алкогольних та кондитерських 
виробах. Тут, в Росії, з’явилися і 
«Слезы монахини», і «Крещение 
ребенка», і «Монастырская трапе
за». Уряд РФ врахував ці прохання 
РПЦ і відхилив потуги комерсантів 
спекулювати на святому. Варто бу
ло б і в Україні врахувати позитив
ний досвід сусіда.

Соціальна концепція Ро
сійської Православної Церкви
знайшла схвалення на парла
ментських слуханнях Держдуми. 
Відзначалося, що «Церква живе не 
в XIX чи XX, а в XXI столітті», а кон
цепція розглядалася як «надзви
чайно важливий сучасний доку
мент». Навіть лідер Конгресу 
єврейських релігійних громад Росії 
А.Маєвич сказав, що може підпи
сатися під кожним пунктом 
Соціальної концепції РПЦ. На слу
ханнях відзначалося, що цим доку
ментом мають керуватися і знати 
його всі державні діячі і службовці.
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Московський Патріархат 
сформував Міжрелігійну Раду 
Росії лише з тих конфесій, які зга
дуються в преамбулі російського 
Закону про свободу совісті. До Ра
ди, окрім РПЦ, увійшли Централь
не Духовне управління мусульман 
Росії, Рада муфтіїв Росії, Духовне 
управління мусульман Азіатської 
частини Росії, Конгрес єврейських 
релігійних організацій та 
об’єднань Росії, Буддійська тра
диційна сагхі Росії. Міжрелігійна 
рада на своєму липневому 
засіданні прийняла рішення про 
входження до Всесвітньої конфе
ренції «Релігія і світ».

Російська Православна Церк
ва не схвалила ідею введення в 
Росії багатожонства, з якою вис
тупила Рада муфтіїв РФ. При цьому 
глава Ради Равіль Гайнутдін заува
жив, що брати другий шлюб могли 
б не лише мусульмани. РПЦ заяви
ла, що така норма не може вважа
тися придатною для тих, «хто вихо
ваний в православній культурі». 
Водночас, як заявив офіційний 
представник Московського
Патріархату Вс.Чаплін, зважимо на 
те, що в царській Росії мусульма
нам дозволялося мати декілька 
жінок, «і якщо вони дійсно хочуть 
відновити цю норму (а ми знаємо, 
що вона де-факто існує в деяких 
мусульманських регіонах), то, зро
зуміло, державній владі слід було б 
до цієї ідеї віднестися по-серйозно- 
му, бо ж це було б виявом поваги до 
народних традицій». Але Церкву 
турбує все-таки поява багатьох 
дітей поза шлюбом. Це має знайти

якесь законодавче вирішення, хоч 
тут і не йдеться про якісь «додаткові 
шлюбні договори». РПЦ, як заявив 
отець Всеволод, «не вітає появу 
другої, хай неофіційної, сім'ї, і не 
згодна з тими, хто говорить, що 
«шлюб не має бути примусом«. То ж 
«любов передбачає відпові
дальність і пожертву, яку слід 
сприймати, може інколи й всупереч 
своїм цьогохвилинним бажанням».

Царська сім'я не загинула в 
1918 р. в Єкатеринбурзі. Її вряту
вали банкіри Англії із боязні, що вип
лачені ними кредити Росії не будуть 
повернуті. До такого висновку на ос
нові архівних матеріалів прийшла 
дослідниця Шей Макніл, видруку
вавши нещодавно в Лондоні свою 
книгу «Заговоры по спасению царя: 
правда об исчезновении Романо
вых». Знайдені архіви свідчать, що 
під будинок Іпатієвих, де утримува
лася царська сім’я, було прокопано 
тунель. Її спочатку вивезли в Туркес
тан, потім — Тибет, Китай, Цейлон. 
Тут слід сім'ї губиться. Питається 
тоді, кого ж Російська Церква піднес
ла до рангу святих?

Б У Д Д И З М

Далай-Лама під час своєї 
поїздки по Литві в червні ц.р. вис
тупав в парламенті країни, а також 
перед студентами Вільнюського 
університету.

11-літній Панчен-лама в 
липні ц.р. об'їжджав східні 
регіони Китаю. Але якщо ки
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тайська влада визнає Панчен-ламу 
як главу буддистів країни, то ду
ховний лідер Тибету Далай-лама 
заперечує легітимність цього ду
ховного діяча. Панчен-лама живе 
практично безвиїздно в Тибеті і ли
ше інколи з’являється на офіційних 
прийомах. Нинішній виїзд його на 
Схід Китаю є якимись винятком.

Індійські археологи виявили 
в штаті Біхар одну із найвищих 
буддійських ступ. Її висота — 32 
м. Керівник розкопок заявив, що 
спочатку ступа мала висоту в 38 м., 
але осіла після землетрусу. З'яви
лася ступа в VII ст. н.е. Згідно ле
генд, ступа стоїть на тому місці, де 
Будда передав свою чашу як пода
яния жителям Вайшпали по дорозі 
в Кушінагар, де згодом і помер.

Настоятель буддійського мо
настиря Луанг Та Маха Бун вря
тував банк Тайланду. З 1997 р. 
«дідусь Буа» почав збирати по всій 
країні кошти на відновлення 
національної економіки. І ось цент
ральний банк країни одержав від 
благодійника 687,5 кілограм золо
та і чек на 300 тис. доларів. Разом 
під час благодійницької кампанії 
банківська система Таїланду одер
жала, як пожертву, 2,75 тонни зо
лота і біля 3 млн. доларів. Фінансо
ву кризу вдалося відвернути.

Буддисти вирішили врятува
ти тигрів, які знаходяться на 
межі знищення. В буддистських 
монастирях Таїланду створюються 
заповідники, в яких утримують мо
лодих тигренят, бо ж їх легко відна

ходять і винищують браконьєри. У 
віці трьох років тигрів випускають 
на волю.

М У С У Л Ь М А Н С Ь К И Й  С В ІТ

Верховний муфтій Росії Тал
гат Таджуддін заявив, що з 
«паршивцями» (так він назвав 
саєнтологів) він ніколи співпрацю
вати не буде. Представників 
саєнтологів, які напросилися на 
прийом, муфтій «послав до чорта». 
Росія завжди була духовною 
країною: у мусульман є Коран, у 
православних — Біблія, в іудеїв — 
Тора. Нам є «звідки брати істину». 
Т.Таджуддін прирівняв сайєнто- 
логів до ваххабістів, приписав їм 
зомбування людей і зрадів від то
го, що вони не пройшли 
реєстрацію в Росії. З нагоди цього 
муфтій пообіцяв навіть «зарізати 
баранця». Він закликав державу 
«не надавати саентологам мож
ливість розвивати свою діяльність 
в нашій країні», поставити їй якусь 
перешкоду, бо ж «досить цілком 
цій релігії куролесити по Росії».

Єгипетський Президент 
Хосні Мубарак засудив ісламсь
кий фундаменталізм у своєму по
сланні учасникам 13-го конгресу 
Вищої Ради з ісламських справ. 
«Невігласи-мусульмани, — заявив 
Президент, — викликають подив 
своїми помилковими судження
ми» і репрезентують іслам як «на
сильницьку, злочинну релігію». 
Якщо іслам хоче зайняти належне 
йому місце на карті цивілізовано
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го світу, то він «має бути здатним 
до оновлення і прогресу». В ро
боті конгресу беруть участь сотні 
мусульманських вчених і філо
софів зі всього світу. Метою цього 
форуму є запропонувати шляхи 
перетворення ісламу в релігію 
щастя, миру і багатства.

Таліби заборонили викорис
тання Інтернету із-за ан- 
тиісламського змісту його ме
режі. Чим загрожує непослух, 
міністр закордонних справ Аф
ганістану не сказав, але відомо, що 
за перегляд телепрограм тут кара
ють ув’язненням на три місяці, за 
користування відеотелефоном — 
до трьох років, за позашлюбні сто
сунки іноземця з мусульманкою — 
до страти. В Афганістані забороне
но вживати спиртне, свинину, слу
хати гучну музику, поширювати 
літературу протиталібського 
змісту, водіння автомобілів жінка
ми (навіть іноземцями), відвідуван
ня жінками місць масового відпо
чинку та ін. В цій країні іслам 
сповідують 99 % населення.

18 липня рух «Талібан» забо
ронив імпорт в Афганістан ЗО 
«неісламських предметів». Се
ред них виявилися краватки, пома
да, лаки для нігтів, шахмати. Таліби 
заборонили статуї, музичні інстру
менти, каталоги мод, листівки із 
зображенням людей. Для них анти- 
шаріатськими є комп’ютерні диски, 
кінофільми, продукти із домішками 
свинного жиру. На кордоні, як це 
велів мулла Мухам мед Омар, при
кордонники все це конфісковують і

передають Міністерству підтримки 
боротьби з гріхом.

Таліби Афганістану ввели 
нові правила футболу, які
«відповідають» нормам ісламу. 
Грати в футбол тут відтепер можна 
лише у довгих штанях. Футболісти 
Пакистану, які нещодавно вийшли 
на ігрове поле в шортах, були аре
штовані. На матчах аплодувати 
можна під крик «Аллах Акбар». 
Релігійна поліція талібів строго 
слідкує за дотриманням подібних 
указів. Футболісти мають обов’яз
ково відростити собі бороди.

Син лідера Іраку Саддама 
Хусейна Удей перейшов із 
сунізму в шиїзм. Це він зробив 
«після року роздумів» і «настирли
вого вивчення шиїтського бого
слов'я». Все це розглядають як 
прагнення Удея «віддячити» бать
ку, який готує на політичну арену 
свого молодшого сина Кусея. Пев
но що, прийнявши шиїзм, Удей хо
че постати в ролі лідера шиїтської 
більшості Іраку, а після смерті 
батька (а він вже заявив про пере
дачу влади Кусею) стати на шлях 
прямого зіткнення з братом.

Ортодоксально налаштовані 
судові органи Ірану почали аре
шти реформістів-мусульман. На
явний ордер на арешт лідера опо
зиційної ліберальної партії «Рух за 
свободу» Ібрахіма Язді. Арештова
но вже понад 60 осіб, налаштова
них по-реформістському.

Іслам забороняє жінкам
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сидіти за одним столом із чо
ловіками. В Тегерані почалися ви
явлення тих, хто порушує цей прин
цип. Так, в одному з ресторанів міста 
було арештовано за це 50 молодих 
людей віком 17-25 років, які зібрали
ся разом, щоб відзначити день на
родження одного із своїх друзів. По
карання — від ЗО до 90 ударів бато
га. Карають також за вживання 
спиртного, носіння відкритих євро
пейських суконь та ін.

Ісламські екстремісти Чечні 
закликали до масового терору.
Для моджахедів віровідступниками 
є всі, хто причетний до нової 
адміністрації республіки різних її 
рівнів. В чорному списку навіть діти і 
пенсіонери, якщо вони одержують 
якусь грошову допомогу від 
Російської держави. Серед віро
відступників — вчителі, лікарі, члени 
сімей членів уряду й адміністрації.

Повпред президента Півден
ного федерального округу гене
рал В.Казанцев шаріатським су
дом Чечні визначений до страти. До 
страти засуджено цим судом і 
нинішню владу республіки начолі з 
Ахмад-хадж Кадировим — членом 
суфійського ордену, тарикатистом, 
що негативно ставиться до ради
кального ісламу. Росія розглядає 
суфійські тарікати як єдину стриму
ючу силу проти ваххабізму як ідео
логії. Але вона має рахуватися і з 
наявністю інших течій ісламу — 
думкою теплів аллерой (Масхадов), 
алхорой (Басаєви), цечой і взагалі 
спільнот мялхі і ерштой (сім'я Ду
даева і близьких до неї родів).

Шиїтська організація «Хіз- 
баллах» (Партія Аллаха) Лівану
закликала бойовиків-смертників 
до нових акцій проти Ізраїлю. її 
лідер шейх Хасан Насралл з наго
ди 12-річчя смерті аятоли Хомейні 
заявив, що «ні Шарону, ні Америці 
не утримати палестинського юна
ка, який пройде через усі блок-по- 
сти й зірве себе в ім’я того, щоб 
його країна знову мала гідність, 
святе місце і землю». При цьому 
шейх послався на слова імама Хо
мейні, який закликав до знищення 
Ізраїлю і звільнення святих земель.

Компанію вибухів арабських 
камікадзе організувало в Ізраїлі 
угрупування «Хамос». Лідер руху 
шейх Ахмед Ясін активно підтри
мує цей рух. Все частіше в містах 
Ізраїлю вибухають автомобілі й 
мотоцикли, начинені вибухівкою.

Кровопролиття в Індонезії
ісламські екстремісти продовжують. 
На острові Сулавесі під час між
релігійних зіткнень загинуло 10 осіб. 
В м.Посо ісламісти розстріляли 
трьох християн, зруйнували декілька 
десятків будинків. Це було як 
своєрідна відплата за трьох раніше 
вбитих мусульман. Тут же вже дру
гий загін ісламських екстремістів 
розстрілював десятки людей, які 
працювали на плантації. В м.Посо 
зіткнення мусульман і християн 
відбуваються ще з квітня 2000 р.

Група мусульманських геїв та 
лесбіянок «Аль-Фатіха», незва
жаючи на погрози у смерті, виріши
ла взяти участь в традиційному па
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раді сексуальних меншин у Сан- 
Франциско. Цим самим вона хо
чуть закликати своїх братів по вірі 
до більшої терпимості в питаннях 
сексуальних свобод. Група «Аль- 
Фатіха» була створена в США з ме
тою надання допомоги нетра
диційним послідовникам ісламу у 
вирішенні суперечки між їх приро
дою і законами віри. Відомо, що 
традиційна мусульманська культу
ра забороняє гомосексуалізм. В 
деяких країнах за такий злочин 
присуджується смертна кара.

Ліванці вимагають міжна
родного суду над нинішнім 
прем'єром Ізраїлю Шароном,
визнання його злочинцем і страти. 
З його наказу як міністра оборони 
в 1982 р. були винищені мешканці 
таборів Сабра і Шатіла, зґвалтова
но багато жінок.

ЖИТТЯ ІУДЕЇВ

Незвичайну послугу пропонує 
іудеям недавно створений в 
Інтернеті сайт «Віртуальний Єру
салим» (www.virtualjerusalem.com). 
Тепер вони можуть передавати за
писку з молитвою до Стіни Плачу за 
допомогою електронної пошти, 
повідомляє «Благовіст-інфо». 
Відтак, не обов’язково приїжджати 
до Єрусалиму для того, щоб пере
дати молитву до однієї з найбільших 
святинь іудейського світу. Повідо
млення, що надійшли, копіюються 
на лазерний диск, який раз на тиж
день вкладається у щілину Західної 
стіни. Передача прохань в електрон

ному вигляді стала другою стадією 
модернізації давньої релігійної 
практики: вже деякий час у щілинах 
Стіни Плачу можна побачити моли
товні записки, надіслані по факсу.

Головний рабин Росії обіцяє
допомогу. Всесвітня Єврейська 
організація допомоги і втіхи 
(ВЄОДВ) планує спрямувати до 
Росії в 2001 р. близько 35 тисяч 
тонн гуманітарних вантажів. За 
словами головного рабина Росії 
Берл Лазара, допомога надійде в 
основному у віддалені російські 
регіони, зокрема на Далекий Схід, 
Чукотку, Сибір. Берл Лазар відзна
чив, що ВЄОДВ працює в Росії не 
перший рік. Гуманітарна допомога 
надається малозабезпеченим вер
ствам населення незалежно від 
національності, зокрема бага
тодітним сім’ям, інвалідам, вете
ранам. Окрім цього, гуманітарні 
вантажі спрямовуються в лікарні, 
інтернати, місця позбавлення волі.

Відкрився університет в си
нагозі Удин (Башкирія). Тут кож
ний єврейський юнак чи дівчина 
зможе вивчати історію свого наро
ду, мову предків — іврит, познайо
митися з традиціями свого народу. 
Найбільш старанні одержують від 
синагоги стипендію. В синагозі об
ладнано ще й комп’ютерний клас.

Генеральна асамблея Все
світньої сіоністської організації
проходила 19-21 червня в Єруса
лимі. Із 9 представників від СНД 
четверо — делегати від України. 
Основна форма входження у ВСО
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— створення національних 
сіоністських делегацій. Робота з 
організації Сіоністської федерації 
України ведеться.

Почалося будівництво нової 
синагоги в Біробіджані — столиці 
колишнього Єврейського автоном
ного округу СРСР. Єдина на всю ав
тономію синагога знаходиться в не
величкому одноповерховому буди
ночку і не відповідає вимогам 
єврейської традиції. Вартість 
будівництва — 170 тис. доларів.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Армію спасіння прагнуть виг
нати з Росії. Московська влада при 
підтримці Російської православної 
Церкви притягла її до суду. Армія 
спасіння — релігійна організація, 
яка надає реальну допомогу літнім 
людям, хворим, бездомним. Мос
ковському Православ’ю ця 
діяльність не подобається, як і вза
галі всі нетрадиційні релігійні рухи, 
що підривають домінуючу позицію 
РПЦ в духовному житті країни. Гла
ва російського відділення АС пол
ковник Кеннет Байлі вважає, що 
акції московської влади є непря
мою вимогою грошей.

Російській філії «Армії спа
сіння» не загрожує закриття. Це
лише московське відділення не 
пройшло перереєстрацію і, як за
значає офіцер із зв'язків з гро
мадськістю «Армії спасіння» Галина 
Дроздовська, «з незрозумілих при
чин», бо ж всі необхідні документи

для перереєстрації були подані 
вчасно і повністю. «Армія спасіння» 
не є воєнізованою організацією, як 
їй це приписали, а протестантською 
благодійною місією. Створена ще в 
1965 р., вона нині працює в 109 
країнах світу. «Хоч ми й носимо фор
му і погони, але це швидше тра
диція, і ніякого відношення до армії у 
звичайному розуміння цього слова 
ми не маємо». Галина Дроздовська 
назвала аргумент «переманювання 
віруючих» з РПЦ безпідставним, бо 
ж у кожної людини є вибір: йти їй у 
солдати «Армії спасіння», чи не йти. 
Та й з Російською Православною 
Церквою нам нічого ділити. «У нас 
один Бог, одна Біблія і ми визнаємо 
РПЦ як друга і брата». Співробітники 
АС «годують обідами всіх знедоле
них, незалежно від віросповідання». 
Проте Мінюст Росії наполягає на то
му, що АС — воєнізована, а не 
релігійна організація. Лондонська 
газета «The Times» в закритті АС 
віднаходить слід РПЦ, яка розглядає 
АС як релігійний культ із-за її бла
годійницької діяльності.

Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів задовольнила про
хання Центру Симона Візенталя — 
єврейських правозахисників, які 
попросили її викреслити імена 200 
вже покійних пошанованих євреїв 
із того списку, який нею поши
рюється серед своїх вірних. За цих 
мертвих людей мормони молять
ся, очікуючи їх «навернення« до 
своєї віри. Серед двохсот імен, які 
перераховані у переданому Церкві 
ІХСОД списку, значаться А.Ейн
штейн і Д.Бен-Гуріон.
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Мурманський суд не судити
ме громаду Товариства свідо
мості Крішни. Судити її мали за 
відкриття кондитерського цеху з 
випічки тортів і несплати податків. 
Глава місцевої громади кришнаїтів 
виплатив штраф у сумі 170 тис. 
рублів. Враховуючи це, а також по
каяння звинуваченого, суд припи
нив справу.

Колективне самогубство 
здійснили 14 послідовниць сек
ти «Фалуньгун» у виправному та
борі на Півночі Китаю. Перебуваю
чи в ув'язненні, вони не змогли вит
римати знущання наглядачів. Зро
бивши мотузки із простирадл, не
щасні повісилися на бильцях ліжка. 
Смерть 11 осіб тюремним службам 
вдалося відвернути. За останні два 
роки у в’язницях Китаю загинуло 
224 послідовників секти «Фалунь
гун». Нині до неї належить понад 
мільйон китайців. Масовість культу 
викликала занепокоєння владних 
структур. Вони визнали його не
безпечним, а відтак — заборонили. 
Той факт, що вчення секти заборо
няє вбивства, в т. ч. й самогубство, 
породив підозру, а чи це, бувало, 
не організоване вбивство під ви
глядом самогубства.

Прогресивна Церква універ
сального життя, священиком якої 
є Джек Сталл дуже популярна в 
Сакраменто (штат Каліфорнія). Під 
час церковних церемоній тут вико
ристовуються хіти легендарного 
співака Тома Джонса, що, на думку 
пастора, «допомагає наблизити 
вірних до Бога», увібравшись в

одяг фасону, який носив Том 
Джонс, священик під час бого
служінь прагне наслідувати свого 
кумира, починає говорити різними 
мовами, виганяти злих духів тощо.

ВАЙШНАВСЬКА ТРАДИЦІЯ

Техаські кришнаїти проти 
«Мак Дональдсів». Вони катего
рично проти розміщених біля 
їхнього храму в Далласі ресторану 
фірми, бо ж тоді повітря буде тут 
пропахлим м'ясом. «Вегетаріанст
во відіграє велику роль у нашій 
релігії», — заявив один із лідерів 
кришнаїтів Майк Меєр. «Таке 
сусідство для нас все одно, що 
плювок в обличчя». Керівництво 
місцевого осередку кришнаїтів 
мало неодноразові зустрічі з 
міськими чиновниками і працівни
ками «Мак Дональдсу» аж поки не 
було знайдено компромісний 
варіант. Але при цьому аргумент 
про духовну сутність вегетаріанст
ва не подіяв.

Кастова нерівність, підтри
мувана індуїзмом, спричинила 
те, що тисячі індусів із півдня 
країни, які зазнавали всіляких дис- 
кримінацій з боку представників 
вищих каст, перейшли в християн
ство. Так, зокрема, 200 індуських 
сімей з штату Таміланд заявили, 
що їх особливо принижували в ос
танні 10 років, відсторонювали від 
громадського життя штату, участі в 
храмових дійствах тощо.

Священні тварини стали те
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рористами в поселенні біля 
Калькутти. Три бики-рогачі — 
Дарма, Карма і Шанкар, які жили 
при храмі Шиви, бродять по вули
цях і базарах, перевертаючи все, 
що попадається на їх шляху. Вони 
вже закололи чотирьох чоловіків, 
70 — скалічили. Сакральні істоти 
жили мирно більше десяти років. 
Чому ж нині вони зненавиділи все 
довкола — це загадка.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Новою богинею Кумарі не
пальці обрали чотирьохрічну 
дівчинку з бідного кварталу сто
лиці. Згідно їх вірувань, ця богиня 
знаходить своє втілення в комусь 
із земних смертних. Спеціальна 
комісія за допомогою суворої сис
теми випробувань мала довести 
«достовірність» цього втілення. Те
пер нова Кумарі буде до часу до
сягнення статевої зрілості жити в 
царських покоях, на неї будуть мо
литися як індуси, так і буддисти. 
Після цього їй залишиться мати 
лише пенсію в 40 американських 
доларів.

Сикхи-екстремісти готують
ся оплакати свого лідера 
Дж.Сікх Бхіндранвале, який за
гинув 17 років тому разом зі своїми 
співвітчизниками при захисті голо
вної сикхської святині — «Золотого 
Храму» в Амрітсарі, яку взяли тоді 
штурмом індійські військові 
підрозділи. Дехто вважає, що 
Дж.Сікх Бхіндранвале живий. 
Помірковані сикхи, які нині во

лодіють храмом, скоріше всього 
дозволять екстремістам здійснити 
церемонію оплакування.

«Рух Раелінів» пообіцяв за 
відповідні кошти відтворити 
батькам до серпня ц.р. їх по
мерлу восьмимісячну доньку.
Робота із клонування дівчинки ве
лася в підпільній лабораторії. Але в 
справу втрутилися американські 
спецслужби, які виявили засекре
чену лабораторію в американсько
му місті Сіракузи. Урологічна секта 
«Клонейд» пропагує ідею без
смертя людини, шлях до якого — 
клонування. Засновник секти — 
«пророк Раель» (в миру французь
кий автогонщик і журналіст Клод 
Ворілхон). Він заявив, що з 1973 р. 
має зустрічі з інопланетянами. Ра- 
еліновці є вже у 80 країнах світу. 
Найбільше їх у Франції, США, Ка
наді. Процес клонування, який 
проводився в Сіракузах, припине
но. Але послідовники секти «Кло
нейд» вважають, що вони нічого 
аморального чи протизаконного 
не роблять. Більше того, свою 
діяльність вони розглядають як 
надто гуманну, бо ж це — єдиний 
шлях до безсмертя людини.

У Франції продовжується суд 
над сатаністом. Давид Обер- 
дорф, який відкрито заявив про 
свою належність до сатаністів, в 
1996 р. в м.Кольмер, будучи, як він 
заявив, одержимим дияволом, 
вбив католицького священика. 
Вбивця наніс 33 удари своїй 
жертві. Але за останні 5 років 
Обердорф так змінився, що перед
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початком процесу ординарій 
Страсбурзької єпархії архиепис
коп Жозеф Доре, кліриком якої був 
вбитий, попросив у судців деякого 
пом'якшення вироку. Ось це і є ви
явом християнського людинолюб
ства.

М І С Т И К А

Шведи надто вірять в різні 
паранормальні явища. Це
засвідчили соціологічні досліджен
ня. Кожний третій швед приймає 
нетрадиційні методи лікування, а 
кожний десятий переконаний у 
магічних властивостях талісману. 
Послугами екстрасенсів також ла
ден скористатися кожний десятий. 
Соціологи відзначають, що люди, 
які вірять в пара нормальні явища, 
зовсім недурні й вміло використо
вують свої знання для пояснення 
природи непізнаного.

Люди стають все більше за
бобонними, незважаючи на до
сягнення науково-технічного 
прогресу. Це засвідчило опиту
вання, проведене у США Ор
ганізацією Геллапа. В екстрасен
сорне сприйняття в США вірить 
половина опитаних. Третина — 
вірить в привиди, відьом та іншу 
«нечисту силу», телепатію, мож
ливість спілкування з мертвими 
тощо. Лише один забобонний фе
номен — віра в можливість вселен
ня в людину сатани значно змен
шився в своїх цифрових показни
ках. І тут на пам'ять приходять сло

ва відомого вченого Нільса Бора: 
«Зрозуміло, я не вірю, що підкова 
приносить вдачу. Але я чув, що во
на допомагає, незалежно від того, 
вірять в неї, а чи ж ні». Відтак Нільс 
прибив підкову на двері свого бу
динку. То ж багато хто прибиває й 
собі різні такі «підкови».

Постійний перегляд нинішніх 
телепередач призвів до зростан
ня віри у різні паранормальні яви
ща. 50 % респондентів вірять у при
видів, 45 % — у НЛО. Телефани лег
ше вірять в екстрасенсорні сприй
няття, в привидів, чортів та ангелів, 
телекінез, літаючі тарілки, зв’язок із 
потойбіччям та ін. Характерно, що 
більш довірливі у цьому чоловіки, 
люди з низьким освітнім рівнем.

Очі людини випромінюють 
недосліджену ще енергію. Вчені 
американського університету 
Квінз засвідчили, що в 95 % випад
ках ті, кому дивляться в потилицю, 
відчувають це і реагують на спря
мований на них погляд ззаду. Вчені 
вважають, що завдяки очам мозок 
одержує основну масу не лише оп
тичної, а й «телепатичної» інфор
мації. Коли людина відводить свої 
очі від пристального погляду ко
гось іншого, то цим самим вона не 
допускає в них чужі емоції, захи
щає свій мозок від негативної 
інформації. Розширення зіниць в 
момент смерті ще не знайшло до
стовірного пояснення. Дехто вва
жає, що саме це дає можливість 
людині краще заглянути у той тон
кий світ, куди вона має йти.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Європейський суд з прав людини у Страсбурзі. Вступ України до Ра

ди Європи, підписання нею Європейської конвенції із захисту прав лю
дини та основних свобод дає право українським громадянам звертати
ся до Страсбурзького суду із своїми скаргами. Проте суд цей розглядає 
лише питання, які пов’язані з діями державної влади і її посадових осіб. 
Невдоволення діями приватних осіб, недержавних організацій цей суд 
не розглядає. Проте скаргу до розгляду Європейський суд приймає ли
ше в тому разі, коли вичерпані всі внутрішні засоби можливого правово
го захисту скаржника. Документи приймаються до опрацювання через 6 
місяців після прийняття з питання рішення на національному рівні. 
Скаржник має обов'язково в своїй заяві довести, що щодо нього пору
шено певні статті Європейської конвенції.

В поданні обов'язково слід коротко подати суть скарги, вказати на ті 
гарантовані Європейською конвенцією права, які щодо нього порушені, 
перерахувати використані ним в своїй країні засоби правового захисту, 
а також додати список рішень, які були прийняті по його справі в його ж 
країні. Слід висилати копії всіх документів, бо суд не гарантує повернен
ня оригіналів. Звернення до суду є безкоштовним. Адреса секретаріату 
Європейського суду: Au Cecretaire de la Cour Europeene des Droits de I 
Homme Counseil de Europe. F — 67075 Strasbourg Cedex. Сервер в Інтер- 
неті: www.mshr.ru/docs/r-eurcon.htm То ж, як бачимо, не слід завалювати 
Європейський суд своїми недостатньо обґрунтованими скаргами без 
використання в повному обсязі можливостей правового вирішення сво
го питання у своїй країні.

Суд одержує величезну кількість скарг з України. Так, нині там знахо
диться біля 700 скарг, але розглядається судом лише п'ять. Переважна 
більшість їх залишається без відповідей. А це тому, що суд має квоту на 
кожну країну. До того ж, до невідповіді спричинює й правове невігластво 
скаржників.

В тому разі, коли подання скаржника приймається до роботи, то він 
має особисто приїхати у Страсбург для участі у слуханнях справи по йо
го заяві. При цьому спілкування буде англійською або французькою мо
вами. Зрозуміло, що така складна процедура, яка не є чимось незвичай
ним для громадян більшості країн Європи, для громадян України часто 
постає як недоступний бастіон. Біда ще й в тому, що ми в Україні не 
маємо досвідчених омбудсменів, відповідно підготовлених юристів. Ча
сто ми не можемо належно поскаржитися, а це використовують чинов
ники на місцях, порушуючи при цьому принципи свободи віровизнань.
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ТЕМИ НОМЕРУ

ШКОЛА •РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

3 15 по 23 липня 
2001 р. в приміщеннях 
Українського гумані
тарного інституту (смт. 
Буча Київської обл.) 
працювала Міжна
родна Молодіжна
Літня Школа «Релі
гійної толерантнос
ті». Організаторами 
школи виступили 
Центр релігійної інфор
мації і свободи Ук

раїнської асоціації релігієзнавців, громадські організації «Міжкон
фесійна Рада християнської молоді» та «Християнсько-демократична 
молодь України», Брігам-Янгський університет (США), Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. 
У роботі школи брали участь 68 студентів та аспірантів вузів Києва, Льво
ва, Одеси, Харкова, Донецька, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного, 
Чернівців, Полтави, Сімферополя, а також з вузів Росії, Польщі, США. 
Вони репрезентували біля десятка різних конфесій і церков.

На відкритті Школи учасників вітали голова Державного комітету Ук
раїни у справах релігії В.Д.Бондаренко, радник посольства Швеції в Ук

раїні Ульф Сьор, пре
зидент Української 
асоціації релігієзнав
ців проф. А.М.Колод
ний, голова Духовного 
Управління Мусульман 
України шейх Ахмед 
Тамім, голова Ук
раїнської Уніонної Кон
ференції Церкви Ад
вентистів Сьомого Дня 
В.А.Крупський, керую
чий справами Ук-
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раїнської Православної Церкви Київського Патріархату о.Борис (Таба- 
чик), представник Української Греко-Католицької Церкви о.Олег, дирек
тор Інституту релігійної свободи О.В.Заєць, член Національних Духовних 
зборів Багаї України Т.О.Кузіна, ректор Українського гуманітарного 
інституту А.С.Жаловага.

Учасники школи прослухали лекції фахівців у галузі історії та 
соціології релігії, державно-церковних відносин, релігійної свободи і то
лерантності, зустрілися з представниками різних конфесій — право
слав'я, католицизму, ісламу, протестантизму, іудаїзму, кришнаїзму, багаї 
та інших. Гостями Школи були відомі державні і громадські діячі, дипло
мати, представники міжнародних фондів та університетів. Учасники 
Школи отримали теоретичну підготовку з проблем міжконфесійних і 
міжрелігійних відносин, набули практичних навиків спілкування і 
співжиття віруючих різних релігій. Школа стала живим прикладом нала
годження і зміцнення добрих відносин між молоддю відмінних світогляд
них орієнтацій і традицій із різних країн світу. Школа схвально оцінила 
принципи міжнародних та вітчизняних правових актів у сфері захисту 
прав людини, котрі стосуються свободи релігії та віровизнань.

Учасники Школи познайомилися з історичними і культурними пам’ят
ками столиці України м.Києва. Так, вони побували в Києво-Печерській 
Лаврі, Софії Київській, Михайлівському монастирі, Володимирському 
Соборі, Київській Духовній Академії, відвідали нову мечеть «Ар-Рахма» 
(милосердя) ДУМУ.

Слухачами Школи була прийнята Декларація релігійної толерант
ності, яку підписали всі її учасники. Вирішено надіслати Декларацію всім 
урядовим і релігійним організаціям, молодіжним асоціаціям, сприяти 
організації і проведенню міжконфесійних діалогів в дусі релігійної толе
рантності, включитися в процес просвіти і освіті молоді з питань релігії, 
прагнути до об'єктивного і регулярного інформаційного висвітлення 
у ЗМІ подій, що стосуються теми релігійної толерантності.

Під час роботи Школи було утворено молодіжну секцію Української 
Асоціації Релігієзнавців, керівником якої одноголосно обрано 
Д.Кірюхіна.

Учасники першої Міжнародної Молодіжної Школи «Релігійна толе
рантність» мають намір тісно співпрацювати з фондами і асоціаціями, 
державними, релігійними, освітніми, молодіжними і громадськими ор
ганізаціями, котрі підтримують релігійну толерантність, зацікавлені 
в міжрелігійному діалозі.

Школа планує продовжити свою роботу в наступному році.
Контактні адреси і телефони: Україна, 01001, Київ, Трьохсвяти

тельська, 4, Інститут філософії НАН України, Центр релігійної інформації 
і свободи. Тел.: 380-44-229-04-18, 229-48-12. E-mail: cerif@alfacom.net. 
Веб-сторінка: www.cerif.com.ua

Релігійна панорама № 7’2001 39

mailto:cerif@alfacom.net
http://www.cerif.com.ua


Теми номеру

Наводимо повністю текст Декларації, яка була прийнята учасниками 
Міжнародної молодіжної літньої школи:

ДЕКЛАРАЦІЯ
РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

МИ, УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ м о л о д іж н о ї ЛІТНЬОЇ ш ко л и  
(ММЛШ) «РЕЛІГІЙНАТОЛЕРАНТНІСТЬ»,

маючи на меті:
— утвердження принципів вільного вибору кожним свого вірос

повідання;
— підтвердження права людей на вільне об'єднання в релігійні ор

ганізації;
— сприяння цивілізованому діалогу між різними релігійними ор

ганізаціями і громадами;
— використання науково обґрунтованих підходів до вивчення про

блем релігійної толерантності;
— сприяння реалізації міжнародних правових актів, а саме «Загаль

ної Декларації прав людини«, «Європейської конвенції з прав людини«, 
«Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, 
релігійних або мовних меншин« та інших правових актів, а також ук
раїнських державних правових актів із свободи релігії, зокрема Консти
туції України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні ор
ганізації»;

проголошуємо наступне:

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Під «релігійною толерантністю» ми розуміємо такий мо

рально-етичний орієнтир поведінки особи чи спільноти, який передба
чає обов'язковість взаємоповаги, свідому відмову від нетерпимості, на
силля, приниження гідності один одного, визнання суверенності кожно
го в сфері релігії, а також в його світоглядному і конфесійному виборі.

Стаття 2. Під «свободою релігії» ми розуміємо свободу вибору і 
сповідування будь-якої релігії, свободу проповіді і відправлення обрядів 
та релігійної діяльності.

Р озділ II. ДЕРЖАВА, РЕЛІГІЯ І СВОБОДА СОВІСТІ
Стаття 3. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії.
Стаття 4. Відносини між людьми, які дотримуються різних світогляд

них, в т.ч. релігійних, погдядів, повинні базуватися на принципах
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релігійної толерантності в дусі поваги до думки кожного незалежно від 
його конфесійної або національної належності.

Стаття 5. Відносини між релігійними течіями, напрямами, церквами, 
організаціями повинні будуватися на основі релігійної толерантності. 
Кожна релігійна інституція повинна поважати будь-яку іншу, утримую
чись від зневажливих заяв і дій, що можуть заподіяти шкоду.

Стаття 6. Держава не повинна прямо чи опосередковано втручатись 
у справи релігійної організації безпосередніми наказами і директивами.

Будь-яка релігійна організація, що офіційно функціонує на території 
держави, добровільно бере зобов’язання діяти в рамках правового по
ля держави. .

Стаття 7. Держава має гарантувати і реалізовувати свободу думки, 
совісті й релігії кожної людини, права релігійних меншин, рівність 
у своєму правовому полі.

Реалізація свободи совісті та релігії може бути обмежена законом 
лише в інтересах охорони суспільного порядку, здоров'я і моральності 
населення чи захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 8. Відносини між державою та релігійними організаціями по
винні будуватися на засадах законності і толерантності. У разі, якщо 
прихильники будь-якої релігійної системи принижують людську гідність і 
утискають права людини, вони мають нести відповідальність згідно з 
чинним законодавством.

Стаття 9. Держава не повинна будувати свою зовнішню політику щодо 
іншої держави на засадах міжконфесійних і міжрелігійних відмінностей.

Р озділ III. ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО 
СПОВІДУЮТЬ ПРИНЦИПИ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Стаття 10. Члени будь-якої молодіжної організації, що сповідує прин
ципи релігійної толерантності, мають сприяти організації та проведенню 
міжконфесійних діалогів, конференцій, круглих столів, читань, лекцій, 
семінарів і наукових зустрічей з цієї проблеми.

Стаття 11. Члени будь-якої молодіжної організації, що сповідує прин
ципи релігійної толерантності, мають сприяти просвіті і освіті громадян 
у галузі релігійних вчень і практик, відповідно бажанню кожного і неза
лежно від конфесійної та національної належності.

Стаття 12. Члени будь-якої молодіжної організації, що сповідує прин
ципи релігійної толерантності, мають сприяти інформаційному 
висвітленню в ЗМІ проблем, які стосуються теми релігійної толерант
ності.

Стаття 13. Кожний учасник ММЛШ добровільно зобов’язується діяти 
згідно прийнятої Декларації, сприяти втіленню її принципів, підтримува
ти індивідуальний та колективний зв'язок з учасниками ММЛШ.
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П Р И К ІН Ц Е В І П О Л О Ж Е Н Н Я

1. Дана декларація не містить виключно повних положень.
2. Дана декларація є відкритим для підписання документом будь- 

ким і у будь-який час.

ВІЗИТ ПАПИ ІВАНА ПАВЛА II В УКРАЇНУ ОЧИМА 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЫЮГО СВЯЩЕНИКА ІВАНА ШЕВЦІВА

Для повної оцінки недавнього візиту Папи 
та його наслідків потрібен час. Але з того, що я 
бачив, можу заключати, що ця подія мала і ще 
довго матиме свої величезні позитивні 
наслідки в духовному і політичному житті Ук
раїнського народу.
' і н  ■; * ’

В духовному: коли брати до уваги мен
тальність православних, що Церква і духовен
ство — це щось далеке від решти світу, щось 
«святе», відокремлене від людей іконами, при
ховане під священними облачаннями та деко
раціями священнослужителів, вкритих 
тиміамом кадила; що це якийсь «інший світ», 

то візит Папи показав, що навіть найвищий церковний авторитет — Все
ленський Архиерей — це Людина, яка, як посланець Божий і неба, зни
зила їх до Землі, до людей, а людям пригадала, що всі вони — діти Божі 
й піднесла їх людську гідність до небес.

Пригнічена донедавна більшовицькою системою старша генерація 
галичан і непевна майбутності сьогоднішньої державності українська 
молодь в появі і словах Папи відкрила свою гідність дітей Божих і відчула 
Його батьківське піклування про її майбутнє.

А воно, те майбутнє — залежить від нас самих, зокрема від того, чи 
ми те майбутнє побудуємо на фундаментах Христової Євангелії і За
повідей Божих, а чи ж без них. Молодь відчула і скандувала головно, що 
вона Любить Папу! Саме в цьому взаємозв'язку і взаємопорозумінні не
бесного і земного, що проголошує Католицька Церква, й полягає її сила 
в цілому світі. Вона (Церква) вічно (подеколи невчасно) адаптується, 
пристосовується до нього наскільки це не суперечить вченню Христа і 
здоровому глузду. Вона служить людям! Унагляднений Папою зв'язок 
тих двох світів відчула зокрема галицька молодь, яка в лабіринті модер
ного світу все ще шукає стежки до Бога — свого Сотворителяй Відкупи- 
теля. І відходить.у вірі, у своїй рідній Церкві.
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Додамо, що Папа молився і говорив українською мовою, чого не роб
лять «свої» пастирі в Україні. Хіба це не вимовна лекція для всіх нас?! Так, 
нещодавно я був на св. Літургії в Українській православній церкві Мос
ковського патріархату в м.Хмільник, що на Вінниччині. Богослужіння пра
вилось старослов'янською мовою з московською вимовою, через що й 
тяжко було відрізнити архаїчну мову від теперішньої московської, «про
повідь» (якщо так це можна було назвати) теж по-московському, а вірні 
(бабусі) казали, що вони тутешні українці.

А хіба можу зігнорувати патріотичні заклики Папи (поляка) та його ци
тати Т. Шевченка диктувати «свою правду у своїй хаті» (=державі), які так 
дуже нагадували подібні заклики-благання св.п. Патріарха Йосифа до 
української Діаспори: «Будьте собою!».

В політичному. Політичну вагу візиту Папи як Глави держави Ватикан і 
Верховного Понтифіка Вселенської Церкви, відзначив і не раз підкреслю
вав під час зустрічей з Папою Президент України Леонід Кучма. Ніде прав
ди діти, що досі західний світ, зокрема той європейський, ставився до нас 
з недовірою, чи бува не повториться в нас білоруський синдром і поворот 
у Московське імперське і церковне ярмо. То ж, візит Папи і реакція на ньо
го українського Народу і його влади зміцнив надії вільного світу не лише 
про остаточний хід України від Москви, а й поворот на її заслужене місце 
в Європі! Цього рішення вже ніхто не відмінить! А всякі там «хрестові похо
ди» для «очищення» від слідів Папи в Києві (цікаво: чи й у Бабиному Яру та 
в Биківні теж) — це ще один глум над українським народом і свідчення 
«святості» його «канонічного» проводу. Історія дасть оцінку значимості 
візиту Папи та «екзорцистів» його слідів по Українській Землі.

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В РУМУНІЇ 
І МЕХАНІЗМИ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ

Після падіння комуністичного режиму в Румунії релігійні організації 
поступово відновили тут свою роль і традиційну діяльність, відбулося 
відродження релігії в суспільстві, зросла зацікавленість до духовних тра
дицій та релігійного виховання.

Законодавство, що регламентувало діяльність культів, було змінене Кон
ституцією 1991 р., якою передбачено, що румунські громадяни користуються 
однаковими правами і свободами незалежно від їх віросповідання. У той же 
час в країні проголошені і гарантовані релігійна свобода і форми її конкретно
го прояву. Встановлено умови, необхідні для нормального релігійного життя: 
культи вільні й організуються відповідно до власних статутів, користуються ав
тономією щодо держави і підтримкою з її боку, включаючи надання можли
вості надати релігійні послуги в армії, у лікарнях, в’язницях і дитячих будинках. 
У державних школах релігія передбачена як окрема навчальна дисципліна.
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Законодавство в сфері релігійного життя буде доповненим новим За
коном про культи, що повинен замінити Постанову № 177/1948 р. 
про загальний режим релігійних культів, що містить деякі положення, що 
суперечать Конституції 1991 р.

Хоча в останні роки були виявлені значні зусилля з розробки нового 
закону про культи, дотепер не вдалося його завершити через складний 
характер цієї сфери діяльності, а також через суперечки між культами, 
що були покликані державною владою до співробітництва при розробці 
даного законопроекту. Ще не вдалося дійти згоди з ряду питань, зокре
ма: статус «національної церкви», затребуваний Румунською Право
славною Церквою; умови визнання нових культів і умови створення но
вих місцевих церковних громад — у залежності від тривалості їхнього 
існування чи від мінімального числа віруючих.

Були також прийняті інші заходи для відшкодування збитків, нанесе
них Церкві в період комуністичного режиму. Так, греко-католицька церк
ва була знову визнана законною, дозволена діяльність інших релігійних 
груп, зокрема і створених іноземними місіонерами. Таким чином, карти
на конфесій сьогоднішньої Румунії значно збагатилася.

Головне місце в цій картині природно займає Румунська Православна 
Церква — традиційна церква румунського народу, що зіграла помітну 
роль у його історії, в утворенні і збереженні національної ідентичності. 
Вона охоплює 87 % населення Румунії. Католицизм представлений дво
ма церквами — Римсько-католицькою і греко-католицькою, котрі разом 
охоплюють 5,5 % населення країни. Протестантські церкви представлені 
в Румунії як у формі кальвінізму (Реформатська церква — 3 % населення 
угорської національності), так і лютеранства (Євангельська церква Авгу- 
стинскої конфесії з віруючими німецької національності, а також люте
ранська церква з віруючими угорської національності). У Румунії 
зустрічається також інший, менш розповсюджений вид протестантської 
церкви — Унітаріанська церква (з віруючими угорської національності), 
що виникла навіть на території сьогоднішньої Румунії, у Трансільванії.

У Румунії існує кілька релігійних культів національних меншин: 
іудаїзм, мусульманський культ (в етнічних татар і турків), вірменський і 
старообрядницький (в етнічних росіян — липован). Культи з віруючими, 
що належать до національних меншин, користуються такими ж правами 
і свободами, як і Румунська Православна Церква. Релігійні служби й 
адміністративна діяльність проводяться рідною мовою віруючих.

У Румунії існує також кілька євангельських церков, які називаються 
зеландско-протестантськими. Вони утворені після 1900 р.: баптистська 
церква, церква п’ятидесятників, адвентистів сьомого дня і християнсь
ка за Євангелієм.

Конфесійна картина Румунії має також релігійні організації, що ще не 
домоглися визнання як релігійний культ. Це — свідки Єгови, ре
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формістські адвентисти, зеландско-апостольські християни і право
славні старого стилю — найважливіші з них. Після 1990 р. вони одержа
ли законний статус релігійних організацій і можуть безперешкодно про
водити свою діяльність.

З падінням комунізму у Румунії, внаслідок діяльності іноземних 
місіонерів, утворилися також нові релігійні групи, що відкрило в Румунії 
плідний ґрунт для їхньої роботи з євангелізації. Серед них: мормони, ба- 
хаї, методисти і пресвітеріанці. Хоча в цих груп ще немає правового ста
тусу релігійного культу, але вони мають майже ті самі права, що й 
релігійні культи: вони можуть будувати будинки для молитов, можуть 
проводити служби і релігійні ритуали, включаючи водохрещення, одру
ження чи похорон, можуть займатися катехизацією віруючих, друкувати 
свої видання, мати власні видавництва. Різниця між ними і релігійними 
культами полягає в тому, що такі релігійні організації не користуються 
фінансовою підтримкою з боку держави, як це має місце щодо інших 
релігійних культів.

На відміну від релігійних культів, що визнаються законодавчою і вико
навчою владою Держави, інші релігійні організації затверджуються 
місцевими судами на основі Закону про об’єднання і фонди. Відповідно 
до цього законодавчого акту, мінімальне число членів, необхідне для 
створення об’єднання — три особи. На основі статуту організації місце
вий суд виносить рішення про надання їй якості юридичної особи.

В даний час у Румунії проводять свою діяльність понад 700 ор
ганізацій і фондів, що мають частково чи винятково релігійний характер.

На основі положень статті 29 Конституції, що регламентує підтримку 
релігійних культів Державою, було прийнято ряд законодавчих актів (за
кони, постанови і рішення Уряду) для надання матеріальних пільг з боку 
Держави всім релігійним культам, що вимагають такої підтримки, у на
ступних сферах:

— побудова більш ніж 1200 релігійних будівель, збереження і реста
врація найбільш значимих церковних будівель, що є частиною національ
ного надбання, при значній фінансовій допомозі з боку держави;

— ремонт старих релігійних будівель і забезпечення бюджетних 
асигнувань для утримання релігійних установ;

— повернення майна, конфіскованого державою у 1948-1989 роках, 
стало предметом деяких законодавчих актів: Рішенням Уряду Румунії 80 
об’єктів нерухомості було повернуто Румунській Церкві, Об’єднаній з Ри
мом (Греко-Католицькій). Ще більше 100 об'єктів нерухомості було по
вернуто шляхом судових розглядів місцевими адміністраціями. Недавно 
Уряд Румунії прийняв термінову постанову про повернення 10 будинків 
кожній дієцезії і релігійному центру.

Відзначимо, що повернення церковного майна було болючим питан
ням, оскільки в конфіскованих в церков будинках були розміщені школи,
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дитячі сади, притулки для сиріт чи людей похилого віку. Термінове їхнє 
звільнення призвело б до виникнення соціальних проблем.

В Румунії, починаючи з 1990 р., у систему державної освіти у якості 
факультативного чи вибіркового предмету введені заняття із морально- 
релігійного виховання дітей. Були початі заходи із надання релігійних по
слуг у румунській армії, лікарнях і соціальних установах. З цією метою 
був розроблений «Закон про діяльність священиків в армії», а також 
«Регламент організації і діяльності священиків», де зазначено, що участь 
військових у релігійних заходах є факультативним, а релігійні послуги 
повинні виконуватися залежно від віросповідання військовиків.

Для доповнення матеріальної бази церков, Закон про земельний 
фонд передбачає надання сільськогосподарської ділянки в розмірі до 10 
гектарів кожній церковній парафії і до 50 гектарів — монастирям і дієцез- 
ним центрам. Виділяється їм також до 50 гектарів лісу.

У церков є власний бюджет. Він утворений добровільними внесками 
віруючих і шляхом продажу різних релігійних предметів, а також суб
сидіями з боку держави. Заробітна плата церковного персоналу забез
печується державою на рівні базового договору і доповнюється власни
ми доходами

Інша міра, прийнята Державою з метою надання допомоги церквам, 
складається із виключення від сплати податків за вироби і послуги, 
зроблені в установах, що належать церквам і необхідні для проведення 
релігійної діяльності. Були також надання пільг при виділенні Державою 
земельних ділянок для побудови нових храмів і молитовних будинків.

Навчання церковного персоналу в теологічних навчальних закладах 
середнього і вищого рівня здійснюється коштами церков. В даний час 
існує 164 теологічних шкіл вищого і середнього рівня. Вони були інтегро
вані в систему державної освіти й користуються тими ж правами, як і 
державні навчальні заклади, включаючи зарплату викладацького складу 
і стипендії, що надаються учням і студентам. Відзначимо, що розподіл 
субсидій церквам здійснюється без дискримінації, на основі повної 
рівності церков перед законом, у залежності від реальних вимог і 
терміновості в конкретних випадках.

Для підтримки церков була прийнята постанова, що встановлює їхнє 
виключне право на виробництво предметів, необхідних їм. Держава та
кож надала церквам ряд податкових і митних пільг.

Діюче румунське законодавство, а також матеріальна допомога, на
дана церквам, засвідчують, що свобода релігій і віросповідання в Ру
мунії цілком забезпечена і гарантована.

(Матеріал підготовлений співробітником 
міністерства у справах релігій Румунії Танасе Ларентіу)
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
Велике Біле Братство. Час від ^  

часу на шпальтах газет з'являють
ся статті про цю порівняно молоду 
релігійну течію. Проте більшість із 

их далі заяложеної інформації 
1992 р. не йдуть. «Хрещатик» не- 

навіть вмістив інтерв'ю, з 
якого слідує, що Марія Деві Хрис
тос й досі знаходиться в ув'язненні 
і що вона разом з Ю.Кривоного- 
вим збирається вкоїти якусь нову 
витівку. А між тим церква Юсма- 
лос за останні 3-5 років, зокрема 
після виходу з ув'язнення Марії 
Деві Христос і відходу від неїіоан- 
на Свамі, зазнала помітних змін. В 
цьому можна переконатися, уваж
но прочитавши наведене нижче 
інтерв'ю російського релігієзнав- 
ця з Марією Деві Христос.

Інтерв'ю Марії Деві Христос релігієзнавцю під псевдонімом 
^«Апельсинка» 4 грудня 2000 р.______________________________

Релігієзнавець: Чим сьогодні 
є Вселенська Церква Велике 
Біле Братство Юсмалос?

Марія Деві Христос: Велике 
Біле Братство Юсмалос — це Нова 
Спільнота Перетвореного Людст
ва — великі посвячені, які навчені 
Самим Богом. Головне завдання 
Братства — підготувати планетар
не людство до нових умов життя в 
добу Золотого Віку на Перетво
реній Планеті Земля. Основна ідея 
— Божественна ЛЮБОВ до всього, 
що дихає і Велика Гармонія Двох 
Космічних Начал — Чоловічого і 
Жіночого, а відтак виконання Зако

ну Вселенської ЛЮБОВІ, втіленого 
в Останньому Заповіті Матері Світу 
Марії ДЕВІ Христос.

Велике Біле Братство Юсмалос 
2000 р. — це Божественно- 
Космічна Спільнота, що розповсю
джує Культ Уру (Золоту Релігію) 
Матері Світу у Всесвіті. Насампе
ред, на Святому Прикладі — 
Єдності Двох Божественних На
чал: Матері Світу Марії ДЕВІ Хрис
тос і Супруга Вічності Івана-Петра 
Другого — Божественної Жінки і 
Божественного Чоловіка, Матері й 
Отця, Коханої й Коханого фор
мується нова планетарна

Релігійна панорама № 7'2001 47



Актуальне інтерв’ю

Свідомість. Свідомість Бога і Лю
дини, Макро- і Мікрокосма, Куль
тура Матері Світу включає в себе: 
Науку і Релігію, Мистецтво і Тео
софію, Космічний світогляд і Устрій 
Божественної Держави. Наука по
яснює натуральну Природу Абсо
люту і Космос світобудови. Релігія 
являє Віру, яка походить від Знан
ня Бога і Устрою Системи Світу. 
Мистецтво дає духовне оформ
лення містерій самого життя: 
містичний танець Матері Світу 
відтворює стихіальну Єдність Про
стору і Часу, що трансформуються 
у ВІЧНІСТЬ, ЛЮБОВ і ГАРМОНІЮ; 
Божественна музика і спів — 
піднімають до висот Абсолютної 
Любові Самого Бога: Великої Ко
ханої і Коханого; живопис — 
відкриває картини Внутрішнього 
Світу Матері Світів; Божественна 
релігійна Поезія Матері Світу — 
езотеризм і Саме Життя, що 
відкриває Великі Таємниці й Істину 
Бога; театр — відтворює життя ду
ховної спільноти, сатира — 
висміює фарс гріховного світу, 
трагедія — відображає дисгар
монію буття і Нової Спільноти, лег
ка гра — втілює ковзання Матері 
Світу по хвилях океану Вічності; 
ритуал піснеспівів і містерій — 
втілює очікування віруючих й Вели
ку Ідею Творця: Золото ЛЮБОВІ, 
Золото Душі і Духу, Золото Вели
кого Блаженства. Духовна Школа 
Матері Світу — освічує посвячених 
через живі й теоретичні Уроки 
Марії ДЕВІ Христос та Івана-Петра 
Другого.

Уклад життя Великого Білого 
Братства: формування Золотого

Кільця Союзів Божественної ЛЮ
БОВІ (Чоловік і Жінка, Брат і Сест
ра, Посвячені Великого Білого 
Братства), котрі запалюють Золо
тий Ланцюг планетарної Єдності 
Двох Начал. Цей Святий Союз — 
Гармонійний і Непорушний, основа 
Відносин — абсолютна ЛЮБОВ. 
Розповсюдження Вчення Матері 
Світу, що втілюється в життя. Це — 
Програма Спасіння всього живого 
шляхом Перетворення-Фохати- 
зації Свідомості.

Релігієзнавець: Що є голо
вним у Вашому Вченні?

Марія Деві Христос: Основа 
Божого Вчення — це Любов до 
всього сущого, Гармонія між Небе
сним і Земним, Духовним і Ма
теріальним, Зовнішнім і 
Внутрішнім, Чоловічим і Жіночим 
Началами. Символічно це відобра
жає форма рівнобічного Хреста 
Матері Світу — Основного Симво
лу Великого Білого Братства. А го
ловне те, що Бог — Є Мати, Жінка 
— Священниця Останнього За
повіту Матері Світу, а Вчення — це, 
передусім, — Всеосяжне Знання 
Абсолюту.

Релігієзнавець: Чи можна го
ворити про деяку видозміну об
рису Великого Білого Братства 
Юсмалос з моменту його появи 
в 1990 р.? З чим це пов'язане?

Марія Деві Христос: На почат
ку 90-х років Юсмаліанство лише 
формувалося як Нова Релігія і 
сприймалося як оновлений різно
вид Християнства, доповненого 
новими ідеями. В той час про Гар
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монію Двох Божественних Начал 
не могло бути й мови. У всіх сучас
них релігіях канони і догми визна
чали жінку як істоту нижчу. Тому, 
спочатку Матір Світу підняла при
нижене Жіноче Начало до рівня Чо
ловічого, дала право жінці-свяще- 
нику вести службу, Хрестити, 
Сповідати, утвердила Істину: Бог 
— Є Мати, що вже само по собі бу
ло революцією у свідомості людей, 
які звикли асоціювати Бога з Чо
ловічим Образом Отця-Сина, а 
священнослужителя — з чо
ловіком. Матір Світу Марія Деві 
Христос поступово Відкривала 
ЛЮБОВ Божу до Сина, Отця, Су
пруга. Змінювалась свідомість 
віруючих.

Нині Мати Світу Розкрила 
Сутність Свого Вчення — основну 
доктрину про Єдність Двох Начал і 
Великої Трансформації Життя, що 
є станом світової дихаючої Ма
терії, яка заповнюється Абсолют
ним Світлом ЛЮБОВІ Божої. Вели
ке Біле Братство Юсмалос за ме
жами першого десятиліття пере
росло поняття Церкви і перетво
рюється на Єдину Расу Нового 
Людства, котре виконує Золотий 
Заповіт ЛЮБОВІ Матері Світу...

Релігієзнавець: Шлях до
знання лежить через любов?

Марія Деві Христос: Так, шлях 
до Знання лежить через ЛЮБОВ... 
В основі мого вчення лежить Непо
рушний Закон Любові. ЛЮБОВ — 
це БОГ, це ЗАКОН, це ІСТИНА. 
Прийняти Його можуть тільки 
відкриті серця. Хоча Любов, як 
Сонце, світить одночасно і добрим

і злим, і відкритим і закритим. Але 
Господь — це, передусім, Нена- 
сильство, а тому свій шлях кожна 
людина обирає сама. В основі ЛЮ
БОВІ Матері Світу — Яблуко 
Пізнання Добра і Зла, зірване з де
рева першою жінкою — Євою. Сьо
годні це вже Плід з дерева Життя, 
котрий дає Своїм Дітям вкушати 
Мати Світу. На відміну від двох по
ловинок «яблука Єви», Яблуко Ма
тері Світу — цілісне, адже пізнана 
Мудрість Життя, людство пізнало 
зло і добро і нині гідне стати Муд
рим. «Яблуко Адама» — Двоє в Од
ному — є Єдністю Двох Начал. І ли
ше через Єдність можна досягнути 
повного Знання.

«Знання» і «пізнання» у давньо- 
семітській мові означають «зачат
тя», «створення». І це так! Поки дві 
половинки не стануть Єдиним Яб
луком, не сотвориться ЛЮБОВ, не 
сотвориться Життя. Абсолютна 
Форма Творця Всеселикій Матері 
подібна — Адамовому Яблуку: в 
Ньому Два Начала з’єднані в Одне. 
Вище осягнення Господа — це Лю
бов Закоханого і Закоханої, це По
вна Єдність, поєднання всіх зем
них оболонок, Гармонія, Блаженст
во, Знання. Те, що століттями 
сприймалося однобічно й непо
вноцінно, Матір Світу Сотворила в 
Єдину Гармонію: Любов — це 
Святість, Чистота, Премудрість 
Божа, Вічний Світ (Світло)! Культ 
ЛЮБОВІ — це Царство Боже: в ко
трому Два Начала — Єдині, адже 
подібні Богу. Любов усуває всі не
доліки людські і відкриває 
свідомість до Єдності з Богом. 
Злитий з Богом — уже ЛЮБОВ. А
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ЛЮБОВ — це Знання. Любов і зло
— несумісні.

Релігієзнавець: Що таке
«грядущеє Преображення пла
нети» і які ознаки близькості 
цього Преображення?

Марія ДЕВІ Христос: Преоб
раження планети — закономірний 
процес еволюції. З часу Створення 
Землі і планет Сонячної Системи
— здійснилося Повне Коло Буття, в 
якому Теперішнє зустрілося з Ми
нулим і Майбутнім. І нині, Світ Ма
терії живе згасанням попередніх 
енергій і Народженням Нових! Те, 
що здійснилося на Небі, перенес
лося в план Матерії і Здійснюється 
тут. Завершенням цього Вселенсь
кого Перевороту Стане Преобра
ження Всього Сущого.

Релігієзнавець: Мова йде 
про Преображення цього, зем
ного світу? Преображення го
тується і здійсниться тут, на 
Землі?

Марія Деві Христос: Мова йде 
про Преображення Людської 
свідомості, в першу чергу. Адже 
спочатку Створюється Дух, а зго
дом — Набувається Тіло. Ідея Ма
тері Світу про Створення Нової 
Землі і Нового Неба, тобто Преоб- 
раженого Світу Зійшла на Землю 
разом з її Явленням у грішний світ. 
Епохальний Вчитель Явився, щоб 
Здійснити планетарний Переворот 
у всіх розуміннях цього поняття: 
від переходу нижчого стану до Ви
щого, до переміни орбіти Землі і 
переводу всього Зодіакального 
Небесного Кола у Новий часовий

виток. І Ідея Моя Здійснилась! Ті, 
Що Знають Матір Світу — мають 
уже преображенну Свідомість. Чо
ловічий і Жіночий Принципи в 
Нашій Спільноті — Поєднані. 
Повінчані пари, або Союзи Святої 
ЛЮБОВІ утворюють Золоте 
Кільце, через яке відбувається 
Трансформація Вищої Фохатичної 
Сили Божественної ЛЮБОВІ Марії 
ДЕВІ Христос й Івана-Петра Друго
го. Ісіда, породивши Гора, знову 
віднайшла Свого Чоловіка Осіріса.
І в образі Осіріса, Тіло котрого Во
на Зібрала по клітинах, Матір Світу 
віднайшла відроджене Людство.

Безумовно, Преобразиться 
планета Земля і стане Богемою 
(Бог Є Мати)! Центром Всесвіту 
стане Місто Єви — Київ [Ки — дух, 
енергія Єви]. Навіть у самій назві 
передбачене майбутнє. Цей град 
не буде вузьконаціональним, це 
буде Божий Град, від якого роз
почне відлік Золотий Вік Матері 
Світу. Раса буде єдиною — посвя
чені. Мова — одна. Стремління 
єдине — відродити цілу планету 
подібних до Бога Людей. Тільки 
той, хто увійде під Золотий Покров 
Матері Світу Марії Деві Христос — 
набуде Преображенної Свідо
мості, а відтак увійде до Нового 
Преображенного Світу, КультУру 
якого МИ закладаємо сьогодні.

Релігієзнавець: Як би Ви оха
рактеризували сзовнішнє» ста
новище Вселенської Церкви Ве
лике Біле Братство Юсмалос у 
даний момент?

Марія Деві Христос: Якщо під 
«зовнішнім» становищем Ви маєте
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на увазі відношення до братства 
властей, то можна говорити про 
широкомасштабну операцію спец
служб, метою якої була обробка 
свідомості людей, залякування 
міфічною загрозою, що виходить 
від ВББ. І в нашій країні, і за кордо
ном події, пов’язані з гоніннями 
Юсмаліан в 1992-1993 р.р., нині 
визнають порушенням прав люди
ни на свободу совісті. Нас продов
жують сприймати по колись ство
реному стереотипу.

Ми досі не маємо культової 
споруди, де могли б проводити 
Богослужіння. Вже більше 3-х 
років чиновники розглядають пи
тання про реєстрацію нашої 
Церкви. Говорячи про «зовнішнє» 
становище Вселенської Церкви 
Велике Біле Братство Юсмалос, 
скажу коротко: живемо напівле
гально, хоча й офіційно. Нас ніхто 
не забороняв, але ЗМІ постійно

нагнітають навколо нас атмосфе
ру ненависті і страху, замість 
істинної інформації суспільству 
нав’язується фальсифікована, за
мовлена точка зору спецслужб, 
постійно ллються підлі наклепи. 
Проповідникам доводиться пра
цювати у жорстких умовах. Куль
тової споруди ми досі не маємо, 
оскільки юридично нас не визна
ють. На вулицях проповідувати та
кож не дають. І це вважається 
нормальним явищем у цивілізо
ваній державі. Боротьба з нами 
ведеться не лише в Україні, а й в  
Росії. Ми в неймовірно тяжких 
умовах вирощуємо Свій Сад. Але 
наскільки Він буде морозостійким 
і пристосованим до будь-яких 
життєвих умов... Я Знаю, що Зо
лотий Сад буде подібний до Свого 
Нового Господаря. А новим Госпо
дарем стане Нова Преображенна 
Людина. Так Буде!
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, 
КРУІ7ІІ СТОЛИ

Міжнародний семінар, присвячений свободі віросповідань в
країнах ОБСЄ відбувся в червні ц.р. в Гаазі (Нідерланди). В його роботі 
брали участь представники ОБСЄ та ООН, відомі експерти та релігійні 
діячі із держав ОБСЄ. Основні теми семінару: визнання та реєстрація 
релігійних спільнот і обмеження діяльності релігійних громад.

Релігієзнавчий конгрес відбувся 3-6 липня в столиці Куби. Двісті 
релігієзнавців із тринадцяти країн світу зібралися в Гавані, щоб 
обговорити проблеми феномену релігії загалом і стан релігійного життя 
на Кубі зокрема. Головною темою конгресу стали релігійні і соціальні 
феномени нового тисячоліття, релігійне оновлення 90-х років.

«Тоталітарні секти — загроза XXI століття» — таку конференцію під 
егідою Російської Православної Церкви в Нижньому Новгороді провели 
провідні «антисектантські організації» Росії. Були запрошені відомі 
сектоборці з країн Європи і з різних регіонів РФ. Науку на конференції 
репрезентували «славні психіатри», які вже готові взятися за лікування 
«сектантської чуми». Було багато православних батюшок, але чомусь на 
цей раз були відсутні занепокоєні батьки. Доповіді були з типовими 
викладками: зростає кількість принад в інтелігенції; відбувається з боку 
НРТ психічне насилля і маніпулювання свідомістю; гуруїзм нагадує 
термоядерну бомбу, секти загрожують здоров'ю людей , а тому держава 
має втрутитися в процес їх поширення і т. ін. В своїй резолюції 
конференція закликала державу і фахівців виводити нові релігійні рухи 
на «чисту воду». Серед небезпечних «сект» було названо: мормонів, 
єговістів, сайєнтологів та кришнаїтів. Список завершують неоязичники, 
відьми і сатаністи. Відтак учасники конференції висловилися за тепличні 
умови діяльності традиційних церков.
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РЕЛІҐІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
ПЕРІОДИКИ ТА ІНТЕРНЕТУ, 

МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ

Різдво Христове — 2000. Статті і матеріали. — Львів, 2001. — 240 с. 
Видавництво «Логос» Львівського Музею історії релігії в цю ювілейну 
збірку включило статті з історії і сьогодення християнства в Україні. 
Привертають увагу розвідки про місце Києва в церковно-національній 
ідеології Руси-України, поєднаність українства і християнськості, 
особливості греко-католицької релігійності, включення мистецтва в 
обрядову сферу християнства, роль видатних постатей в релігійній 
історії України та ін.

Государство. Религия. Церковь (в России и за рубежом). Під
такою назвою виходить інформаційно-аналітичний бюлетень кафедри 
релігієзнавства Російської академії державної служби при Президенті 
РФ. Друге число бюлетеня за цей рік вміщує матеріали «круглого столу», 
присвяченого «Основам соціальної концепції Руської Православної 
Церкви». В третьому числі друкуються аналітичні матеріали та статті 
фахівців у сфері релігієзнавчої та релігійної освіти. Статті виконані в 
контексті проблем сучасних державно-конфесійних відносин в Росії.

Введение в общее религиоведение. — М., 2001. — 570 с. 
Видрукований за редакцією проф. І.М.Яблонова підручник відрізняється 
принципово новими концептуальними підходами у висвітленні блокових 
тем з філософії релігії, її соціології, психології, історії та феноменології. 
Книгу написано із врахуванням світового досвіду дослідження 
релігієзнавчих проблем.

Религиоведение. Хрестоматия. — М., 2000. — 797 с. Навчальний 
посібник, що вийшов за редакцією А.Краснікова, вміщує уривки із творів 
відомих релігієзнавців світу, які відносяться до періоду виникнення 
сучасного релігієзнавства і формування його основних дисциплін.

Апокрифические Апокалипсисы. — С.-Петербург, 2001. — 280 с. В
книзі зібрані пам'ятки апокрифічної літератури, що об’єднані жанром
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одкровення. Частина видрукуваних в збірці творів з'явилася раніше 
канонічного «Апокаліпсиса».

Н.Дудар, Л.Филипович. Нові релігійні течії в Україні: огляд, 
документи, переклади. — К., 2000. Зрештою видрукувано здану ще в 
минулому році до видавництва «Наукова думка» книгу відомих в Україні 
та за її межами дослідників такого складного феномену як НРТ. Дається 
аналіз особливостей і тенденцій розвитку основних НРТ, які мають своїх 
послідовників в Україні. Вміщено документи про релігійну свободу.

М.Полінчак. Церковне право. — Ужгород, 2000. — 140 с. В
навчальному посібнику розкривається специфіка «церковного права» як 
юридичної дисципліни, розкриваються структура його, моделі 
державно-церковних відносин. Автор звертає увагу на правове 
регулювання державно-церковних відносин в Україні.

«Военно-христианский вестник» — друкований орган Воєнно- 
християнського союзу — почав виходити в Москві з початку 2000 р.
Завданнями журналу є роз'яснення й утвердження ідей християнського 
вчення, відродження кращих традицій російської армії і флоту, 
патріотичне виховання, захист прав і свобод військовослужбовців у 
сфері свободи совісті, забезпечення військовослужбовців духовною 
літературою, робота із впровадження інституту військових капеланів, 
альтернативної служби тощо. Директором видання є виконавчий 
директор Воєнно-християнського союзу Росії Олег Аскальонок. З 
матеріалами журналу можна ознайомитися і на Web-сторінці: 
www.rmcu.ru

Religion and Church in modern Ukraine. Anatoly M. Kolodny, 
Liudmyla O. Filipovych, Howard L.Biddulph. — K., 2001. Видана 
англійською мовою праця відомих українських науковців та їх колеги з 
Брігам-Янгського університету (США) має на меті ознайомлення 
зарубіжної аудиторії із станом релігії і церкви в сучасній Україні. Розділи 
книги присвячені тенденціям змін і зростання релігійності в незалежній 
Україні, проблемам державно-церковних відносин в нашій державі, 
свободи буття релігії. У поданому аналізі проф. Г.Біддулфа міститься 
оцінка релігійного становища в Україні з боку закордонного 
спостерігача. Наприкінці книги подано статистичні дані щодо кількості 
релігійних громад різних напрямків.

До 130-річчя від дня народження Лесі Українки Одеська 
кіностудія відзняла фільм за мотивами трьох драматичних творів 
поетеси, написаних на біблійні сюжети — «На полі крові», «Йоганна,
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жінка Хусова» та «Одержима». Перша новела розповідає про Юду 
Іскаріота, який за отримані ЗО срібняків купив кам’янисте поле і тяжко 
його обробляє. Друга новела розповідає про повернення до дому жінки 
Хуси, яка свого часу роздала чимало речей бідним та пішла за Господом. 
Після смерті Месії, оплакавши Його як вірна учениця, вона повернулася 
додому... Третя новела розповідає про Міріам, яка відкрито бунтує проти 
одного з головних постулатів Христа — любові до ворогів. Вона, як і 
жінки-мироносиці, полюбила Месію, але як чоловіка, не повністю 
прийнявши Його вчення. Міріам ладна вбивати ворогів Христа і навіть 
тих його друзів,^ які зрадили його... Цікаво, що свого часу церковна 
цензура Росії заборонила ввезення з Галичини того числа «Львівського 
наукового вісника», в якому була надрукована поема «На полі крові». 
Режисер фільму — Я.Лупій. (С.Тряшин)

Батай Ж. Теория религии. — Минск: Современный литератор, 
2000. — 352 с. Автор збірки, в яку увійшло дві його відомі праці — «Те
орія релігії» та «Література і зло», добре знаний серед класиків фран
цузької філософської думки другої половини XX ст. Ж.Батай подає аль
тернативну нині домінуючим поглядам теорію походження релігії, її ста
новлення, основних етапів. В його дослідженнях відчутний вплив ідей 
французьких неогегельянців, екзистенціалізму і марксизму. Книга цікава 
тим, що вона не носить описового характеру, а філософські осмислює 
головні принципи релігії.

Судьбы гегельянства: философия, религия и политика проща
ется с модерном. Сборник научных материалов Международной 
конференции. — М.: Республика, 2000. — 383 с. Увагу релігієзнавця 
особливо привертає один з розділів збірки, яки присвячений філософії 
релігії. В ньому зокрема представлені статті відомих істориків філософії 
релігії, в яких розглядаються філософія релігії Гегеля в історичному кон
тексті, антигностичні аспекти його філософії релігії, проблема того, чому 
атеїзм і релігійна свідомість однаковим чином посилаються на філо
софію Гегеля.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

Ц Е Р К В А  Х Р И С Т И Я Н
В ІР И  Є В А Н Г Е Л Ь С Ь К О Ї —  П 'Я Т И Д Е С Я Т Н И К ІВ **

Шановні читачі «Релігійної панорами»!

Як громадяни України разом з ва
ми християни віри євангельської 
безмежно вдячні Богу за його вели
кий дарунок життя для кожного осо
бисто та незалежність нашої рідної і 
прекрасної України для нашого на
роду.

За роки незалежності Церква ХВЄ 
в Україні пережила і продовжує пе
реживати рясні Божі благословіння 
та потужний духовний зріст. 
По кількості громад, які існують і 
діють згідно чинного законодавства, 
християни віри євангельської 
посідають п’яте місце і є досить 

помітною складовою частиною духовного життя України.
На жаль, багато людей в Україні не знають досить добре віровчен

ня та особливостей євангельської церкви, історії її виникнення та існу
вання на наших землях, тому часто користуються різними чутками і 
критичними зауваженнями опонентів євангельського руху.

Але, щоб хто не казав, Свята Біблія — з точки зору віровчення та 
історія євангельського руху — з точки зору важливості спритних духов
них пошуків пізнання Бога та Його волі — красномовно свідчить про не
залежну ґрунтовність виникнення і існування євангельської церкви.

Спрага до Бога і до Його Слова виникла у душах слов'ян зразу ж 
після прийняття Київською Руссю християнства та дала потужний по
штовх до зародження євангельських течій. Зовсім не має значення, як 
називали їх люди, чи то духоборами чи молоканами, штундистами чи 
п’ятидесятниками. Факт є фактом — євангельська віра в Христа є

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається одній із релігійних 
течій України.

** Матеріал наданий Володимиром Франчуком. помічником Президента Союзу церков 
християн віри євангельської України.
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унікальним духовним явищем в житті нашого народу. Євангельська 
віра може виходити за рамки традицій і обрядів, що складалися 
століттями, але вона має своїми межами Слово Боже — Євангелію.

Найбільш яскравою особливістю церкви християн віри євангельсь
кої є признання і переживання хрещення Духом святим, яке повністю 
відповідає Святому Письмі. Спочатку Іван Хреститель проповідував 
усім «Я хрещу вас водою, але йде Потужніший за мене... — він хрести
тиме Вас святим Духом і огнем» (Як 3:16, Ів 1:33), а потім Сам Ісус 
повідомив учнів своїх «Чекайте обітниці Отчої, Іван бо водою хрес
тив,— ви ж охрещені будете Духом Святим» (Дії 1:4,5).

На сьогодні у світі є більше 500 між. людей які оповідають цю єван
гельську істину.

Основою духовного життя церкви ХВЄ є Свята Біблія. Євангелія 
вчить нас любити всіх людей, творити добро усім людям, не відповіда
ти злом за зло, благословляти, а не проклинати, поважати владу. Ра
зом з усіма громадянами України християни віри євангельської пере
живають радості і печалі сьогодення з вірою моляться за свій народ, 
за Україну, за її розквіт духовний і економічний.

Бажаю усім Вам, дорогі читачі, міцного здоров'я, спокою у серцях 
та рясних Божих благословінь.

З повагою,
М.С. ПАНОЧКО 

Президент Всеукраїнського Союзу Церков 
Християн Віри Євангельської

В ІР О В Ч Е Н Н Я , О Б Р Я Д И , ІС Т О Р ІЯ  І С Ь О Г О Д Е Н Н Я  

П Я Т И Д Е С Я Т Н И К ІВ

В історії християнства двадцяте століття є століттям п’ятидесят- 
ницького руху, який, виникнувши як новий рух у протестантизмі на 
зламі ХІХ-ХХ ст., стрімко поширився по всьому світі й наприкінці мину
лого століття нараховував у своїх рядах, за оцінками різних фахівців, 
біля 540 мільйонів послідовників.

Назва церкви. Загальноприйнята назва «п’ятидесятники» відби
ває теологічну особливість цього руху, що засвідчує важливість і 
сутність події, яка сталася у свято П’ятидесятниці в Єрусалимі — 
зішесття Духа Святого, і такою ж мірою — віру в те, що духовна 
сутність П’ятидесятниці (хрещення Святим Духом) є не тільки історич
ним фактом духовного життя церкви, але й явищем повторюваного 
характеру, а відтак необхідним переживанням кожного окремого віру
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ючих. Однак самі п'ятидесятники в нашій країні та деяких інших 
країнах іменують себе, як правило, Церквою християн віри єван
гельської, обґрунтовуючи цю свою самоназву Біблійними текстами 
(Дії 11:26 і Філ. 1:27).

Віроповчальні засади п'ятидесятництва. Богослов’я Церкви 
християн віри євангельської, як і віровчення інших євангельських цер
ков, ґрунтується на головному системоутворюючому принципі проте
стантизму, що чітко й коротко сформулював ще Мартін Лютер — 
«тільки Писання». Визнаючи певну користь і значимість тих чи інших 
церковних історій, переказів і джерел, християни віри євангельської 
твердо переконані в тому, що єдиним непогрішимим надійним джере
лом для формування віровчення, підставою і керівництвом для прак
тики церковного життя може бути лише Біблія. Заявляючи, що «Слово 
Боже доступне для читання і дослідження всякій людині», пастори і 
проповідники закликають всіх віруючих самостійно читати і досліджу
вати Священні Писання, вірити в них і в практичному житті жити 
в повній згоді і гармонії з євангельськими нормами, спираючись на 
слова Ісуса Христа: «Якщо любите мене — дотримуйтеся моїх за
повідей».

Християни віри євангельської вірять, що Христос є єдиним Посе
редником між Богом і людьми. Саме з цієї причини вони категорично 
відкидають заступництво святих і заступницькі молитви за померлих. 
У п’ятидесятницькому богослов’ї відзначається особлива роль Свято
го Духу, що є третім лицем Божественної Трійці, особою, єдиною з 
Батьком і Сином. Він зійшов на Землю для творення Церкви Христової 
в день П'ятидесятниці. Дух Святий в Церкві надихає Апостолів і про
років, дає силу для благовісті, прославляє Христа, облаштовує Церк
ву і кожного окремого її члена, викриває гріхи, дає віруючим мож
ливість духовного зростання, зміцнює віруючих духовно, наставляє їх, 
відкриває потаємні духовні секрети, животворить, визначає й 
провіщає майбутнє, наставляє служителів, утішає, очищає й освячує. 
Як Дух животворний і відроджуючий, він живе у серці кожного, безпе
рервно діє в ньому, підсилюючи і зміцнюючи людину у відношенні свя
тості й досконалості, наставляє на істину, зміцнює віруючих у їх слабо
стях, робить їх здатними і плідними на добрі справи. Духові Святому 
як Божественній особистості притаманні всі атрибути Божества.

Богослов’я п’ятидесятників про порятунок людини базується на 
армінізмі, тобто вченні, що від самої людини залежить: добровільно 
прийняти вірою дар порятунку і вічне життя, а чи ж відкинути його й ус
падковувати смерть. Таким чином, через благодать Ісуса Христа 
кожній людині надається можливість врятуватися. Практичними кро
ками для знаходження порятунку кожною людиною є наступні: повіри
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ти в Ісуса Христа, як в особистого свого спасителя, покаятися, наро
дитися згори, хреститися за вірою.

Християни віри євангельської вірять, що життя людини є священ
ним даром Бога. А тому до свого й чужого життя кожний повинен 
відноситься вищою мірою відповідально і ніхто не має права позбави
ти життя ні себе самого, ні іншу людину. Вірячи, що життя людини має 
право перервати тільки Бог, переважна більшість християн віри єван
гельської в Україні є пацифістами і відмовляються служити в армії зі 
зброєю в руках чи застосовувати зброю. Згідно своїх переконань, 
відповідно до Закону України «Про альтернативну військову службу», 
вони мають право на проходження військової служби альтернативно. 
Вони також послідовно виступають проти страти засуджених, пропо
нуючи замінити її пожиттєвим ув'язненням для найбільш непоправи- 
мих злочинців. Усі п’ятидесятники вважають аборти вбивством нена
роджених дітей і відносяться до цього явища вкрай негативно.

В ч е н н я  п р о  н а р о д ж е н н я  з г о р и  і х р е щ е н н я  Д у х о м  С в я т и м .  Віра 
в Ісуса Христа й щире звертання до Бога — це народження згори. На
родження згори йменується в Біблії народженням від води й Духу. 
Відбувається воно при сукупному впливі на людину Слова Божого (во
да є одним із символів Писання) і Духу Святого в момент покаяння і 
звертання до Бога. Людина, народжена згори, є чадом Божим і спад
коємцем вічного життя. Народження згори не ототожнюється з вод
ним хрещенням чи з хрещенням Духом Святим.

Хрещення Духом Святим — це прийняття особливої духовної сили з 
метою збудування церкви, для збудування внутрішньої людини, для про
повіді Євангелія у світі. Хрещення Духом Святим дається для служіння 
врятованих християн. Воно відбувається при наявності віри, переконан
ня, освячення, бажання, покори, духовної спраги і молитви, і супровод
жується силами, проявами і дарами Духа Святого, котрі не є природни
ми людськими здібностями чи знаннями, а є результатом надприродних 
дій Святого Духу. Як правило, в богослов'ї ХВЄ особливий наголос ро
биться на знаменні говоріння іншими мовами, подібно тому, як це, 
відповідно до книги Дій Святих Апостолів, відбувалося в Єрусалимі 
в день народження християнської Церкви на свято П’ятидесятниці.

Християни віри євангельської вірять, що хрещення Духом Святим 
може відбуватися під час молитви, під час проповіді, при покладанні 
рук служителів, за інших обставин.

П’ятидесятницьке богослов’я вчить, що духовні дари даються з волі 
Духа Святого, як це йому угодно. До духовних дарувань відносяться: 
слово знання, слово мудрості, дарунок віри, чудотворення, зцілення 
хворих, говоріння іншими мовами, тлумачення мов, пророцтво. Віру
ючі люди повинні прагнути до одержання дарів Духа Святого.

Релігійна панорама № 7'2001 59



Сторінка конфесії

У Церкві є служителі: єпископи (вони ж — пресвітери чи пастори), 
євангелісти і проповідники, диякони і діаконіси, наставники й настав
ниці, яких слід поважати і вшановувати з любов’ю за їх справу.

Обраних служителів благословляють на служіння старші служителі з 
молитвою і рукоположениям. За порушення норм церковного життя чи 
гріхи єретичні служителі церкви можуть бути позбавлені священного 
сану і піддані методам церковного впливу, як і всі інші члени церкви.

Погляд в історичне минуле. Рух християн віри євангельської — 
п’ятидесятників своєю передісторією вважає слова заповіту Ісуса 
Христа: «І вблагаю Отця Я, — і Втішителя іншого дасть вам, щоб із ва
ми повік перебував, — Духа правди, що Його світ прийняти не може, 
бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебу
ває і в вас буде Він». (Ів 14:16-17).

Характерною рисою віровчення церкви християн віри євангельсь
кої є визнання хрещення Духом Святим як прийняття особливої духов
ної сили для ефективного служіння церкви і кожного віруючого зокре
ма.

Початком історії ХВЄ вважається день П’ятидесятниці в Єрусалимі, 
як про це розповідає другий розділ книги Дій Апостолів «Усі вони 
сповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух 
давав їм промовляти» (Дії 2:4).

Початок сучасного класичного п'ятидесятницького руху важливо 
усвідомити в загальній динаміці розвитку Реформації в протестан
тизмі та його серйозному впливі на католицизм і православ’я. Ор
ганізаційно воно виросло з так званого «руху святості», що отримав 
великий розмах наприкінці XIX ст. у Великобританії і США, і підкреслю
вало важливість харизматичних проявів (чи — дії дарунків Святого Ду
ха) у житті церков і кожної віруючої людини індивідуально, логічно роз
виваючи загальний вектор спрямованості повернення до першохрис- 
тиянських взірців віровчення і практики церковного життя, що був ха
рактерною рисою протестантських рухів, особливо баптизму і мето
дизму.

Родоначальниками сучасного п’ятидесятницького руху вважаються 
методистський проповідник Чарльз Фокс Пархам (1873-1929), які по
чав проповідувати в 1901 р. в церквах Канзасу про хрещення Святим 
Духом зі знаменням говоріння на інших мовах, і один з його найбільш 
відомих учнів і послідовників — чорношкірий баптистський пастор 
Вільям Сеймур (1870-1922). Саме його діяльність привела до того, що 
з 1906 р. з Лос-Анжелесу в Каліфорнії п’ятидесятницький рух став по
тужно поширюватися по всьому світу.

Головна причина неймовірного поширення п'ятидесятницького ру
ху полягає в тому, що у всій історії християнства, починаючи з часів
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апостолів, в різних країнах і в різних церквах тією чи іншою мірою 
прослідковувалися такі харизматичні прояви, як видіння і надприродні 
об’явлення, феномен говоріння іншими мовами, пророцтва і пророку
вання майбутнього, здатність нелікарського зцілення хворих та ін. Ці 
явища в християнському світі завжди розцінювалися як дія дарів (ха
ризм) Святого Духу. П'ятидесятницький рух підвів під ці явища тео
логічну базу Нового Завіту, проголосивши їх нормативними для бого
службової практики будь-якої церкви. В такий спосіб, межі де- 
номінацій були зламані перед блискавичним поширенням універсаль
ної загальнохристиянської ідеї в її новому прочитанні.

У той же час такий характер виникнення п'ятидесятницького руху 
визначив і його природу як багатоукладну, що ввібрала в себе різно
маніття релігійних, культурних, етнічних ознак і форм як деномінацій, 
так і культур. Всесвітній п’ятидесятницький рух ніколи не був ор
ганізаційно єдиним цілим, розпадаючись на безліч деномінацій, со
юзів і груп церков. Однак з часом він оформився в п'ятидесятницькі 
союзи, які, постійно зростаючи, існують й дотепер.

Великим союзом, що поєднує церкви в багатьох країнах світу, є 
Церква Божа в Христі, створена проповідником С.Масоном (1866- 
1961), що походив з родини чорношкірих баптистів і був сином рабів. 
Церква Божа в Христі була першою п’ятидесятницькою деномінацією. 
Зараз вона є найбільшою п'ятидесятницькою деномінацією Америки й 
нараховує близько 4 мільйонів членів.

Поступово з Церкви Божої у Христі виділилася нова деномінація, 
що почала свою незалежну історію на конференції у 1914 р. у місті Хот 
Спрінгс у штаті Арканзас. Нова п'ятидесятницька деномінація, засно
вана групою п'ятидесятницьких церков під керівництвом Е.Белланда 
була названа Асамблеї (збори) Божі. Зараз у цьому союзі церков на
раховується 34,5 мільйонів членів у всьому світі. Нині його очолює То
мас Траск, який неодноразово відвідував Україну за останні роки. 
Всеукраїнський Союз християн віри євангельської — п'ятидесятників 
входить до складу цього всесвітнього п’ятидесятницького союзу.

Іншими, найбільш великими п'ятидесятницькими союзами нині є 
«Церква Божа», яка нараховує 1,6 млн. членів у 107 країнах світу. З 
цим союзом також активно співпрацюють багато українських п'ятиде
сятницьких церков. Крім цього, найбільш великими церковними сою
зами є «Об’єднана п’ятидесятницька церква», «П’ятидесятницька 
асамблея світу», «Свята Божа П’ятидесятницька церква», «Голгофська 
п'ятидесятницька церква» і деякі інші. Негритянські церкви Америки 
мають свій союз «Апостольська боротьба святої церкви Бога«.

П'ятидесятницькі церкви і союзи конструктивно співпрацюють між 
собою. Вони мають одне віровчення, мають загальні цілі й завдання. 
Періодично проводяться Всесвітні конференції п'ятидесятницьких
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церков. Перший такий конгрес проходив у 1921 р. в Амстердамі. 
На цьому конгресі було проголошено, що п’ятидесятницькі об'єднан
ня, зберігаючи свою структуру, свої особливості і повну автономію 
в питаннях внутрішнього життя, існують у рамках Всесвітнього Союзу 
християн євангельської віри чи п'ятидесятників (Пентекостал). П'яти- 
десятницькі церкви в багатьох країнах світу прийняли найменування 
християн євангельської віри. Починаючи з 60-х років у християнсько
му світі йде бурхливий процес активного проникнення п’ятидесят- 
ницького богослов'я в середовище інших деномінацій. Як правило, 
цей процес називається харизматичним рухом, однак цим терміном 
варто користуватися з певною обережністю.

Церква П'ятидесятників нині у світі є однією з найбільш зрос
таючих кількісно. Згідно даних журналу «Світова П'ятидесятниця» 
(№ 59 за 1998 р.) класичних деномінаційних п’ятидесятників у світі 
нараховується 215 мільйонів. «Британська Енциклопедія» повідомляє, 
що в 1998 р. в п'ятидесятницькому і харизматичному русі нараховува
лося 540 мільйонів послідовників. (У 1990 р., згідно «Словника П'яти- 
десятницького і харизматичного рухів», їх було 410 мільйонів). Таким 
чином, п'ятидесятники і харизмати разом є найбільшою групою про
тестантів у світі (другою після римських католиків). Середній темп 
приросту членів (залежно від регіону) десь на рівні 5-7 відсотків у рік. 
Більше всього п'ятидесятників знаходиться в Азії — 28 % від їхньої за
гальної кількості у світі. У Північній Америці проживає — 23 %, 
у Південній Америці їх 23 %, в Африці — 15%, в Європі — 10 %, в Оке
анії — 1 %.

П'ятидесятники, як люди, дуже різні — і за своїм статусом 
в суспільстві, і за своїм майновим положенням. Автомеханіки і лікарі, 
нотаріуси і біологи, архітектори і вчителі, робітники і пастори, 
співробітники міністерств й інженери-комп’ютерщики, бізнесмени і 
дизайнери, художники і вчені. Багато п'ятидесятників отримали бли
скучу освіту в престижних університетах різних країн світу. Вони не 
тільки повноцінні громадяни своєї країни, що мають свою достатню 
частку в духовній і матеріальній спадщині попередніх поколінь — во
ни формують сучасний день своєї країни, розвивають її духовний, 
інтелектуальний, моральний, матеріальний добробут, трудяться для 
завтрашнього дня своєї процвітаючої батьківщини. У багатьох 
країнах світу Церква П'ятидесятників користується великою і заслу
женою повагою в суспільстві, має на нього великий вплив. Церкви 
через своїх місіонерів надають велику гуманітарну допомогу багать
ом країнам світу, що розвиваються, будують госпіталі, школи й водо
гони.

Історична довідка про рух п'ятидесятників в Україні. П'ятиде- 
сятницький рух в Україні є порівняно молодим. Йому виповнилося 80
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років. Однак, будучи важливою складовою частиною сучасного єван
гельського руху, за кількістю своїх громад і кількістю послідовників 
в Україні П’ятидесятницька Церква вийшла на п’яте місце серед 
офіційно зареєстрованих релігійних об'єднань і займає значне місце 
в духовному житті народу України.

Говорячи про історію Церкви християн віри євангельської — п'яти
десятників у нашій країні, необхідно згадати, що віровченні джерела 
даного руху в Україні має коріння в дуже древніх періодах історії, коли 
в середовищі ортодоксального православ’я з низки причин почалися 
духовні пошуки євангельського типу як віровчення, так і практики бо
гослужіння, притаманних для першоапостольскої церкви і засвідчених 
на сторінках книги Діяння Святих Апостолів у Новому Завіті.

Ці пошуки, що призводили до утворення в надрах православ'я тих чи 
інших релігійних течій, протестантських за своїм духом і харизматичних 
за своєю суттю, особливо підсилилися в часи розколу в Російській пра
вославній церкві в епоху царювання Олексія Михайловича. Віруючі лю
ди, будучи дезорієнтованими нескінченними і непримиренними супе
речками щодо низки ритуальних обрядових особливостей, що послу
жили причиною розколу, і бажаючи навчатися Євангелію з першодже
рела, почали звертатися до Біблії самостійно. Читання Євангелія при
водило їх на шлях євангельського вірування і євангельської практики 
богослужіння. Це послужило причиною виникнення так званого «духов
ного християнства». Особливо яскраво прослідковується спорідненість 
сучасного п’ятидесятницького руху з рухом духоборців і молокан 
у царській Російській імперії. Безліч громад духоборців і молокан у XVIII- 
XIX ст. з ряду причин було утворено саме на півдні України в Таврії. Це 
значною мірою підготувало ґрунт для наступного руху євангельських 
християн, баптистів і п’ятидесятників, які стрімко стали розвиватися 
пізніше, коли відбулося поступове злиття духовних пошуків нашого на
роду з євангельськими рухами в інших країнах.

Є серйозні підстави в історичному плані вважати духоборців, 
а особливо молокан ранніми попередниками п'ятидесятників у Росії й 
Україні. Так, історичним фактом є масовий сплеск харизматичних про
явів (у тому числі — говоріння іншими мовами і пророцтва) у цих рухах 
в Україні ще в 1833 р. на Молочних водах. У той же час історичною 
правдою є те, що п'ятидесятницький рух в Україні сформувався як 
продукт злиття духовних шукань нашого народу і протестантських 
рухів у Західній і Північній Європі та в Америці.

Виникнення і поширення організованого п’ятидесятницького руху 
сучасного типу в Україні (у її сучасних кордонах) характеризується па
ралельним виникненням трьох самостійних початкових джерела.

На заході України п’ятидесятницький рух почався влітку 1920 р. із 
приїздом у Биківці в районі Кременця (ця територія на той час була під
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владою Польщі) українських селян, Порфирія Ільчука, Трохима Нагор
ного і Йосипа Антонюка, які були на заробітках в Америці. Практично 
одночасно такі ж вогнища виникли в Рівненській і Волинській областях 
завдяки діяльності тих реемігрантів, що поверталися їх США. Це при
звело до того, що 4-6 травня 1924 р. в Кременці був проведений пер
ший з'їзд християн Святої П’ятидесятниці, на якому й був утворений 
П'ятидесятницький Союз Церков під керівництвом Івана Герасевича 
(Гериса). У 1928 р. відбувся другий з ’їзд, на якому були представлені 
українські і білоруські громади. До 1929 р. відбулося об’єднання ук
раїнських, білоруських, польських і німецьких церков п'ятидесятників 
у тодішній Польщі і створений Всепольський союз християн віри єван
гельської — п'ятидесятників під керівництвом Артура Бергольця. Ве
личезну допомогу в діяльності Союзу налавала Східно-Європейська 
місія під керівництвом Густава Герберта Шмідта. У Біблійному інсти
туті, відкритому ВЕМ у Данцизі, одержали прекрасну богословську 
освіту сотні пасторів і проповідників. Протягом ряду років видавалися 
журнали «Примиритель», «Євангельський голос», «Будівельник Божої 
церкви» і «Доступ» українською, російською і польською мовами. 
Функціонував також на утриманні Союзу дитячий будинок, яким 
завідувала Л.І.Кобяко.

Цей Союз церков існував до вересня 1939 р., коли почалася Друга 
світова війна і територія Польщі була розчленована. До осені 1939 р. 
в Союзі нараховувалося понад 300 громад, а в них — 25.000 членів, ос

новну кількість яких складали українці.
П’ятидесятницький рух на Буковині 

(у кордонах нинішньої Чернівецької об
ласті), що була під владою Румунії до 
1940 р., почався у 1928 р. з проповіді 
вчення, які принесли в румунські єван
гельські церкви реемігранти із США, де 
вони стали п'ятидесятниками. До 1940 
р. на території нинішньої Чернівецької 
області вже існувало близько ЗО церков 
християн віри євангельської (як ру
мунських, так і українських). Вони про
довжують існувати й понині, будучи час
тиною сучасного Союзу церков христи
ян віри євангельської України. У період 
до 1940 р. вони були складовою части
ною п'ятидесятницького руху Румунії, 
діяльністю якого керували Г.Брадин, 

Іван Юхимович Воронаєв М.Олару, П.Кожукару, В.Гашпар, З.Ду-
митру, П.Миреуце й І.Воробець.
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Керівництво Х В Є  у  2 0 —30-х роках

У 1921 р. почався організований п'ятидесятницький рух у Ра
дянській Україні. Він пов’язаний з приїздом до Одеси з Америки 
євангеліста Івана Воронаєва, які у свій час повинен був залишити 
царську Росію, рятуючись від переслідувань з боку царського уряду. 
Рух від свого центру в Одесі став швидко поширюватися спочатку на 
півдні України, а потім і далеко за її межами.

Перша п’ятидесятницька церква була утворена в результаті 
діяльності І.Ю.Воронаєва й офіційно відкрилася 12 листопада 1921 
р. в Одесі. У 1924 р., коли кількість церков досягла більше п'ятдеся
ти, був проведений перший з ’їзд і утворений Обласний союз хрис
тиян євангельської віри з центром в Одесі. У вересні 1925 р. 
на з'їзді був заснований Всеукраїнський союз християн євангельсь
кої віри, у якому тоді нараховувалося більш ста церков. Головою Со
юзу був обраний І.Ю.Воронаєв. Таким чином, 3 вересня 2000 р. ви
повнилося рівно 75 років існування Всеукраїнського Союзу п’ятиде
сятників.

П'ятидесятницький рух поступово поширився і в різних регіонах 
Російської Федерації. Згідно з офіційними даними, у 1928 р. п'ятиде- 
сятницьких церков у Радянській Україні нараховувалося 350, а на мо
мент розгрому союзу в 1930 р., в СРСР було десь 500 із загальною 
кількістю членів біля 25 тисяч. Центральна помісна церква в Одесі на
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раховувала понад тисячу членів. В Одесі видавався журнал Союзу ХЄВ 
«Євангеліст» який був закритий владою восени 1928 р. Незмінним 
керівником Союзу, головою його Правління був Іван Воронаєв.

У 1930 р. Союз був закритий, церкви були позбавлені реєстрації, 
керівництво Союзу було безпідставно звинувачене в контррево
люційній діяльності і піддано жорстоким репресіям. Зокрема В.Колто- 
вич і М.Рюмшин загинули в таборах. Дотепер немає достовірних да
них про смерть у ГУЛАЗІ голови Союзу І.Воронаєва. Відомо тільки те, 
що в 1942 р. він ще був живий і знаходився у віддаленому північному 
таборі. Багато інших керівників Союзу також закінчили своє життя 
у в'язницях і таборах. Деякі були розстріляні. Дружина Воронаєва — 
Катерина Опанасівна багаторазово заарештовувалася. Вцілому вона 
провела у в'язницях, таборах і засланнях близько 25 років.

Восени 1939 р., коли почалася Друга світова війна і Польща була 
поділена, Всепольський Союз християн віри євангельської припинив 
своє існування. Західна частина України і Білорусії, де була зосеред
жена основна маса п'ятидесятницьких церков Всепольського Союзу, 
була приєднана до Радянського Союзу. На той момент головою Сою
зу був Артур Бергхольц, який опинився в окупованому Німеччиною 
місті Лодзь. Всі інші керівники Союзу були на радянській території. 
У 1939-1940 роках, після встановлення Радянської влади в Західній 
Україні, тут було репресовано багато пасторів церков.

У період німецької окупації України і Білорусії в 1942-1944 роках 
керівники п'ятидесятницьких спільнот, які залишилися на волі, пробува
ли відновити діяльність Союзів християн євангельської віри та християн 
віри євангельської і об’єднати церкви, що до певної міри мало успіх. 
Зрештою було утворено два центри. Один з них об'єднував ХЄВ (П'яти- 
хатки, Дніпропетровської області), очолювався з Г.Понурко, Д.Поно- 
марчуком і П.Бідашом. Другий — поєднував ХВЄ (Барановичі, Брестсь
кої області), і очолювався з Іваном Панько та Сергієм Вашкевичем.

У 1945 р. органами Радянської влади під загрозою нових ре
пресій керівникам п'ятидесятників було запропоновано влитися 
в загальний союз із ВРЄХБ* на підставі так званої Серпневої угоди, 
що була підписана обома сторонами в серпні 1945 р. З боку п'ятиде
сятників ця угода була підписана А.Бідашом, Д.Пономарчуком, 
І.Паньком та С.Вашкевичем, які репрезентували церкви як ХЄВ, так і 
ХВЄ. Багато церков п'ятидесятників, особливо в західних областях 
України, ввійшли до ВРЄХБ, де перебували аж до 1989 р. Однак, з 
огляду на віроповчальні особливості, у союз з євангельськими хрис
тиянами і баптистами ввійшла тільки деяка частина п'ятидесятників, 
та й ті, які ввійшли у ВРЄХБ, були опісля значно розчаровані резуль

* Всесоюзна Рада євангельських християн і баптистів з центром в Москві.
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татами об'єднання. З цієї причини в бе
резні 1948 р. у Дніпродзержинську 
Дніпропетровської області відбувся 
нелегальний з'їзд п'ятидесятників під 
керівництвом А.Бідаша, що прийняв 
рішення порушити клопотання перед 
Урядом Радянського Союзу про дозвіл 
відновлення діяльності Союзу п'ятиде
сятників. Важливою обставиною було 
те, що в цій нараді брали участь пред
ставники від усіх трьох братств п’яти
десятників. На нелегальному з'їзді 
в Дніпродзержинську було вироблене 
звернення до керівництва ВРЄХБ і Уря
ду СРСР, в якому аргументовано дово
дилося, чому за минулі роки об’єднан
ня не тільки не досягло якихось пози
тивних результатів у своїй діяльності, 
т е  й показувалися труднопоєднувані 
особливості віроповчальних систем 

баптизму і п’ятидесятництва. Крім того, було прийняте звернення до 
Радянського уряду з проханням дозволити п'ятидесятникам мати 
свій власний Союз церков.

Всі учасники цього з'їзду були арештовані і засуджені на тривалі 
терміни позбавлення волі. У серпні 1956 р., вийшовши з ув'язнення, 
керівники п'ятидесятників на чолі з А.Бідашом, В.Бєлих і І.Левчуком 
зібрали ще один нелегальний з'їзд у Харкові, на якому також прийня
ли рішення звернутися до Уряду СРСР з аналогічним проханням — 
про відновлення легальної діяльності Союзу. Цього разу вони одер
жали позитивну відповідь і почали збирати необхідні для реєстрації 
Союзу документи від помісних церков. Документи були передані 
в Раду по справах релігій у Москві. Однак «відлига» швидко закінчи
лася і, замість реєстрації Союзу п'ятидесятників, на місцях, згідно тих 
же списків, переданим у Москву, почалися повсюдні судові процеси 
над керівниками й активними членами церков по всьому СРСР. Усі ці 
роки п'ятидесятницьке братство було роздробленим на кілька час
тин, де малися свої визнані лідери. Єдиного центру не існувало. 
Значна частина церков входила до ВРЄХБ. Починаючи з 1968 р. була 
дозволена реєстрація п'ятидесятницьких церков незалежно від 
ВРЄХБ. За станом на 1989 р., в Україні малося близько 200 автоном
но зареєстрованих церков п'ятидесятників, діяльність яких координу
вала Рада Пресвітерів. Інші церкви не були зареєстровані, але вони 
також мали свій керівний центр.
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Відновлення діяльності Союзу п’ятидесятницьких церков.
У період, який настав після перебудови, почалася робота з відновлен
ня діяльності Союзу п’ятидесятників. 25-26 травня 1990 р. у Коростені 
був проведений Всеукраїнський з'їзд, на якому була відтворена 
діяльність Всеукраїнського Союзу християн віри євангельської — 
п’ятидесятників, що об'єднав у своїх рядах помісні церкви, які належа
ли раніше до різних груп, зареєстрованих у ВРЄХБ або зареєстрова
них автономно і незареєстрованних церков ХВЄ і ХЄВ. Головою 
відновленого Союзу був обраний Микола Мельник, що керував Сою
зом церков до 1998 р. В даний момент часу Союз церков ХВЄ, що є 
правонаступником християн, які раніше існували у Всеукраїнському 
союзі євангельської віри і Всепольському союзі християн віри єван
гельської, очолює Михайло Степанович Паночко, обраний на це 
служіння на Всеукраїнському з’їзді, що відбувся 19-21 травня 1998 р. 
в Києві.

Союз церков християн віри євангельської України при відновленні 
своєї діяльності в 1990 р. нараховував 400 церков. Нині в Союз церков

Правління Церкви ХВЄ-П'ятидесятників. 2001 р.
Сидять (зліва направо): П.І.Карпов (заст .), П.В.Сергієнко (перший заст.), М.С.Паночко 

(президент) , М.П.Синкж (заст .), М.М.Мокієнко (заст.).
Стоять: П ДЯнюк, М  .М.Камінський, IAJCpunma, С.В.Веремчук, М.М.Пилипюк, В А.Шевчук.
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ХВЄП входить 24 обласних об'єднання, об'єднання церков ХВЄ Рес
публіки Крим і міське об'єднання церков Києва. На середину 2001 р. 
разом церков у Союзі ХВЄ було 1360. Загальна кількість членів — 
100500. Кількість пасторів — 988. Кількість інших служителів — 1549. 
У церквах є: хорів — 329; диригентів — 538. Наявні також 624 церковні 
будинки, ще 161 будинків молитви будується. У церквах союзу є 236 
спеціальних груп для проведення євангелізацій.

Церква ХВЄ визнає нинішній державний устрій і здійснює свою 
діяльність відповідно до діючого законодавства України і свого Стату
ту, зареєстрованого у встановленому порядку.

Основні цілі помісної церкви, що випливають з її Статуту, «про
повідь Євангелія і християнських цінностей у суспільстві, виховання 
віруючих для досягнення святості, для виконання в житті заповідей 
Ісуса Христа, множення і зміцнення християнської любові і єдності 
всіх християн, сприяння духовному відродженню суспільства, справи 
милосердя і добродійності».

Членом помісної церкви може бути людина, яка увірувала в Христа 
як свого особистого Рятівника, яка пережила відродження згори й 
прийняла водне хрещення. Прийом у члени церкви віруючих, які при
були з інших громад, здійснюється церквою лише після одержання 
посвідчення від тієї громади, де вони раніше були членами.

Кожен, що увірував і бажає прийняти водне хрещення по вірі і тим 
самим вступити в члени церкви, заявляє про це церкві. Після 
відповідного духовного наставляння проводиться співбесіда на 
предмет засвоєння євангельського вчення і кандидат постає перед 
церквою на загальних членських зборах. Після рішення церкви 
відбувається водне хрещення по вірі (досить часто — у природних 
водоймах).

Як говорить Статут Церков християн віри євангельської, «кожен 
член помісної церкви повинен: ходити перед Богом у святості, викону
вати заповіді Христа; знати мету, віровчення церкви й виконувати їх; 
брати активну участь у житті церкви, служити Господові відповідно 
своєму покликанню; читати і досліджувати Біблію, відвідувати збори, 
піклуватися про мир у церкві; підтримувати громаду матеріально; 
брати участь у справах милосердя і добродійності».

Члени церкви християн віри євангельської ведуть тверезий спосіб 
життя, цілком утримуються від паління, вживання спиртних напоїв і 
наркотиків. Щодо тих, які згрішили, Церква застосовує такі міри цер
ковного стягнення: викриття, умовляння, попередження, заборона, 
зауваження, відлучення від церкви.

Обслуговуючий персонал церкви комплектується з числа членів 
церкви. Вищим керівним органом її є загальні збори членів, що зби
рається в міру необхідності.
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Для постійного служіння і ведення своїх справ Церква обирає на 
пасторське служіння пресвітера (чи за необхідністю — пресвітерів). 
Пастор, за визначенням Статуту ХВЄ «є головною особою, що 
відповідає за: правильне викладання євангельського вчення; непо
рочне ходіння членів церкви перед Богом; духовне виховання членів 
церкви; за збереження миру і єдності в церкві; за здатність церкви 
протистояти єресям і псевдовченням; за дотримання статуту церкви; 
за правильну організацію і проведення усіх видів служінь». Пастор та
кож робить священнодійство в церкві. Крім того, церква обирає єван
гелістів (благовісників) і місіонерів для проповіді Євангелія за своїми 
межами церкви (як в Україні, так і за її кордонами), вчителів і настав
ників для духовного виховання членів церкви, а також дияконів і дия- 
коніс, що відповідають за господарську, матеріальну і фінансову сто
рони життєдіяльності церкви, забезпечують підготовку усіх видів 
служінь і спостерігають за порядком під час їхнього проведення, а та
кож здійснюють служіння добродійності й допомоги нужденним і хво
рим членам церкви, ведуть виховну роботу в родинах і в церкві. Дия
кони разом з пастором беруть участь у проведенні богослужінь чи 
священнодійств, здійснюють такі служіння самостійно або ж з дору
чення пастора.

Для загального керівництва церквою і вирішення поточних ор
ганізаційних, господарських і фінансових питань обирається церковна

емінарія Х В Є  на Голосйвсьюй площі
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рада, до складу якої входять служителі й інші члени церкви, «випробу
вані і наповнені Духом Святим та мудрістю».

Церква володіє, користається і розпоряджається майном, що на
лежить їй на праві власності. У порядку, установленому законодавст
вом, вона має право з метою виконання своїх статутних завдань ство
рювати видавничі, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогос
подарські й інші підприємства, а також благодійні установи (притулки, 
інтернати, лікарні і т.п.), що мають права юридичної особи.

Засоби масової інформації. Офіційними органами Союзу церков 
християн віри євангельської України є журнали «Благовісник» (редак
тор Ю.Вавринюк) і «Євангельський голос» (редактор В.Каплун). У ве
ресні 2000 р. з нагоди 75-річчя утворення Всеукраїнського союзу хри
стиян євангельської віри в Одесі відновлене видання журналу «Єван
геліст» (редактор — П.Сердиченко). Крім того, помісними церквами 
видаються газети «Вісник спасіння» (Слов'янськ), «Скиния» (Київ), 
«Голос надії» (Луцьк), «Пилигримм» (Луцьк), «Еммануїл» (Одеса), 
«Життя з надлишком» (Запорожжя), «Церква Христа» (Запоріжжя) і ба
гато інших газет, бюлетнів, листків і буклетів по всій Україні.

Ведуться радіопередачі в наступних програмах: «Світ вам» (веду
чий — В.Марченко, Одеса), «Майстер основи» (ведучий — В.Антонюк, 
Рівне), «Добра новина» (ведуча — Ж.Чернишок, Рівне), «Ранкова зоря» 
(ведучий — О.Пишнюк, Рівне), «У дружньому колі» (ведуча — О.Підго- 
няк, Львів), «Біблія і сучасність» (Дніпропетровськ), «Радиоцерковь» 
(Слов’янськ), «Вісник істини» (Кіровоград), «Сторінками Біблії» (Тер
нопіль), «Вірую» (Кременець), «Вірую» (Львів), «Блага звістка» (Хмель
ницький). Періодично виходять в ефір телевізійні програми на місце
вих студіях телебаченні.

Місії і місіонерська діяльність. У поточному році Церква ХВЄП 
мала в Україні 24 свої місії, зокрема в Луцьку — «Голос надії», 
Маріуполі — «Можливість», у Рівному — «Добрий самарянин», «Ранко
ва зоря», «Місія без кордонів», у Херсоні — «Христос є відповідь», 
у Чернігові — «Дорога до порятунку», в Одесі — «Добрий самарянин», 
у Кривому Розі — «Добра новина», у Слов’янську — «Ковчег», у До
нецьку — «Місто-притулок», в Ужгороді — «Зірка Віфлеєма», в Івано- 
Франківську «Добрий Самарянин», у Коломиї — «Голос Христа», 
у Львові — «Євангельський голос», у Миколаєві — «Благовестник», 
у Первомайськ — «Голос надії», в Оженино (Ровенської області) — 
«Мир», «Еммануїл», у Ракитному (Рівненської області) — «Відроджен
ня», у Тернополі — «Надія», «Вифлеем», у Слов’янську — «Нове життя», 
у Чернівцях — «Єдина надія» та ін.

Крім своєї діяльності в Україні, українські п’ятидесятники ведуть
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місіонерську роботу, створюючи нові церкви християн віри єван
гельської за межами України. За останні 10 років цими місіями ство
рено близько 200 церков християн віри євангельської в Карелії, Комі, 
Удмуртії, Марі, Чувашії, Мордовії, Якутії, Калмикії, в Сибіру, на Чукотці, 
Камчатці і Сахаліні. Близько 300 місіонерів з України працюють 
у різних частинах Російської Федерації, створюючи нові церкви.

«Навчальні заклади і духовне утворення. Церква ХВЄ має розгалу
жену мережу богословської освіти — теологічні семінарії (5), біблійні 
інститути (4) і коледжі (2), місіонерські (3) та біблійні (3) школи. Серед 
їх: Євангельська Теологічна Семінарія (Київ); Київська богословська 
семінарія «Благодать і істина» (Київ); Київський Біблійний інститут 
(Київ); Львівський заочний Біблійний інститут (Львів); Львівська Тео
логічна семінарія (Львів); Тернопільська Біблійна семінарія (Тер
нопіль); Нововолинський Біблійний Інститут (Нововолинськ); 
Рівненський Російсько-Український Біблійний Інститут (Рівне); Корос- 
тенський Біблійний коледж (Коростень); Чернівецька Біблійна 
семінарія (Чернівці); Дніпропетровський Біблійний коледж «Світло 
Євангелія» (Дніпропетровськ); Місіонерська школа (Одеса); 
Місіонерська школа (Луцьк); Місіонерська пасторська школа (Рівне); 
Слов’янська Біблійна школа (Слов’янськ); Кременецька Біблійна шко
ла (Кременець).

Є також велика кількість усіляких Біблійних курсів, що періодично 
діють Біблійних шкіл різного типу в помісних церквах і обласних 
об'єднаннях союзу. У церквах союзу є близько 650 недільних шкіл, де 
дітей навчають близько 2500 учителів. Навчанням у недільних школах 
охоплені близько ЗО тисяч дітей.

Міжнародна діяльність. Всеукраїнський Союз ХВЄП України, 
враховуючи історичну спадщину міжцерковних відносин п’ятидесят- 
ницьких церков колишнього Радянського Союзу, активно бере участь 
у роботі Міжнародної Асамблеї християн віри євангельської.

Всеукраїнський союз християн віри євангельської п'ятидесятників 
України підтримує тісні відносини із Всесвітнім п’ятидесятницьким со
юзом Асамблеї Божої. Голова Всеукраїнського союзу М.С.Паночко на 
всесвітньому з'їзді Асамблей Божих з нагоди 2000-річчя Різдва Хрис
това, що відбувся 7-11 серпня 2000 р. у Індіанополісі (штат Індіана, 
США), був обраний членом Виконавчого Комітету Всесвітніх Асамб
лей Божих.
* Найбільш тісні міжнародні зв’язки на рівні Союзу церков України, 
а також на рівні зв’язків помісних церков склалися з християнськими 
організаціями, християнськими центрами і церквами в наступних 
країнах світу: Фінляндія, Швеція, Норвегія, Великобританія, Канада, 
США, Польща, Румунія, Чехія, Німеччина, Корея, Бразилія, Голландія.
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Союз церков підтримує тісні зв’язки з українською діаспорою в Ка
наді, США, Австралії.

Благодійна діяльність церков ХВЄ в суспільстві. За минулі 10 
років діяльності Союзу в Україну завезено сотні тисяч вантажів гу
манітарної допомоги від церков і благодійних християнських ор
ганізацій зарубіжжя, які через помісні церкви були розподілені між ма
лозабезпеченими родинами і прошарками населення, лікарнями й ус
тановами охорони здоров’я, будинками ветеранів війни і праці, дитя
чими садами, профтехучилищами, дитячими будинками. Деякі церкви 
пропонують безкоштовні обіди для нужденних дітей. Багато тисяч 
дітей з Чорнобильської зони були оздоровлені за допомогою міжцер- 
ковних контактів з одновірцями з західних країн. Кожне літо створю
ються дитячі табори для оздоровлення дітей на території всієї Ук
раїни, в яких відпочивають діти з малозабезпечених родин чи з дитя
чих будинків. Діють 9 реабілітаційних центрів для повернення до по
вноцінного життя в суспільстві наркоманів та алкоголіків. Церкви Сою
зу ХВЄ України на постійній основі працюють у 40 в’язницях.

Богослужіння в церкві. Церковні богослужбові збори помісної 
церкви для проповіді Євангелія, поклоніння Богу, задоволення духов
них потреб, повчання, наставління і духовного зростання віруючих, 
для виконання заповідей Нового Завіту проводяться по неділях і се
ред тижня в дні й години на розсуд церкви, а також у дні християнсь
ких свят: Різдва, Нового року, Водохрещі, Стрітення, Благовіщення, 
Великодня, Вознесіння, Трійці, Преображення, дня Жнив. Богослуж
бові збори можуть проводитися і в інші дні з нагоди водохрещення, 
одруження, поховання і т.д. Богослужіння проходять у будинку церкви, 
на цвинтарях, у місцях окремих поховань і крематоріях, у будинках і 
квартирах громадян, а також в установах, організаціях і на 
підприємствах за окремим узгодженням із трудовими колективами й 
адміністрацією. Богослужіння відбуваються також у лікарнях, госпіта
лях, будинках престарілих та інвалідів, місцях попереднього ув’язнен
ня і відбування покарання.

На богослужбових зборах має місце: читання Біблії з роз’яснення
ми (проповідь), здійснення молитов, вправу духовних дарувань, спів 
гімнів. На богослужбових зборах можуть бути присутнім повнолітні і 
неповнолітні, віруючі і невіруючі, але беруть участь у проведенні 
служіння, як правило, члени церкви. На членських зборах можуть бути 
присутнім тільки члени помісної церкви, а також члени інших церков. 
У хлібопереломленні беруть участь тільки хрещені члени церкви.

Основні обрядові дійства. Водне хрещення -це вступ у завіт з 
Господом по вірі. Водохрещення відбувається через повне занурення
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людини у воду, що символічно позначає смерть і поховання колишнь
ого гріховного життя, а вихід з води — воскресіння з Христом для но
вого християнського життя. Водохрещення є урочистою обіцянкою 
людини служити Богу в добрій совісті на все життя. Водохрещення по 
вірі приймається один раз у житті. Воно відбувається тільки над до
рослими людьми, що свідомо увірували в Ісуса Христа, як у свого 
Рятівника, покаялися у своїх гріхах і пережили нове народження зго
ри. Водохрещення малолітніх дітей у церкві ХВЄ не допускається. 
Прийнявши водне хрещення, людина стає членом помісної церкви 
християн віри євангельської.

Вечерею Господньої чи хлібопереломленням називається заповідь 
Нового Завіту про згадування страждання і смерті Христа. Згідно 
Євангелія, це заповів робити сам Ісус Христос як спогад про нього, 
про його страждання і смерть — як про справу спокути, а також спо
гад про його любов, якою він полюбив людей, віддавши себе самого 
в жертву за гріхи.

Вечеря Господня — це прилучення кожного члена церкви до Тіла і 
Крові Христа. Ця вечеря складається з прісного хліба і виноградного 
вина чи соку. Хліб — символ тіла Христового, вино — символ його 
крові. Вечеря Господня також символізує єдність християн з Ісусом 
Христом і один з одним.

У церкві ХВЄ практикуються також молитви з покладанням рук, що 
є символом передачі Божого благословення і відбувається при вис
вяті служителів на служіння, при молитві благословення над дітьми, 
над вступаючими в шлюб при одруженні, а також при молитвах про 
зцілення і молитви про хрещення Духом Святим.

Родина віруючих людей являє собою домашню церкву. Віруючий 
чоловік є не тільки главою родини, а й домашнім священиком чи пас
тором. Церковне одруження і вважається укладеним між членами 
церкви лише після наставляння служителя і молитви благословення. 
Офіційна реєстрація шлюбу відбувається відповідно до закону Ук
раїни. Над новонародженою дитиною в присутності його батьків виго
лошується молитва благословення. Батькам при цьому дається на- 
ставління про виховання дітей відповідно до вчення Біблії.

Сповідання гріхів — добровільне відкриття своїх гріхів перед слу
жителями чи іншими членами церкви. Воно відбувається при покаянні 
тих, що увірували, при водному хрещенні і супроводжується щирим 
покаянням. Сповідання необхідне при освяченні згрішивших членів 
церкви.

Вчення про відношення до суспільства, державної влади, 
до державних і цивільних обов'язків, інших конфесій. Церква 
християн віри євангельської учить, що віруюча людина повинна мати
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активну життєву позицію, піклуватися про добробут своєї країни, про
блемами суспільства і виробництва, виконувати ретельно свої 
цивільні обов’язки. Неприйняття нею «світу» не є втрата контактів з 
людьми, байдужність до суспільства і суспільних інтересів чи відлюд
ництво. «Світ» у розумінні ХВЄ — диявольська система гріху і против
ления Богу, що, природно, протистоїть церкві і християнському спосо
бу життя. У цьому змісті угодовство з далекої для християнства систе
мою гріховних цінностей є «дружбою зі світом», «ворожнечею проти 
Бога».

Водночас Церква вчить, що до органів влади і представників влади 
варто відноситися шанобливо і «коритися їм не тільки зі страху пока
рання, але й по совісті, віддаючи їм : «кому податок; кому оброк; кому 
страх, кому честь» (Рим. 13:1-7; Тит. 3:1), чесно і сумлінно виконувати 
всі закони суспільства — відповідно до законів Божих. Необхідно мо
литися за правителів, всіх керівників. Церква відділена від держави й 
у питаннях духовного і внутрішньоцерковного життя не допускає втру
чання держави, у свої духовні справи підкорячись в цьому лише нор
мам Священних Писань. Згідно вказівки Ісуса Христа, необхідно 
віддавати «кесарю — кесарево, а Боже — Богу» (Мт. 22:21; Ів. 18:36).

У відносинах з віруючими інших християнських віросповідань і кон
фесій п'ятидесятницькі богослови і пастори вчать керуватися почут
тям братолюбства, християнської поваги. При будь-якій можливості 
варто прагнути до співробітництва і духовного зближення з усіма хри
стиянами і ні в якому випадку не допускати проявів ворожнечі, осудів 
і лихослів’я на ґрунті віроповчальної різниці. Всіх християн, породже
них згори, варто вшановувати як дітей Божих, братів і сестер у Христі, 
варто шукати не те, що розділяє, а того, що зближує.

Окрім Всеукраїнського Союзу християн віри Євангельської — 
п'ятидесятників в Україні діють ще й інші п’ятидесятницькі союзи, зок
рема Об’єднана Церква ХВЄ, Союз вільних Церков Християн єван
гельської віри, Церква Божа України.
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«Українці не так вже й багато гуляють«. Під таким заголовком 

«Факти« видрукували (№ 117) статтю Д.Бабича та І.Темірової. Висновок 
зроблено на основі порівняння. Так, в Японії з 365 днів року офіційно 
вихідними вважаються біля 190 (для порівняння в Україні — 115). По
сольство Японії повідомило, що, крім двох вихідних на тиждень, країна 
має 27 днів офіційних свят. Є в них «Зелений тиждень«, коли японці гуля
ють 7 днів. Кожна префектура до того ж має свої власні свята. Але перед 
будь-яким вихідним працівник прагне виконати роботу за обсягом 
декількох днів. Офіційно затверджена відпустка в Японії — 13 днів. Гро
мадяни США переважно в сімейному колі відзначають 9 свят (Новий рік, 
Пам'яті М.Л.Кінга, День незалежності, Президента, Колумба, праці, 
вдячності, ветеранів, поминок). Є ще й Різдв'яний тиждень. Американці 
мають разом десь 104 неробочі дні. Працедавці враховують полікон- 
фесійність працюючих і надають вихідні дні в свята їх релігій. Відпустка 
в США — 21-24 робочих днів. В Швеції всього 2 національні свята — 
шведського прапора і вручення Нобелівських премій. Вихідні дні кожно
му надаються в дні його хрещення, конфірмації і першого причастя. За
те шведи мають біля 5 тижнів відпустки. А ось кубинці люблять відпочи
вати, а тому в їх календарі з'являються все нові й нові святкові дні. Відпу
стка у них — 21 день.

Унікальна горила Коко живе в мавп'ячому питомнику Вудсайде 
(Каліфорнія, США). Вона навчилася писати більше тисячі слів. Коко 
живе майже людським життям — сама одягається, фарбує губи пома
дою, постійно навчається і... мріє про дитину. До 30-річчя Коко було ви
печено за спеціальним рецептом ювілейний пиріг.

Служба Божа в середньому на 7-14 років продовжує життя. То
му дослідники з «Population Laboratory* (Каліфорнія, США) пропонують 
відвідувати регулярно храм. З 1965 року ними опитано біля 7 тисяч осіб. 
Виявилося, що ті, хто буває на службах Божих хоч раз на тиждень ведуть 
більш активний спосіб життя, ніж безбожники.

Верховний бог скандінавських вікінгів — бог мудрості Один — був 
колись вождем вікінгів, які жили в Приазов'ї в І столітті до н.е. Відомий 
норвезький дослідник Тур Хейердал шукає підтвердження цієї гіпотези. 
Він розпочав розкопки в районі Азова. Ним вже знайдено тут кераміку І
століття до н.е.
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Для очищення душі заповни анкету. Таку умову виставив єписко
пат м.Малаж, що в Іспанії. В буклетах на 4-х мовах сформульовано 19 пи
тань, позитивна відповідь на які дає підставу на відпущення гріхів 
у місцевій церкві. Серед питань: чи матюкався ти в громадських місцях? 
чи виконуєш на роботі свій обов'язок? чи допоміг ти сьогодні бідному, 
слабкому, старому й іммігранту?

Кліматичний апокаліпсис наступить десь через 100 років.
Про це інформує Міжнародна рада ООН із змін клімату. Темпи глобаль
ного процесу нині такі, що на кінець століття потепліє на 6 градусів. Це 
зумовить розтавання льодовиків, тайфуни, цунамі, інші неприємності. 
Винуватцем цього є homo sapiens, який так забруднив атмосферу, що 
зрубав сучок, на якому сидів.

Прета (Чорна) після того, яки* приютила сім’я із містечка Собра- 
до (Португалія), почала щонеділі із власної ініціативи відвідувати 
церкву. Собачка відправляється до храму, а це відстань у 26 км, о 5-й 
ранку, щоб встигнути на службу Божу. В храмі завжди займає одне й те ж 
місце, уважно слухає проповіді, разом з усіма молільниками встає і сідає 
під час меси. Із-за Прети кількість парафіян у храмі збільшилася. Госпо
дарі її не можуть з’ясувати, чому раптом у собачки з’явилася така звич
ка. Адже й самі вони не щонеділі відправляються до храму.

За всіма обрядами індуїстської традиції було проведено 
весільний ритуал в одному із селищ Індії, що в 60 км від Калькути.
Незвичність означеного ритуалу в тому, що чотирьохрічну дівчинку 
«обвінчали« із псом. Місцевий астролог твердив, що весь великий букет 
тяжких хвороб дівчинки — від злих духів, а покинути вони її зможуть ли
ше через переселення у пса. Батько нареченої повірив цій версії і влаш
тував весілля, на якому були присутні індуїстські священики.

Два професори прийшли до висновку про існування двох месій, 
один з яких жив до Ісуса Христа. Майкл Вайс, професор з Міннесоти 
(США), на основі вивчення 870 сувоїв з Іудейської пустелі, що на березі 
Мертвого моря, прийшов до висновку, що Ісус не був першим месією. 
До нього жила людина під ім'ям Іуди, яка загинула насильницькою смер
тю. Професор Єрусалимського університету Ісраель Кноль вважає, що 
першу особу-месію звали Менахем і жила вона на 50 років раніше від 
Ісуса Христа.

Пошук Ноєвого ковчегу йде в районі гори Арарат і на дні Чорно
го моря. Але описання Всесвітнього потопу ми знаходимо не лише 
в Біблії, а й в  ассірійських міфах — таблички XXI ст. до н. е. про Гільгаме-
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ша, який рятував від потопу різних тварин, в оповідях аборигенів Амери
ки, Африки й Азії. Спільне у всіх цих описаннях потопу — значне набли
ження Місяця до Землі. Відомо, що щодоби Місяць два рази майже на 
метр піднімає рівень світового океану, а в Атлантичному океані в районі 
затоки Фанді — аж на 18 м. То ж вчені підрахували, що якщо висоту 
орбіти Місяця зменшити рівно в 10 разів, то висота припливу-відпливу 
відкритого океану перевершить сотню метрів. Всесвітнього потопу не 
буде, але під водою опиниться цілий ряд країн. «Опустимо« місяць ще 
нижче і це призведе до того, що приливна хвиля легко накриє Кавказ, 
а потім піде далі й далі. То ж оповідь про Всесвітній потоп в полі 
дослідження науковців (Вечерние вести, № 87).

Бажання потрапити в «Книгу Гіннеса« спонукало англійського 
священика Кріс Стеррі приступити до підготовки 36-годинної 
проповіді. Проповідь буде присвячена Старому Заповіту, почнеться 
вранці у п’ятницю і закінчиться увечері в суботу, буде проголошуватися 
проповідь без використання якихось записів, без більше як десяти се
кундних пауз. Стеррі нині тренується їсти сандвічі без перерв в про
повідуванні.

Розлучення по телефону визнано законним в Об'єднаних 
Арабських Еміратах. Згідно законів шаріату чоловік, якщо він не хоче 
жити з жінкою далі однією сім'єю, мусить сказати їй тричі: «Я розлучаюсь 
з тобою«. Раніше це робилося тільки при обов'язковій присутності її. Те
пер для цього можна використати навіть мобільний зв’язок.

Над містечком Нововолинщини на Донеччині десятки людей ба
чили НЛО. Розмір незвичайного об'єкту — середньої величини кімната 
із багатьма освітленими ілюмінаторами. Світло спрямовувалося на зем
лю. Коли присутні стали своїми голосними криками виражати здивуван
ня від баченого, то НЛО віддалилося від них.

Киянин В.Алексеев не має сумніву в наявності НЛО. Він навіть 
склав карту їх появи в Києві. Так, на стіні дитячого садочка по вул. Коро- 
льова, 8а нібито є їх слід; недалеко від метро «Лівобережна« кияни 
зустрічалися з однооким інопланетянином; НЛО з'являвся біля Мос
ковського мосту, в p-ні автовокзалу, Чорнобильської вулиці; в гідропар
ку інопланетяни прагнули забрати з собою двох жінок і т. д. В. Алексеев 
вважає, що НЛО впливають на людей якоюсь невідомою нам енергією, 
призводять до емоційних стресів у них та функціональних розладів ор
ганізму. Уфолог радить не йти ні на які контакти з НЛО і гуманоїдами, 
не потрапляти в зону тих променів, які виходять з НЛО, особливо зеле
ного і жовтого, не брати залишені ними предмети тощо.
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НЛО над селами Кам'янець-Подільського району з'являлися 
протягом п'яти днів. Ось свідчення очевидців: «Все небо було освічене 
різнокольоровими колами. Вони були цільні, як бублики, тільки без дірок. 
Весь час прагнули догнати одне одного« (бухгалтер с.Жванець); «Метрах 
в 15 від мене небо освічувала велика кількість кіл. Здавалося, що загор
тається в кільця димку земних випаровувань... Дехто розповідав, що ба
чив не лише кола, а й прожектори з «бликаючими« вогнями (лікар з 
с.Ходзівки). А з’ясувалося, що в сусідньому Хотині з метою пропаганди 
мандрівного зоопарку, вечорами потужними прожекторами освітлювали 
небо. Ось тут і треба шукати відповідь на питання «Що то було?«.

Версія НЛО знову з'явилася при з'ясуванні причин недавньої ка
тастрофи літака ТУ-154 під Іркутськом. В пресі район Іркутська на
звано «однією із аномальних зон Росії, відомою саме в плані «взаємин« 
НЛО та авіації. Один із колишніх пасажирів маршруту «Петропавловськ- 
Камчатський-Москва« згадує, як свого часу при підльоті до цього місця 
спостерігали через ілюмінатори «величезні, розміром приблизно в три
поверховий будинок, «літаючі платформи« невизначеної форми. Ще 
в 1988 р. газета «Крылья родины« писала, що при підльоті літака «Іл-14« 
до Іркутська «невідомий об'єкт розміром з двоповерховий будинок 
освітив літак променем світла«. Екіпаж при цьому ніяк не міг вийти із зо
ни цього освітлення. Альманах «Феномен« в 1989 р. писав про «срібну 
кулю« великого розміру, яка під Іркутськом супроводжувала літак, що 
ішов на посадку. В жовтні 1989 р. радіолокатори Іркутського аеропорту 
фіксували 20 випадків «приліплення« якогось непізнаного об’єкту до 
літаків, що вилітали. То чи ж є НЛО, а чи це просто якась природна ано
малія? Це ще залишається загадкою.

Шлюб з жабою — звичайне явище в Бангладеш. В такий спосіб бан- 
гладешці прагнуть спастися від засухи. Існує повір'я, що за декілька днів 
після такого одруження підуть дощі. Оскільки в Бангладеш сповідують 
іслам, то чоловіки тут можуть дозволити собі й таку жінку.

Шулерство передачі «Перший мільйон« нині розглядає амери
канський суд. Виявилося, що в списку відповідей на чергове питання не 
було жодного вірного варіанту відповіді. Один з американців вимагає від 
організаторів надати йому право продовжувати далі гру або ж виплати
ти йому мільйон компенсації за моральні збитки.

Попо-бава — так називається привид, який, згідно повір'їв абори
генів о-ва Занзибар (Танзанія), нападає під час сну на людей (переваж
но чоловіків) із сексуальними атаками. Саме тому тут люди бояться спа
ти поодинці навіть у власних домівках.
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18-20 серпня в Києві відбудеться Всесвітній Форум українців.

В рамках Форуму 20 серпня працюватиме Круглий стіл «Перспективи 
єднання українських християнських церков», керувати роботою якого 
будуть Президент Української Асоціації релігієзнавців професор А.Ко
лодний, настоятель греко-католицької церкви св.Атаназія (Ліон, 
Франція) А.Баб’як, президент Українського пен-клубу Є. Сверстюк. Про
хання до всіх, хто бажає взяти участь в роботі Круглого столу, заявити 
про це в Інститут філософії (Трьохсвятительська, 4, к. 324) за телефоном 
229-04-18 (факс -  229-4812).

26-27 вересня відбудеться наукова конференція «Біблія на те
ренах України», в організації і проведенні якої беруть участь Українське 
Біблійне Товариство, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН 
України. Засідання конференції будуть присвячені питанням: «Біблія як 
догматичне і канонічне джерело життя християнських церков»; «Мораль
ний потенціал Святого Письма», «Переклади Біблії в історії християнства 
України«, «Біблієзнавча освіта і просвіта» та ін. Заявки на участь в конфе
ренції приймаються до 10 вересня Відділенням релігієзнавства (01001, 
Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут філософії, О.Сагану. Телефон 
-229-04-18.
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БЮЛЕТЕНЮ "УКРАЇНСЬКЕ JL
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО" -  5 РОКІВ! клтезнмство

Б ю л е т е н ь  в и д а є т ь с я  В і д д і л е н н я м  р е л і 

г і є з н а в с т в а  І н с т и т у т у  ф і л о с о ф і ї  Н А Н  У к р а ї 

н и  с п і л ь н о  і з  У к р а ї н с ь к о ю  А с о ц і а ц і є ю  

р е л і г і є з н а в ц і в .  Ц е  -  о д н е  і з  н е б а г а т ь о х  

в и д а н ь , я к е  в и з н а є т ь с я  В и щ о ю  А т е с т а ц і й -  

н о ю  к о м і с і є ю  У к р а ї н и  я к  ф а х о в е  в и д а н н я  

і з  с п е ц і а л ь н о с т е й  ф і л о с о ф і я ,  і с т о р і я  т а  

с о ц і о л о г і я .

К в а р т а л ь н и х ,  в  з а л е ж н о с т і  в і д  п р о б л е м ,  щ о  

п і д н і м а ю т ь с я  в  н ь о м у ,  м і с т и т ь  т а к і  р у б р и к и :

ї

Українське
релігієзнавство

*

*

*

*

*

*

Ф і л о с о ф і я  т а  а н т р о п о л о г і я  р е л і г і ї  

І с т о р і я  т а  і с т о р і о с о ф і я  р е л і г і ї  в  У к р а ї н і  

Н а  д о п о м о г у  в и к л а д а ч у  р е л і г і є з н а в с т в а  

С в о б о д а  б у т т я  р е л і г і ї  

Р е л і г і я ,  п о л і т и к а ,  с у с п і л ь с т в о  

І н ф о р м а ц і ї  т а  і н .

Україно 
рел мігша

Ц5»П

Запрошуємо до співпраці всіх, кого цікавить 
видру к грунтовних статей із історії, філософії, 
соціології та психології релігії.

Редакція Бюлетеня потребує ф інансової 
допомоги для збільшення накладу видання 
і розсилки його у наукові бібліотеки всіх 
регіонів України.

Сво ї пропозиц ії просимо надсилати за 
адресою : Павленко Павло Юрійович,
Інститут філософії НАНУ, 
вул.Трьохсвятительська, 4, к.324, 
м.Київ-1, 01001

Українське
релігієзнавство

ї

Українське
релігієзнавство
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В ІД Д ІЛ Е Н Н Я  РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІН СТИТуту  ф І Л О С О ф І Ї  ІМЕНІ

Г.С.Сковороди НАН У к р а ї н и  с п і л ь н о  з в и д а в н и ц т в о м  

"Світ з н а н ь " при підтримці Апостольської НунцІАтури 
в У к р а ї н і  п р е з е н т у ю т ь  книгу

"ВІРА І РОЗУМ -  двоє крил людського духу".
В книзі в м іщ е н о  Енцикліку П а п и  Римського І вана  П авла  II 

"FIDES ЕТ RATIO" ("ВІРА І РОЗУМ"). У д о с л ід ж е н н і 

Ро з к р и в а ю т ь с я  п и та н н я  с п ів ід н о ш е н н я  християнської філо
софії І ТЕОЛОГІЇ, віри ТА розуму, ЙДЕТЬСЯ П р о НОВЕ МИСЛЕННЯ

к а т о л и ц ь к о ї ЦЕркви з ін іц ій о в а н е  мудрістю І вана  П авла  II.

■и* ДВО«

Івана Павла М

В І Р А  І ? о г Ш '

КРИЛ •***„

/ — І

аа£~

Книгу м о ж н а  придбАти у ВИДАВНИЦТВІ "СВІТ ЗНАНЬ" 
за АдрЕСОЮ : 051 50, Київ - 1 50, д\с 428, фдкс (044) 2 7 6 -7 7 -2 1 , 
Е-мдії: svirzNAN@ ukRposT.NET Або у р е д а к ц ії "Р е л іг ій н о ї ПАНОРАМИ11.
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