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СТОРІНКА РЕДАКТОРА

Шановний читачу! В цьому числі РП ми вмістили три матеріали про 
релігійні меншини Києва, підготовлені студентами Національного 
університету «Києво-Могилянська академія». У нас вже є багаторічний 
досвід одержання таких матеріалів. Студент має незаангажовано роз

крити особливості віровчення, обрядової практики, способу життя 
вірних певної конфесії шляхом безпосереднього їх вивчення.

Як правило, це релігійні меншини, про які не знайдеш достатню 
інформацію навіть в довідникових виданнях, але які функціонують, ма

ють своє релігійне бачення і, як будь-яка інша, навіть кількісно величез
на конфесія чи Церква, вважають себе єдино істинним віровчення на 
рясно засіяному різноманіттям течій релігійному полі України.

Інколи нас звинувачують в тому, що ми пропагуємо в такий спосіб ці 
конфесії, викликаємо до  них зацікавленість. Проте, сповідуючи прин

цип свободи віросповідань, ми не можемо погодитися з такими звинуваченнями. Кожна людина 
в демократичному суспільстві є суверенною. Лише вона сама і ніхто інший має право визначати 
свій шлях до  Бога. Шлях цей — це форма. Як така, вона є надто різноманітною, навіть індивідуаль

ною. Закономірністю світового релігійного процесу є те, що ці форми все більше і більше урізно
манітнюються. Історія практично ще не засвідчила факту повернення новоствореної релігійної 
течії в свою матірну шкарлупу. Малі конфесії буває що вмирають, але не зникають вони через 
поєднання.

То ж  релігійні меншини заслуговують нашої уваги, вивчення, ато й допомоги у виживанні за 
складних умов міжконфесійного протистояння і можливих утисків з боку державного чиновництва. 
Характерним є те, що меншини ці не плачуться в полу держави так, як більшини. Вони виробили 
здатність до  самовиживання. При цьому йдуть на таку ізоляцію від суспільства, занурення в якусь 
глибинку, що й знайти подеколи їх не можна. Так, в Києві ми вже три роки шукаємо дв і громади д а - 
осів. У Львові не змогли знайти громаду руху Дхарма Кальки. А офіцйно вони навіть державою  

зафіксовані.
Наші пошуки -  це не якась спортивна зацікавленість колекціонувати побільше назв релігійних 

течій. Йдучи в меншини, ми хочемо не лише знати як і в що вірять їхні вірні, а й  з ’ясувати, як гаран
тована і забезпечена ця віра, чи робить сповідування ї ї  людиною повноправним громадянином на

ш ої країни, чи щаслива вона в своїй релігії.
Може студент дещо не так зрозуміє, не повністю (ато й дещ о спотворено) описує меншину, 

але він це робить не від злого умислу. Ми їх в києво-могилянці вчимо толерантності у  ставленні до  
будь-якого вірування, повазі до  тих релігійних переконань, які не співпадають з їхніми. То ж  проси
мо малі конфесії і церкви (офіційно державою зареєстровані і незареєстровані) обізватися. Ми го

тові до  творчої співпраці з  Вами при підготовці матеріалів про Вас до  книги про релігійні меншини 
з десятитомника «Історія релігії в Україні», написанні статей-довідок до  «Української Енциклопедії 
Релігій», підготовці «Сторінки конфесії» про Вас в нашій «Релігійній панорамі».Запрошуємо на на
укову конференцію «Релігійні меншини і релігії національних меншин», що відбудеться в листопаді 

цього року.
Наша контактна адреса: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 ( це —на Володимирській гірці), а те

лефон-факс 229-48-12.

Проф. А . Колодний
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУ СП ІЛ ЬН Е  Б У Т Т Я  
р е л і г і ї  і  Ц Е Р К В И

За інформацією українсько
го Міністерства внутрішніх 
справ, у великодніх богослу

жіннях, що відбу
лися в Україні цьо
го року в 13 тися
чах православних 
храмах, взяло 

10 мільйонів осіб. 
Громадський порядок охороняли 
близько 47 тис. міліціонерів. Ха
рактерно, що міліція не зареєстру
вала жодного злочину, скоєного 
у зв'язку із відзначенням свята.

Пасху Христову мали намір 
відзначати 94,6% опитаних Ук
раїнським Центром еконо
мічних і політичних досліджень.
80% з них вважають її великим 
святом (97% — на заході України, 
78,5% — на півдні, 80,2% — на 
сході). Вік респондентів особливо 
не позначився на цих відсотках. 
Якщо серед молоді 78,7% вважа
ють її великим святом, то 83% — 
люди літнього віку.

Вітаючи співвітчизників із 
святом Пасхи, Президент Л.Ку
чма порадив скористатися мож
ливістю ще раз подумати над пи
танням сенсу і мети свого земного 
буття, співставити свої думки і 
вчинки з вічними християнськими 
цінностями, осягнути велич і зна

чимість таких категорій як любов 
до ближнього, добро і милосердя, 
мир і гармонія в державі, 
суспільстві й власних душах.

Президент України Леонід 
Кучма у Великодню ніч відвідав 
богослужіння у Володимирсь- 
кому соборі Севастополя. Бого
служіння в соборі нинішнього року 
відбувалося вперше після початку 
відбудовних робіт. Собор, побудо
ваний у другій половині XIX ст., був 
сильно зруйнований у 1944 р. у ро
ки Великої Вітчизняної війни. З 
грудня 1999 р. корпорація «Укрре- 
ставрація» розпочала відбудовні 
роботи. Перший етап реставрації 
був завершений у липні 2001 р. 
урочистою церемонією установки 
освяченого хреста на куполі храму. 
У ході розрахованого на п'ять років 
другого етапу реставрації мають 
бути розписані стіни і купол собо
ру, відтворено його внутрішнє оз
доблення. Передбачено заверши
ти всі відбудовні роботи до кінця 
2002 р. Президент пообіцяв 
виділити для цього ЗО млн. грн.

Церкві в Україні знову до
віряють найбільше — 69% опи
таних, а пресі і радіо — 60%. Та
ку інформацію опритлюднила Ук
раїнська асоціація видавців 
періодичної преси. Але Церкві від 
цього не слід особливо радіти, бо 
просто опитані не знають, що то є 
із-за відсутності прямого спілку

участь майже
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Релігійне життя України

вання з нею. До того ж, якоїсь аб
страктної Церкви не існує, вона 
завжди конфесійна. А коли 
у Львові запитали про довіру Богу 
й церкві, то остання одержала ли
ше десь біля 5% (Вис. Замок. — 
№ 114-115).

Дев'ять священиків УПЦ 
Київського патріархату стали 
депутатами Млинівської райра
ди в Рівненській області. Всього 
в райраду балотувалися 10 свяще
ників. У складі Млинівської райра
ди священнослужителі створили 
окрему фракцію, щоб «ефективно 
відстоювати інтереси віруючих 
своєї Церкви». До складу Верхов
ної Ради України пройшов всього 
один священнослужитель. Це —
о.Юрій Бойко із УАПЦ за списком 
«Нашої України».

У центрі Києва планується 
возведения міжконфесійної 
каплиці. Ініціатором будівництва 
стала міжконфесійна організація 
«Крок до єдності», яку очолює 
В.Рабинович. Метою акції є «збли
ження релігій та створення умов 
для конструктивного міжкон
фесійного діалогу й збереження 
міжнаціонального миру».

Прес-служба кримської про
куратури за результатами пе
ревірок місцевих органів виконав
чої влади на предмет виконання 
законодавства про міжконфесійні 
стосунки стверджує, що релігійна 
ситуація в Криму «є стабільною і 
значною мірою прогнозованою». 
Згідно з даними прес-служби про

куратури, на початок 2002 р., 
в Криму функціонує 972 релігійні 
організації, в тому числі 947 
релігійних громад і 48 конфесій та 
різних течій. Без реєстрації діє 58 
релігійних спільнот. У Криму спос
терігається збільшення кількості 
релігійних організацій: минулого 
року у порівнянні з 2000 р. їх 
кількість зросла на 84, 
а в порівнянні з 1991 р. релігійна 
палітра півострова збільшилася 
в 14 разів. Найчисельнішими в ав
тономії є православні спільноти — 
402. Найбільша кількість з них на
лежить до УПЦ МП — 373. Протес
тантських спільнот в Криму нара
ховується 204. Спостерігається 
високий темп росту ісламських 
спільнот: лише за останніх два ро
ки в Криму їх кількість зросла на 69 
і нині їх тут діє 309. У Криму душпа- 
стирює 723 священнослужителі. 
Практично у всіх конфесіях Криму 
існує проблема підготовки свяще- 
ничих кадрів. За роки незалеж
ності України кількість діючих куль
тових споруд в Криму зросла з ЗО 
до 432. Релігійним організаціям 
автономії повернуто понад 80% 
колишніх культових будівель. У їх 
власності перебуває 280 споруд, 
у використанні — 152 споруди. 
На кошти релігійних спільнот і за
кордонних спонсорів побудовано 
80 культових будівель. Однак до 
цього часу у Криму залишається 
гостра потреба у культових спору
дах. За цим показником Крим зай
має одне з останніх місць по Ук
раїні. За даними прес-служби 
кримської прокуратури, в авто
номії спостерігається спад інтере
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су до екзотичних культів. Під ува
гою правоохоронних органів пере
бувають релігійно-окультні ор
ганізації, які мають елементи то
талітаризму й занесені у світовій 
практиці до деструктивних культів. 
У прокуратурі зазначили, що після 
кількох судових процесів над авто
ритетами сатанинських груп, ак
тивність таких угрупувань значно 
зменшилася. У цьому році в авто
номії не виявлено фактів осквер
нення християнських святинь і ма
сових погромів на кладовищах. 
(RISU.org.ua)

Всі питання про правовий 
статус в Криму татар-мусуль- 
ман залишаються неврегульо- 
ваними. їм не повертають забра
не у них майно, особливо наявні 
їхні ж будинки, не виділяються 
ділянки землі для забудови, гро
шові позики й обіцяна допомога. 
То ж процес задоволення націо
нально-культурних, історичних, 
духовно-релігійних потреб цілісно
го народу — негайна необхідність і 
гарантія соціального миру, 
міжнаціональної і міжконфесійної 
злагоди на півострові. (День,- 
№  70)

Лемки — етнічна група ук
раїнців, яка в 1945 р. насильно бу
ла депортована із своїх земель 
(Холмщини, Підляшшя, Лемківщи- 
ни, Надсяння) в різні області Ук
раїни. А це — півмільйона... В масі 
своїй лемки православні або гре
ко-католики. Але в них розвинуті 
різні вірування у знахарів, прови
диць, ворожок, навіть в якісь над

природні властивості пастухів і ко
валів. Лемко обов'язково носить з 
собою талісман. Це може бути 
навіть часник чи цибуля. Покійнику 
в домовину лемки кладуть все те, 
чим він користувався в своєму 
земному житті. Лемки дали Україні 
духовного композитора Дм.Борт
нянського, кардинала Сильвестра 
Сембратовича і багатьох інших ви
датних осіб. У травні в Києві 
відбувся Ill-й конкурс Всесвітньої 
федерації українських лемківських 
об'єднань.

Хто ділитиме храми? Це пи
тання задають нині глави тра
диційних Церков України. Воно по
стало після Указу Президента «Про 
невідкладні заходи щодо подолан
ня негативних наслідків тоталітар
ної політики колишнього Союзу 
РСР стосовно релігії та відновлен
ня порушених прав церков і 
релігійних організацій» від 21 бе
резня 2002 р. До того 14 лютого 
була Постанова Кабміну «Про умо
ви передачі культових будівель — 
визначних пам'яток архітектури — 
релігійним організаціям». Нібито 
все й добре, але за умови, якби 
у нас була одна Церква, яка може 
претендувати на культові споруди і 
майно. Тому й заявляє Церква 
Київського Патріархату: «Ми вима
гаємо дійсного, а не тільки декла
ративного рівного ставлення вла
ди, особливо місцевої, до всіх 
Церков, а не тільки до однієї, що 
представляє Московський
Патріархат». УПЦ КП вимагає 
в разі повної передачі УПЦ МП 
Києво-Печерської Лаври передати
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йому Софію Київську. А між тим 
вже є чутки, що в Софії твориться 
монастир УПЦ МП. Тож йдемо не 
до зближення Православних Цер
ков України, а до нового їх проти
стояння із-за можливого такого 
поділу храмів, яке їх не влаштує. 
А можна було б сказати, що всі 
визначні храми-пам'ятки будуть 
передані лиш Єдиній Право
славній Церкві України. А нині хто 
поділить храми без скандалу?

Православна Церква України 
Московської юрисдикції стала 
повністю в підтримку русинсь
кого руху в Закарпатті. Свідчен
ням цього є обрання на IX Все- 
слав'янському Соборі в Ужгороді 
8-9 травня Голови Підкарпатського 
товариства ім. Кирила і Мефодія 
протоієрея Дмитра Сидора, Голо
вою русинського відділення Все
слов'янського Собору і Президен
том Кирило-Мефодієвської Ака
демії слов'янської просвіти. 
В своїх заявах Дмитро Сидір наго
лошує на окремішності русинів як 
етнічної групи від українців, прагне 
всіляко відмежувати греко-като
ликів Закарпаття від греко-като
ликів Галичини, протидіяти станов
ленню в краї Української Право
славної Церкви Київського 
Патріархату і всіляко посилювати 
вияви своєї вірності канонічній 
Московській Православній
Церкві». Тут звучать заяви: «Будучи 
осколком імперії, Україна сама ве
де себе щодо Закарпаття по- 
імперськи». Вони співзвучні із за
явами місцевого комуністичного 
лідера І.Миновича.

Насамперед Біблію взяв би з 
собою студент-гуманітарій на 
відлюднений острів. 25% таких 
виявило опитування студентів 
інститутів журналістики й філології 
Національного університету 
ім.Т.Г.Шевченка. Друге місце 
посіла «Майстер і Маргарита» Бул
гакова. Потім — Достоєвський, Ба
гряний, Шевченко, Ремарк. Харак
терно, що серед книг-порадників 
студенти назвали насамперед 
книги з дещо прихованим релі
гійним змістом. («ВВ» — 24 травня)

У Великодньому вітанні ук
раїнців лідера «Нашої України» 
В.Ющенка була висловлена впев
неність, що камінь, який закривав 
могилу Христа, впаде в душі кож
ного з нас, відкриваючи нам шлях 
до Правди і Свободи, шлях до 
єдності нашого народу, єдності Ук
раїни.

Рівненська між церковна Рада 
проти демонстрації на екранах 
міста фільму «Гаррі Поттер і філо
софський камінь». Фільм, на дум
ку членів Ради, небезпечний для 
християнської моралі і шкідливий 
для духовного розвитку. Рівненські 
священики оцінили як сатаністську 
й книгу Дж.Роулінг про хлопчика 
Поттера. В той же час у Чернівець
ких школах на стінах з'явилися 
анонімні листівки, які також звину
вачують Дж. Рол інг в сатанізмі.

Панахида з нагоди перепо- 
ховання Тараса Шевченка відбу
лася 22 травня в траурному залі 
музею поета і біля пам'ятника йому
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в Києві. В ній брав участь Патріарх 
УПЦ КП Філарет. Ось лише викли
кали обурення у декого із при
сутніх слова «раб божий Тарас», бо 
ж на стан раба поет, про що 
свідчить його поезія, не погоджу
вався.

Андріївська Церква — цей 
шедевр Растреллі — зсовується 
на Поділ. Це засвідчують ті тріщи
ни, які з'явилися на її стінах навіть 
після тривалого ремонту й рестав
рації. До цього призводять дощі й 
підземні джерела. Із-за не
своєчасного виділення коштів ро
боти із зміцнення гори не прово
дяться. Проведено тендер, який 
дав два варіанти відвернення зсу
ву. Але вся біда в тому, що «заби
вання» свай призводить до дри
жання землі і ще більше приско
рює сповзання.

Міська організація «Жінки 
Оболоні» разом з Церквою «Пе
ремоги» провели зустрічі із стар
шокласниками двадцяти шести 
шкіл Києва. Йшла мова про згубну 
дію наркотиків на організм молодої 
людини. Водночас відбувалася пре
зентація книги на цю ж тему. Члени 
Церкви «Перемога» завершували 
зустріч концертом і живим спілку
ванням із старшокласниками.

Громадська Організація 
«Центр Духовного Відродження 
«Світові Жнива» провела 18 трав
ня чергову акцію «Крок до відрод
ження». Захід є соціологічним опи
туванням, учасники якого сприя
ють духовному та культурному

обміну між сучасними релігійними 
та нерелігійними людьми. Резуль
татами останньої акції стало опи
тування 420 киян та гостей міста 
щодо ставлення до толерантного 
міжконфесійного діалогу та 
зацікавлення засадами христи
янського віровчення. (К.Мадей)

П Р А В О С Л А В 'Я

Володимирський Собор 
Києва реконструйовано. Це
найбільша його реконструкція з 
часу побудови у 1882 р. Біля 2-х кг. 
сусального золота пішло на оздоб
лення центрального куполу. Шість 
малих куполів фарбовано синім 
кольором з нанесенням на них біля 
500 золотих зірок.

У Великодньому Посланні 
Патріарха УПЦ КП Філарета,
окрім оцінки Воскресіння Христо
вого як заспокоєння душ, лікуван
ня глибоких ран нашого серця, по
дання нам надій на життя вічне, за
значається, що «Християнство — 
це не вчення про Христа, а спосіб 
життя». Водночас дається оцінка 
жертовної історії українського на
роду, який «протягом багатьох 
століть терпів усіляке поневолен
ня». Тут було зневажання мови і 
культури. Але нині Україна духовно 
воскресає, що є виявом всемогут
ності Бога.

Пастирський візит здійснив 
в травні до США Патріарх УПЦ 
КП Філарет. На вікарного єписко
па США і Канади від УПЦ КП було
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висвячено тут Степана Біляка. 
Співслужили Патріарху при цьому 
єпископ Димитрій (Рудюк) і єпис
коп Олександр (Биковець). 
Патріарх протягом 10 днів відвіду
вав низку американських парафій, 
що належать до Київського 
Патріархату. Характерно, що такі 
парафії вже з'явилися і в Канаді, і 
в Австралії.

Молитву протесту перед  
будівлею Кримського фонду 
майна провели віруючі УПЦ 
Київського Патріархату під

проводом єпископа Сімферо
польського і Кримського Кли- 
ментія. Цей фонд вже декілька 
років не допускає передачі єпис- 
копії кафедрального собору. 
При цьому ігнорується рішення 
Верховної Ради Криму. Прези
дент України Л.Кучма залишив 
без відповіді 17 звернень з при
воду цього. В знищенні Кримсь
кої єпархії владика Климентій 
звинувачує не лише Фонд майна, 
а й Раду міністрів Автономії. Гро
мада Київського Патріархату 
Криму має намір просити в США 
притулок із-за її постійного пе
реслідування в Україні. (День. — 
23 травня)

Ювілей Києво-Печерської 
Лаври зібрав в Києві представ
ників із Помісних Православних 
Церков — Константинопольської, 
Александрійської, Антіохійської, 
Російської, Елладської, Грузинсь
кої, Сербської, Румунської, Бол
гарської, Кіпрської, Албанської, 
Польської, Чеської і Словацької та 
Американської. Делегацію Мос
ковського Патріархату із більше 20 
архиєреїв очолив керуючий спра
вами Патріархії митрополит 
Сергій. В Київ прибули також мит
рополит Мінський Філарет, митро
полит Кишинівський Володимир та 
ін. Всі вони в своїх інтерв’ю пресі 
висловили свою підтримку УПЦ, 
очолюваній митрополитом Воло
димиром (Сабоданом). Як сказав 
єпископ Іоан (Церква Чехії і Сло
ваків): «Розкол в Україні має дола
тися лише на базі святого Право
слав'я і Кононів Церкви». Єпископ 
з Канади, Серафім, зауважив: «Ук
раїнські проблеми мають знайти 
своє вирішення в самій Україні, і 
ніхто не може допомогти вирішити 
їх ззовні». Аналіз відповідей пред
ставників Церков засвідчує не
знання ними дійсної історії Право
слав'я в Україні і прагнення фор
мального підходу до вирішення 
проблеми українського розколу. 
Але, як це сказав покійний 
Патріарх Мстислав, те, чи визна
ють нашу канонічність, а чи її не 
визнають, хай залишається на 
совісті цих церков, якщо вони м ма
ють, а ми самі маємо себе визнати 
канонічними і діяти відповідно до 
віроповчальних Канонів Право
слав’я. Жодну з офіційних деле
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гацій Православних Церков на 
лаврському ювілеї не очолював її 
глава. Під час виголошення про
повіді в Трапезній Церкві Лаври 
представник Елладської Церкви 
заявив, що він визнає митрополи
та Володимира (УПЦ) як «ка
нонічного митрополита Київського 
і всієї України».

125-річчя святителя Кримсь
кого Луки (в миру — Войно-Ясе- 
нецький) відзначили в Криму і на 
його батьківщині на Тамбовщині. 
Відомий вчений-медик в 1923 р. 
став монахом. Пізнав в Радянські 
часи він і «Сибір далеку» і відзна
чення Сталінською премією за ве
ликі досягнення в медицині, зок
рема свою знамениту працю «На
риси гнійної терапії», інспектуван
ня 150 госпіталів під час війни. 
В Тамбові відкрито пам’ятник ар
хиепископу.

Православна Церква України 
Московського Патріархату не 
відмовляється від свого права 
на Святу Софію. Про це заявив 
благочинний храмів Києва про
тоієрей Віталій Косовський. «Але 
якщо держава на сьогоднішній 
день не може вертути Софію 
Київську її історичному власнику — 
Українській Православній Церкві, 
то хай собор поки що залишається 
музеєм-заповідником, що буде га
рантувати його повну збере
женість». Протоієрей сказав, що 
УПЦ проти передачі Софії «роз
кольникам», а також проти «запро
понованого уніатами почергового 
використання Софії», бо ж це «су

перечить церковним канонам і на
шим традиціям». Посилаючись на 
те, скільки коштів держава витра
тила на ремонт собору св. Юра пе
ред приїздом Папи, о.Віталій за
уважує: «із цього можна зробити 
висновок, як уніати турбуються 
про пам'ятки архітектури».

Перші храмові богослужіння 
провели священики УПЦ Мос
ковського Патріархату в травні 
в с.Великі Вільми та Касовщина 
(Сумщина), в сарненському храмі 
святих Антонія і Феодосія (Рівнен
щина) Чекає на одержання Ус
пенського храму — найбільшого 
в Харкові — УПЦ, хоч на нього пре
тендують й інші Православні церк
ви. А в Києві вірні УПЦ МП мали 
зустріч з чудотворною Боянською 
іконою Божої Матері, проведеною 
з Буковини. В Києво-Печерській 
Лаврі з ініціативи синодального 
відділу УПЦ МП відбулася Всеук
раїнська молодіжно-патріотична 
акція «Борг пам'яті», присвячена 
святкуванню Дня Перемоги.

Розбійний напад здійснили 
«активісти» Московського Па
тріархату 2 травня на храм св.Те- 
тяни в м.Знам'янка, що на Кірово- 
градщині. Акцію здійснював секре
тар Кіровоградської єпархії УПЦ 
Петро Сідора. Розбійники з двох 
автобусів вдарили настоятеля хра
му о.Степана по голові металевим 
прутом, били його ногами. Жорсто
ко побили вони й завгоспа храму 
Г.Русанову й касира В.Добродомо- 
ву. Лише втручання міліції спонука
ло нападників від’їхати геть.
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На батьківщині Київського 
мера буде споруджено протя
гом року храм Покрови. Це с.Ка- 
рабачин Брусилівського району на 
Київщині. На освячення місця під 
забудівлю храму 28 квітня прибув 
Патріарх УПЦ Київського Патріар
хату. Він подякував О.О.Омельчен- 
ку за його роботу з відновлення 
національних святить.

Канонізація преподобного 
Амфілохія Почаївського відбула
ся 12 травня у Почаївській Свято- 
Успенській Лаврі. Віднайдення 
нетлінних мощей о.Йосифа відбу
лося 23 квітня ц.р., через ЗО років 
після його смерті. Новоканонізова- 
ний святий родом із с.Мала Ялови
ця, що на Сумщині. У миру Яків Го- 
ловатюк прожив складне життя — 
у 1912 р. він був призваний у царсь
ку армію, брав участь у Першій 
світовій війні, побував у німецькому 
полоні. У 1925 р. Яків став послуш
ником Почаївської Лаври, а у 1932 
р. був пострижений у ченці з ім'ям 
Йосиф. До своєї смерті у 1971 р. 
о.Йосиф лікував і зцілював людей, 
чим здобув великий авторитет як 
серед монастирської братії, так і 
серед віруючих.

«Нині вінчання, сповідь, хре
щення та інші церковні таїнства 
просто в моді». Про це заявив 
у своєму інтерв'ю газеті «Факты» 
(23 травня) намісник Києво-Пе
черської Лаври єпископ. «Насліду
ючи моду молоді люди часто не за
думуються над тим, що стоїть за 
кожним з цих обрядів». То ж і 
маємо потім розлучення, інші мо

рально негативні вияви поведінки. 
Між тим люди, які прийняли 
таїнство шлюбу, не мають права на 
розлучення. Лише в окремих ви
падках Митрополит може за 
спеціальною заявою зняти церков
не благословення.

С В ІТ  РИ И О -К АТО Л И Ц И ЗИ У 
І ГРЕК О -К А ТО Л И Ц И ЗИ У

Важливі зміни у Римсько-Ка
толицькій Церкві в Україні за
проваджені Папою Римським 
4 травня. Святійший Отець утво
рив дві нові дієцезії: Харківсько- 
Запорізьку (шляхом поділу тери
торій Київсько-Житомирської та 
Кам'янець-Подільських дієцезій) 
та Одесько-Сімферопольську 
(шляхом поділу території 
Кам'янець-Подільської дієцезії). 
Кам'янець-Подільський єпископ- 
помічник Леон Дубравський став 
єпископом-ординарієм цієї ж 
дієцезії, а львівський єпископ- 
помічник Станіслав Падевський 
став єпископом-ординарієм Хар
ківсько-Запорізьким. Єпископа- 
ми-помічниками Львівської ар- 
хидієцезії стали отці Мар'ян Бучек 
та Леон Малий. Відтак Католицька 
Церква латинського обряду в Ук
раїні складається з однієї провінції 
(митрополії) з резиденцією у Льво
ві (Львівська, Тернопільська, Чер
нівецька та Івано-Франківська об
ласті), якій підлягають 6 дієцезій: 
Київсько-Житомирська (Черні
гівська, Черкаська, Київська, Жи
томирська обл.); Кам'янець-По-
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дільська (Хмельницька і Вінницька 
обл.); Луцька (Волинська і Рі
вненська обл.); Мукачівська (За
карпатська обл.); Харківсько-За
порізька (Сумська, Харківська, Лу
ганська, Донецька, Запорізька, 
Дніпропетровська і Полтавська 
обл.); Одесько-Сімферопольська 
(АР Крим, Херсонська. Мико
лаївська, Одеська і Кіровоградська 
обл.). Конференція єпископів ла
тинського обряду, яку очолює кар
динал Мар’ян Яворський, нарахо
вує 9 осіб.

Апостольський нунцій Мико
ла Етерович та єпископ 
Кам'янець-Подільської дієцезії 
РКЦ Леон Дубравський відвіда
ли Бердянськ. Церковну деле
гацію зустрів мер Бердянська Ва
лерій Баранов. На зустрічі йшлося 
про підтримку атмосфери терпи
мості та любові у місті, де нарахо
вується близько 40 релігійних 
спільнот, та про запровадження 
соціальних програм за участю РКЦ

Глава УГКЦ Любомир карди
нал Гузар 29 квітня у Львові дав 
прес-конференцію. Владика ок
реслив основні проблеми, що роз
глядатиме ЗО червня — 5 липня 
Патріарший Собор Української 
Греко-Католицької Церкви. Собор 
визначить головні напрямки 
соціальної доктрини Церкви. Він 
також присвячений річниці візиту 
в Україну Святішого Отця Івана 
Павла II Папи Римського. Головна 
увага на Соборі, за словами Глави 
УГКЦ, буде приділена «конкрети
зації Божих заповідей для сучасно-
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го життя». Церква хоче донести до 
свідомості вірних, що в наші дні 
однією з найгірших форм пору
шення заповіді «не вбий» є аборт, 
а заповіді «не кради» — корупція. 
Блаженніший Любомир, відповіда
ючи на запитання, сказав, що на 
Собор не виноситься питання пе- 
дофілії серед священиків, оскільки 
воно не актуальне для УГКЦ. Після 
завершення Собору відбудеться 
Синод єпископів УГКЦ, якому пе
редадуться на затвердження 
рішення Собору. На Собор з'їдуть- 
ся понад 200 учасників з усього 
світу, де існують греко-католицькі 
громади. (RISU.org.ua)

Журнал «Патріархат» відте
пер виходить в Україні (з тре
тього числа). Оновлена редакція 
(гол. редактор — Петро Дідул) 
обіцяє слідувати славній традиції 
часопису, який 35 років виходив 
в Америці. Завдяки ентузіазму йо
го 25-річного редактора Миколи 
Голіва журнал став загальноцер- 
ковним виданням. Він знайшов 
свого читача серед українців 
в різних куточках землі. То ж буде
мо сподіватися, що голівська тра
диція, яка ґрунтувалася на вченні 
Йосифа Сліпого про патріаршу 
гідність УГКЦ, буде продовжена 
часописом, що він буде таким же 
вільним у роздумах і не стане сла- 
вословом церковної ієрархії, бо ж 
вона також здатна помилятися.

Кардинал Любомир Гузар, 
глава УГКЦ, гостро засуджуючи 
вандалізм, подібний погрому 
київської синагоги, зауважив, що
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все, що відбувається на релігійно
му ґрунті, може зрештою позначи
тися як на відносинах між окреми
ми людьми, так і на взаємовідно
синах між людськими спільнотами. 
На його думку, «радикальний 
націоналізм, що ґрунтується на 
відкиданні прав й автентичних іде
алів інших спільнот, далекий від 
християнського патріотизму, так 
само як і від здорового 
націоналізму й дійсної любові до 
своєї Батьківщини. Встановлення 
власної тотожності не моє вимага
ти зневаги до всього чужого». Кар
динал застерігає, що релігійних і 
національний екстремізм може за
грожувати мирному існуванню 
людського роду.

Десятий рік римо-католиць- 
кій громаді Чернігова ніяк не 

в д а є т ь с я  
повернути  
собі будівлю 
к о с т е л у ,  
націоналізо
ваного ра- 
д я н с ь к и м  

режимом у 30-ті роки XX ст. 
На місці колишнього католицького 
прикостельного цвинтаря вже 
кілька десятиліть стоїть об- 
комівський триповерховий буди
нок, у якому ще недавно мешкали 
керівники міста і області. Саме 
в перетині інтересів віруючих і 
владних мужів католики вбачають 
причину, через яку їм не поверта
ють їхню святиню. Проблему не 
вирішили ні суди, ні стара влада, ні 
візит в Україну Папи Римського. 
Адвокат громади Н.Горіла вважає,

що протягом багатьох років у різні 
способи відбувається ущемлення 
прав віруючих. На черзі новий по
зов до суду. Більше того, якщо на 
цей раз рішення буде неза
довільне, то громада звернеться 
до Європейського суду з прав лю
дини. Настоятель чернігівської ри- 
мо-католицької церкви Зішестя 
Святого Духа Генріх Камінський 
констатує: «болісно й важко на 
душі від такої ситуації». Зневіря
ються і страждають від принижен
ня люди, падає в очах чернігівців 
авторитет місцевої влади із-за то
го, що вона не поспішає відновити 
історичну справедливість.
(RISU.org.ua)

Греко-католики організову
ють духовну освіту молоді. Так
в Херсоні при монастирі василіан 
відкрито чотири гуртки, що 
об'єднані в єдину організацію 
«Апостольство молитви». Тут діє 
ще й катехитична школа.

Новий орган встановлено 
у київському костелі св.Олек
сандра. Його подарували німецькі 
католики із храму св.Магдалини 
м.Герцогенаурах. Новий великий 
орган на 41 голос дозволить кос
телу стати і новим «концертним 
центром« Києва. В першій декаді 
травня в храмі вже відбулося 
кілька цікавих благодійних кон
цертів, зокрема 11 травня тут 
співала всесвітньовідома Біргіт 
Планкель. Освячення нового орга
ну відбудеться 31 серпня, коли па
рафія костелу святкуватиме 
160-річчя освячення храму.
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19 травня в Києві освячено 
храм св.Василя Великого і мо
настир Отців василіан. Храм ми
лує око сучасними формами і 
світлістю внутрішнього оздоблен
ня. Автор проекту професор Лари
са Скорик вважає, що храм збудо
вано завдяки «фантастичним 
здібностям керівника й організато
ра» о.Теодозія Янківа. Споруда 
храму — це цілий ансамбль зі 
світлицею, трапезною, бібліоте
кою, келіями.

«Клуб неодруженої молоді»
утворено в Львові при парафії Во
лодимира й Ольги УГКЦ (вул. Си- 
моненка, 5а). Всім, кому за ЗО, зби
раються тут щонеділі. Отець Іван 
Кіт запозичив досвід роботи такого 
клубу в Голландії. Під час зустрічі 
молоді люди не лише слухають на
станови священика, а й спілкують
ся, заводять знайомства.

Ж И Т ТЯ  П РО ТЕСТА Н ТІВ

Конгрес благовісників Ук
раїни відбувся 17-20 квітня 
у приміщенні київського Міжна
родного центру культури та мис
тецтва (колишній Жовтневий па
лац). Організаторами заходу вис
тупили Християнський центр 
«Відродження« під керівництвом 
відомого проповідника В.Гамма, 
Євангелізаційна асоціація Біллі 
Грема спільно з Всеукраїнським 
Союзом об'єднань ЄХБ, Союзом 
незалежних церков та місій ЄХБ та 
Всеукраїнським Союзом церков
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ХВЄ. На Конгрес прибуло біля 
1500 пасторів, благовісників та 
проповідників з різних куточків Ук
раїни та з деяких інших країн ко
лишнього Радянського Союзу. Во
ни мали чудову можливість 
обмінятися досвідом благовістя 
у пострадянських країнах за сучас
них умов. Крім пленарних 
засідань, учасники змогли відвіда
ти семінари, присвячені різним 
проблемам, пов'язаним з бла- 
говістям. Семінари проводилися 
авторитетними служителями з Ук
раїни та із зарубіжжя. Під час робо
ти Конгресу працювали декілька 
спеціальних груп, що розробляли 
окремі стратегічні питання бла
говістя. Результатом роботи цих 
груп стало прийняття декількох ре
золюцій. В них, зокрема, відзнача
лося, що благовістя є обов'язком 
не окремих служителів, а всіх хри
стиян. Благовістя повинно врахо
вувати особливості національної 
культури та менталітету. В той же 
час проповідь Євангелії не повин
на змішуватися з проповіддю тра
дицій тих чи інших церков, не по
винна супроводжуватися спроба
ми маніпуляції свідомістю людей, 
обіцянками певних матеріальних 
благ. Учасниками Конгресу була 
підтверджена вірність євангельсь
ким принципам та суті записаної 
в Біблії Благої Вісті. (Ю.Решет- 
ніков)

П'ятидесятники України 21- 
24 травня провели свій ХІІІ-й 
зїзд . На з'їзді були присутні гості 
від п'ятидесятницьких церков 
США, Великобританії, Фінляндії,
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Швеції, Росії, Білорусі, Норвегії, 
Канади, інших країн, представники 
від інших протестантських церков 
України. Про діяльність Всеук
раїнського Союзу Церков Христи
ян Віри Євангельської — п’ятиде
сятників доповідав Президент йо
го Михайло Тимочко. Нині ВСЦ 
ХВЄ має 1253 офіційно зареєстро
ваних громад, 47 місій, два братст
ва, 13 духовних навчальних за
кладів з 750 слухачами, 741 
недільну школу й 14 періодичних 
видань.

ЕТНІЧНІ РЕЛ ІГІЇ

Всеукраїнський з'їзд Собору 
Рідної Української Віри відбувся 
13-14 травня ц.р. в м.Вінниці.
На з'їзді були присутніми десять 
делегатів від громад Рідної Ук
раїнської Віри з різних регіонів Ук
раїни. Учасники дали високу оцінку 
роботі Духовного Правління Собо
ру. За останній рік створено вищий 
навчальний заклад, релігійну 
місію, братство та сестринство. 
Громади зросли чисельно, завер
шується підготовка до видання ос
нов віровчення Рідної Української 
Віри. З ’їзд Собору Рідної Ук
раїнської Віри засвідчив поступ 
Дажбожої Віри на терені України.

Караїмів Криму турбує нава
ла шукачів скарбів у їх святі 
місця біля Бахчисараю. Після 
знахідки скарбу золотих і срібних 
монет в печерному місті Джуфут- 
Кале сюди масово ринули для роз
копок зграї вандалів.

М УСУЛ ЬМ АН И  Б  У К РА ЇН І

Мавлід (День народження 
Пророка) було урочисто відзна
чено 24 травня у мечеті 
м.Києва. Подібні урочистості 
відбулися у всіх містах України, де 
діють мусульманські громади. 
Муфтій України шейх Ахмед Тамім 
у своїй проповіді зауважив: «Пер
шим, хто почав відзначати Мавлід, 
був король Ірбіля Музаффар. Він 
збирав людей і разом з ними зга
дував історію про Пророка. Всі 
вчені і богобоязливі люди схвали
ли це діяння і хвалили того, хто по
чав це робити першим».

Не лише в світі, а й в  Криму 
збільшується мусульманська 
громада. У зв’язку з цим зростає 
тут попит на баранину. Проте 
вівчарство найбільше постражда
ло за останнє десятиліття. Врахо
вуючи зростаючий попит мусуль
ман, визначений Кораном, Міна- 
грополітики взяло курс на інтен
сивний розвиток цієї галузі тва
ринництва.

ІУ Д Е Й СЬК И Й  С В ІТ

Погром 13 квітня синагоги 
Бродського викликав всесвітній 
резонанс. Насамперед ставлять 
питання: чи це погром, бо ж розби
то лише 9 вікон, а шуму стільки, 
нібито зруйновано всю будівлю, як 
Ізраїльське посольство у Франції. 
Ставлять також питання: чи ще
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стихійне хуліганство чи цілеспря
мована антисемітська акція, чи по
мста за антипалестинські акції 
Ізраїлю? МВД України кваліфікува
ло це як хуліганство, скоєне фут
больними фанатами, що поверта
лися з матчу національної пер
шості вищої ліги і які були затри
мані правоохоронними органами. 
Головний рабин синагоги М.Асмам 
вбачає в цьому кимось організова
ний вчинок, бо ж сусідні будинки 
не постраждали, а хулігани вигуку
вали антиєврейські гасла. Посол 
Ізраїлю вимагає гучного покаран
ня злочинців. А ми хочемо тут по
ставити ще одне питання: кому 
потрібною була ця витівка і такий 
розголос її на увесь світ з метою 
явної компрометації України в очах 
світової громадськості? Адже 
рівень антисемітизму в роки неза
лежності у нас значно зменшився 
в порівняння з радянським часом, 
коли єврей мусив приховувати 
свою національність і видавати се
бе за білоруса, росіянина, іншого, 
а то й українця. Більше того, дер
жава сприяє діяльності різних 
єврейських товариств, гарантує 
свободу діяльності восьми різно
видам іудейської релігії, повертає 
іудейським громадам будівлі сина
гог тощо. У нас немає у відношенні 
до євреїв того негативу, що є 
у ближніх сусідів. То ж кому це було 
потрібним і вигідним?

«Євреї за Ісуса» — нова 
іудейська течія активізувала свою 
діяльність. Листівки їх одержують 
подорожні на станціях метро. 5 
травня вони почали київську кам
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панію під гаслом : «Ось Бог Ваш». 
Лише протягом першого тижня 
«Євреї за Ісуса» роздали 256555 
листівок, одержали адреси 1112 
осіб. Прийняли віру 111 осіб. Пе
ред кампанією було організовано 
на чотирьохденних курсах 
спеціальну підготовку про
повідників. Адепти секти говорять, 
якхаризмати, «мовами», не вжива
ють алкоголь, не палять і не допус
кають сексуальних збочень. Важ
ливою для спільноти є проблема 
ставлення до євреїв. Воно має бу
ти позитивним.

Головний рабин Києва й Ук
раїни громад Прогресивного 
Іудаїзму Олександр Духовний
14 травня зустрівся в Центрі гро

мади «Надія» із главою УГКЦ кар
диналом Любомиром Гузаром.
Йшла мова про нинішній стан кон
фесій, їх проблеми. «У кожного з 
нас свій шлях, але мета одна — 
пізнання Єдиного Бога, — заува
жив головний рабин. — І нам важ
ливо рухатися разом, як добрим 
сусідам. Рух Прогресивного 
Іудаїзму є законодавцем встанов
лення прямих діалогів з лідерами 
різних християнських конфесій.
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Ми йдемо на діалог із всіма». Ду
ховні лідери підійшли до розвитку 
діалогу в дусі примирення, визнан
ня необхідності очищення пам'яті 
від елементів, які обтяжують ук
раїнсько-єврейські відносини. 
Кардинал зазначив, що близьким 
до його розуміння є сучасний Про
гресивний іудаїзм.

Керченський єврейський 
Центр «Хесед Маяка» і місцева 
громада Прогресивного Іудаїзму 
створили в місті лапідарій — схо
ванку кам'яних пам'ятників. Над
гробки на іудейських похован
нях — носії іудейських культурно- 
історичних традицій діаспорних 
євреїв. В такий спосіб іудейська 
громада прагне відвернути вико
ристання надгробків як будівель
ного матеріалу. На багатьох з них 
збереглися епітафії. Лапідарні 
пам'ятки — це відображення пев
ної епохи і її світогляду, своєрідний 
ключ до розуміння єврейського 
життя.

Президент Всеукраїнського 
єврейського конгресу й Об'єд
наної єврейської громади Ук
раїни Вадим Рабинович отримав 
від імені держави Ізраїль та ор

ганізації «Об'єднаний Ізраїльський 
заклик« («Керен Хаесод«) почесну 
нагороду за видатні досягнення 
«у відродженні єврейської громади 
України». Відзначені також та ве
лика допомога й підтримка, яку ке
ровані Рабиновичем організації 
роблять для держави Ізраїль «у йо
го справедливій боротьбі з міжна
родним тероризмом«. За словами 
генерального директора «Ізра
їльського заклику«, під керів
ництвом Вадима Рабиновича 
єврейська громада України за ко
роткий період зробила величезний 
крок уперед. Наприкінці червня 
нинішнього року Рабинович очо
лить першу в 82-літній історії «Ке
рен Хаесод« делегацію єврейської 
громади України, що візьме участь 
у роботі Генеральної асамблеї 
«Об'єднаного Ізраїльського закли
ку». «Керен Хаесод» веде роботу з 
відродження єврейських громад 
у 54 країнах світу.

Н О ВІ
РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ У К РА ЇН И

V Всеукраїнська Конференція 
Євангельських Союзів під гаслом 
«Приготуйте шлях Господу» відбу
лася в Києві 14-16 травня 
в приміщенні кінотеатру «Росія». 
Широка палітра українських ха- 
ризматичних церков була пред
ставлена на Конференції «Об'єд
наною Християнською Єван
гельською Церквою Живого Бога», 
«Українською Християнською 
Євангельською Церквою», «Об'єд
нанням Церков Божих в Про
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роцтвах», «Духовним Центром 
«Нове Покоління» та «Церквою Бо
жою в Україні». Урочисте відкриття 
конференції було проведено в дусі 
харизматичних зібрань — гучною 
музикою, співом, танцями. Група 
прославляння настільки запально 
виконувала покладену на неї місію, 
що байдужим не залишився ніхто. 
Разом з присутніми в залі співали і 
танцювали і організатори конфе
ренції, й представники групи по
рядку. Протягом трьох днів при
хильники харизматичних церков та 
запрошені на конференцію гості з 
інших міст України мали змогу по
слухати проповідування лідерів ук
раїнських харизматичних цер
ков — О.Демидовича (м.Сло
в'янськ), А. Гаврилюка (м.Київ), 
С.Балюка (М.Мукачево), Л.Падуна 
(м.Донецьк). Почесними гостями 
конференції були закордонні 
гості — пастор Ульф Екман (м.Уп- 
сала) та Сергій Яковлев (м.Торез). 
На порядок денний не були вине
сені якісь окремі питання. Виступи 
пасторів стосувались багатьох ас
пектів людського існування — від 
долі незалежної України до шляху 
Спасіння кожного окремо взятого 
віруючого. На конференції кожен 
мав змогу ознайомитися з літера
турною, аудіо- та відеопродукцією 
харизматичного спрямування. Од
нак заслуговує на увагу той факт, 
що література була представлена 
в основному закордонними авто
рами. (В .Титаренко)

Підтримку 70 пенсіонерам 
Печерського району разом з 
«Армією спасіння» надає Церква
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«Перемога». Щодня (крім 
вихідних) вони організовують 
обіди для малозабезпечених 
району.

Зустрічі з фахівцем в сфері 
історії археології й архео
логічних аномалій, співробітни
ком Міжнародного Інституту 
Бхактіведанти Майклом Кремо 
(Друтакарма дас) відбулися 
в Києві наприкінці квітня. Вчений 
мав зацікавлені бесіди з колекти
вом інституту археології, 
співробітниками кафедри архео
логії Києво-Могилянської ака
демії, відвідав Інститут жур
налістики і Київський національ
ний технічний університет (КПІ). 
У Київській духовній академії 
свідомості Крішни М.Кремо 
провів семінар «Ведичне знання 
через призму науки». Кремо є ав
тором книг «Заборонена архео- 
логія« і «Невідома історія людст- 
ва«, що є світовими бестселера
ми в сфері археології, а також 
книг «Вплив Забороненої Архео
логів і «Божественна природа: 
духовна альтернатива в кризі на
вколишнього середовища«. 
Впливовий у наукових колах 
«Вісник археологічних дослі
джень» писав про книги Кремо: 
«Цей фахівець в сфері історії і 
філософії науки кинув виклик па
нуючій точці зору на походження і 
найдавнішу історію людства. Кни
ги містять колосальний обсяг як 
загальновизнаних, так і спірних 
археологічних свідчень, критику
ють існуючу наукову методику із 
соціологічних, філософських і
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історичних позицій, ставлять па
нуючі погляди під сумнів, викри
вають спроби приховання інфор
мації про походження й історію 
людини«. Книга «Неизвестная ис
тория человечества« вже з часу 
видання входила в десятку 
найбільш популярних книг 
в сфері археології. Придбати кни
гу в Києві можна за адресою: 
вул. Дмитріївська, 21-а (тел. 219- 
1042), пров. Зоряний, 16 (тел. 
434-7028).

Київська громада Вчення 
Будди «Махасангха Ніппон- 
зан Мьоходзі» звернулася до 
Президента Міжнародної
Асоціації Релігійної Свободи 
Д ж .Граца, який в кінці квітня 
відвідав Київ, з проханням впли
нути на уряди Росії й України, 
щоб вони поклали край пе
реслідуванням духовного вчите
ля буддійського монаха Дзюн- 
сея Терасави. Україна тут 
зсолідаризувалася з Росією, яка 
заборонила в'їзд до своєї тери
торії Терасави на 10 років. Це — 
помста за критику уряду Росії, 
що веде несправедливу війну 
в Чечні. А Україна тоді при чому? 
Чому вона заплямовує власну 
репутацію тим, що не дає дозво
лу на в’їзд, порушуючи Декла

рацію ООН про права людини, 
цьому релігійному діячеві, 
для якого в пропаганді релігії не 
має бути кордонів?

ДЕМ ОН ІЧН І КУЛЬТИ

Секта сатанистів виявлена 
в Сіверодонецьку й Рубіжному 
Луганської області. Вона об'єдну
вала різношерсту публіку, переваж
но молодь, хоч були й старші люди. 
Спільнотою зайнялася СБУ, бо ж 
батьки скаржилися на те, що діти 
їхні після нічних тусовок приходять 
зі слідами порізів на руках, плямами 
крові на одязі. До секти входило 
біля 25 осіб. Очолювали її дві жінки, 
яких в місті знали як чародійок, 
фахівців з чорної магії. Молодь до 
себе вони вабили великим набором 
окультної літератури, культової ат
рибутики. Влаштовувалися чорні 
меси і спіритичні сеанси з пентагра
мами і запалюванням чорних свічок. 
Учасники сатанинських тусовок об
мазувалися кров'ю тварин, а то й 
власною від надрізів на лобі 
у медіума. Різали й собі руки, збира
ли кров у спільну чашу й пили по 
черзі. Правоохоронні органи обме
жилися бесідами із сатаністами, по
грозили їх лідерам тяжкими 
наслідками. Організація самороз- 
пустилася.
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РЕЛ ІГІЯ І С В ІТ

Меморандум про взаємопо- 
розуміння підписали на початку 
травня Туреччина й Ватикан.
Повідомляючи про це, керівник ту
рецького управління у справах 
релігії М.Йилмаз заявив, що тим 
самим покладено кінець «епосі 
хрестових походів». Нині Туреччи
на і Ватикан налагодили перерва
ний кілька століть назад діалог і те
пер будуть співробітничати в ім'я 
миру, спокою і процвітання на
родів. За словами Йилмаза, «не
зважаючи на явні розходження, 
іслам є найближчою християнству 
релігією». Меморандум передба
чає налагодження міжрелігійного 
діалогу, співробітництво з метою 
захисту релігійної свободи, а та
кож реалізацію різних навчальних 
програм.

Сербська Православна Цер
ква і Ватикан прагнуть зближен
ня — так сказав 15 травня голова 
Папської Ради у справах підтримки 
єдності християн кардинал Валь
тер Каспер. З 11 травня він пере
бував у Белграді на запрошення 
Сербського патріархату, а на за
вершення візиту запросив деле
гацію патріархату до Ватикану. 
Кардинал додав, що під час його 
перебування в Югославії відбулась 
тривала розмова з главою Сербсь
кої Православної Церкви Патріар
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хом Павлом. «Першим кроком 
у напрямку до єдності є запрошен
ня делегації Священного Синоду 
до Риму для обговорення існуючих 
між нами труднощів та спільної 
праці», — сказав ватиканський 
ієрарх, підкресливши, що «ця 
ініціатива викликала позитивну ре
акцію». Два інші «кроки до єдності» 
стосуються призначення сти
пендій для навчання сербських 
студентів у Римі та відкриття осе
редку для культурного, мистецько
го та інформаційного обміну між 
представниками Сходу й Заходу. 
Натомість у питанні про мож
ливість приїзду Папи до Югославії 
німецький кардинал був обереж
ний. «Напевно, Святіший Отець 
був би щасливий, якби міг приїхати 
й обняти патріарха Павла, але чи 
настала слушна хвилина? Не можу 
сказати, що всі умови виконані. Ми 
повинні покластися на Боже Про
видіння», — сказав Вальтер Кас
пер. (KAI)

В Росії продовжуються акції 
протесту проти рішення Римсь
ко-Католицької Церкви про
створення на території Росії чоти
рьох єпархій. Заходи відбулися під 
керівництвом Народної партії РФ і 
Союзу православних громадян 
більш ніж у двадцятьох регіонах 
Росії. Найбільш численна демон
страція відбулася в Москві, де на
прикінці квітня зібралося біля
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півтори тисяч осіб. Біля тисячі пра
вославних віруючих пройшли хре
сним ходом по вулицях столиці Бу
рятії Улан-Уде. Багатолюдний 
хресний хід пройшов також у Че
боксарах та інших містах Росії. 
Акція носила й більш широкий ха
рактер — демонстранти закликали 
до утвердження традиційного 
російського укладу життя, до забо
рони розбещуючої реклами і сцен 
насильства й жорстокості в ЗМІ. 
Характерно, що комуністична 
партія Росії висловила 
солідарність із тими православни
ми активістами, які провели акції 
протесту проти реорганізації 
Римсько-Католицької церкви 
в Росії. Як заявив Г.Зюганов, ком
партія «вітає і підтримує будь-які 
акції, що спрямовані на збережен
ня російських традицій, культури і 
духовних цінностей». Цікаво лише, 
чому компартія й досі не перегля
нула своїх оцінок щодо Церкви 
в суспільстві. На відміну від ком
партії, російські інтелектуали зви
нуватили російську владу у засто
суванні радянських репресивних 
методик щодо католицьких свяще
ників. У «Независимой газете» 
опублікований відкритий лист Ра

ди російських інтелектуалів 
С.Філатова, письменика Ф.Свето
ва та ін. відомих людей РФ, в якому 
зазначається: «Якщо влада, вико
ристовуючи таємні і спеціальні 
служби, хоче сподобатися Мос
ковському патріархату, то вона по
винна визнати, що релігійна сво
бода для неї ніщо».

Алі Агджа, який у травні 
1981 р. стріляв у Папу Івана 
Павла II, має отримати амністію.

Про це за
явив міністр 
ю с т и ц і ї  
Туреччини 
Х.Самі Турк. 
Як відомо, 
Агджа був

засуджений в Італії до довічного 
ув'язнення. Однак у 2000 р. він був 
помилуваний президентом Італії 
Карло Чампі й навіть отримав про
щення від Папи Римського. Але 
після повернення на Батьківщину 
Агджа був ув'язнений, вже згідно 
вироку турецького суду. Йому 
у свій час заочно присудили вісім 
років за убивство. Однак на свобо
ду Агджа поки що не потрапив. 
Президент Туреччини А.Сезер ви
користав своє право вето і призу
пинив чинність закону про 
амністію. Своїм рішенням Прези
дент не лише спровокував певний 
хаос у турецькій юстиції, але й сам 
потрапив під нещадні нападки з 
боку націоналістів. Цікаво, що Се- 
зер є лідером партії «Сірі вовки», 
до якої належить також Агджа. Не
резидента підтримали лише пред
ставники лівих сил країни. Однак

20 Релігійна панорама № 5 ’2002



Релігія в сучасному світі

Парламент Туреччини, незважаю
чи на президентське вето, удруге 
прийняв законопроект про 
амністію. Глава держави в даній 
ситуації позбавлений права блоку
вати документ. У той же час він мо
же заперечити його в консти
туційному суді, що Ахмет Недждет 
Сезер зробив напередодні стосов
но закону про ЗМІ. Під амністію, як 
очікується, підпадуть близько 5 ти
сяч чоловік.

Обмежити святкування Ве
ликодня тільки богослужіннями 
ухвалила Рада Церков Йорданії, 
що об'єднує різні релігійні громади 
Королівства. Це рішення було 
прийнято «на знак солідарності з 
палестинським народом, що 
піддається ізраїльськими війська
ми блокаді, у якій виявилися також 
мусульманські й християнські святі 
місця». Рада закликала всі Церкви, 
що діють на території Йорданії, на
правити зібрані під час Великодня 
пожертвування для допомоги па- 
лестинцям. На сьогоднішній день 
Йорданія нараховує біля 5 млн. 
жителів, 95% яких сповідують 
іслам, а 5% — християнство. 
Вихідці з Палестини складають по
ловину населення країни.

В Мордовії відзначають день 
народження Гітлера погромами 
православних монастирів. Зок
рема група бритоголових моло
диків побила вікна і зробила спро
бу залякати насельників Санак- 
сарського Богородичного монас
тиря. Нападники назвали себе 
«скінхедами» і викрикували, що во

ни є «антихристами» і «сатаніста- 
ми». Заступник начальника міліції 
Республіки Мордовія М.Курків за
явив, що в Саранську «ніяких 
скінхедів немає». Тим часом угру- 
пування, яке ідентифікує себе як 
«скінхеди», нараховує біля 150 
осіб, більшість з яких раніше вхо
дили до «Російської національної 
єдності».

Допустити викладання 
в школах і вузах Росії циклу пра
вославних предметів вимагає 
від міністра освіти РФ патріарх 
Московський Олексій іі. Виступаю
чи на засіданні координаційної ра
ди із взаємодії цього міністерства 
з РПЦ, патріарх підкреслив, що 
православ'я є в Росії провідною 
конфесією. Тому у світських на
вчальних закладах, «принаймні, 
у більшості з них, варто допустити 
викладання, як базових, таких дис
циплін, як основи православної 
культури і православна етика». 
Патріарх, правда, допускає викла
дання на альтернативній основі. 
Тобто там, де «компактно прожи
вають послідовники ісламу, буд
дизму чи іудаїзму, ніхто не заборо
няє їм вивчати свою культуру». 
На думку Олексія II, «поняття 
світськості освіти нині тлумачиться 
помилково: світське — значить 
атеїстичне». А згідно ст.13 Консти
туції РФ, ніяка ідеологія, в тому 
числі й атеїстична, не може пану
вати в державі як обов'язкова.

Проблему ідентифікаційних 
номерів оригінально пропонує 
вирішити в Росії міністерство з по
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датків і зборів. Податкові органи 
Росії, як заявив керівник міністер
ства, «готові в діалозі з Церквою й 
з віруючими піти від іден
тифікаційного номера платника 
податків і прийти до податкового 
номеру, тобто номеру особового 
рахунку платника податків».

Можлива війна Індії та Паки
стану має релігійне підґрунтя.
Пакистан надає допомогу мусуль
манським бойовикам індійського 
штату Кашмір в їх боротьбі за його 
вихід з Індії. В штаті проживають 
переважно мусульмани. Саме то
му вони одержують підтримку му
сульманського Пакистану. Індія зо
середила на кордоні мільйонну 
армію і має намір силою покінчити 
з тими терактами, які влаштовують 
постійно ісламісти.

Посольства мусульманських 
країн в Росії з ближнього за
рубіжжя надіслали Уряду РФ 
офіційну скаргу з приводу пе
реслідування їх громадян, напади 
на них в громадських місцях ра- 
систськи налаштованих бритого
лових, підготовку їх нападів на по
сольства та ін. Московська міліція 
неодноразово давала обіцянки за
безпечення спокою, але все зали
шається без змін.

Помер вчений-біолог із сві- 
товіим ім’ям Дж.Гулд. На відміну 
від Ч.Дарвіна, він обстоював ідею 
«космічної випадковості». Згідно 
його теорії «точечної рівноваги» 
еволюція живого відбувалася че
рез швидкі стрибки в розвитку

конкретних видів, а не як поступо
вий розвиток в масштабах всього 
світу.

К А Т О Л И Ц И З М

Напередодні дня народжен
ня Папи Римського Івана Павла 
II, якому 18 травня виповнилося 
82 роки, два високопоставлених 
представники Римської церкви — 
кардинали Родригес Марадиага і 
Йозеф Ратцингер — згадали про 
можливість його відходу у відстав
ку. З докладним коментарем, що 
стосується відставки Римського 
Первосвященика, виступила іта
лійська газета La Repubblica (с пе
рекладом публікації можна по
знайомитися на сайті Іпорге- 
ssa.ru). У статті зауважено, що та
бу з теми про можливу відставку 
Папи вже зняте. Заяви ієрархів 
Церкви, пише газета, сприйма
ються у Ватикані байдуже. Прес- 
секретар Святого Престолу 
X.Вальсу взагалі відіслав жур
налістів до самого Папи. «Припу
щення про відставку Папи, зроб
лені ще два роки тому главою 
німецьких єпископів Карлом Ле- 
манном і згодом спростовані, — 
продовжує La Republica, — стали 
свого роду прецедентом. Тим ча
сом з тих пір стан здоров'я Пон- 
тифіка серйозно погіршився. І 
навіть найближчі йому люди не ви
ключають можливості його 
відставки». Далі газета наводить 
слова архиепископа Тегусігальпи 
Марадіагі, якого, як сказано 
в публікації, «багато хто вважає за
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можливого спадкоємцем Войти- 
ли». На його думку, якщо Папа зро
зуміє, що не може виконувати 
свою місію через здоров’я, у нього 
вистачить сміливості піти зі своєї 
посади. «Обрання латиноамери
канського Папи, — сказав ар
хиепископ Марадагі, — може стати 
стимулом для проповідування хри
стиянства і місіонерської діяль
ності. Аналогічно тому, як Іван Пав
ло II сприяв падінню стіни між Схо
дом і Заходом, Понтифік з Ла
тинської Америки може допомогти 
налагодженню діалогу між Пів
ніччю і Півднем, налаштовуючи світ 
на більш наполегливу боротьбу з 
бідністю». Незважаючи на всі ці 
міркування, у нинішньому році, як 
уже повідомлялося, у Папи буде 
настільки насичена програма 
візитів, що йому довелося навіть 
відмовитися від своєї традиційної 
відпустки в горах. (NTV.RU)

Папа Римський Іван Павло II 
22 травня прибув в Азербайд
жан. Це — 96-а його зарубіжна 
поїздка. Проїхав Папа вже 112367 
км. по світу. Оскільки в Баку відсут
ня Нунціатура Апостольської Сто
лиці, то йому прийшлося зупини
тися в готелі «Ішрад» — «Духовний

наставник» (вартість доби — 110 
доларів). Папа відвідав пам'ятник 
жертвам незалежності разом з 
представниками науки і культури, 
релігійними лідерами країни. Папа 
не проводив месу у Палаці спорту. 
Він лише прочитав початок своєї 
проповіді азербайджанською мо
вою, а продовжив її вже його 
помічник. Мету свого візиту до 
Азербайджану Понтифік вбачає 
в гармонізації відносин між різни
ми релігіями. З Президентом 
Азербайджану Г.Алієвим Папа об
говорював питання регіональних 
конфліктів, релігійної терпимості, 
проблему Нагірного Карабаху.

Довідка: Азербайджан — мусуль
манська країна. Більшість мусульман 
тут належить до шиїтів. В країні є 6 
православних парафій і багато протес
тантських церков різних деномінацій 
(баптисти, п'ятидесятники, лютерани, 
адвентисти, свідки Єгови та ін.). Є 
іудеї, східні віросповідання — криш
наїти, бахаї, навіть зороастрійці. 
В Азербайджані лише одна католицька 
громада, що об’єднує десь 120 актив
них членів і підпорядкована безпосе
редньо Св. Престолу. Як і всі колишні 
радянські республіки, окрім Росії, 
Азербайджан має дипломатичні відно
сити з Апостольською столицею. 
Нунцій Ватикану (за сумісництвом з 
Грецією) — архиепископ Клаудіо Туд- 
жеротті. Передбачено утворення бла
годійницької місії «Карітас» Проте 
в Азербайджані існують проблеми із 
свободою віросповідань. Проведена 
в березні перереєстрація громад — 
надто складна, довільна, дис
кримінаційно обмежувальна щодо 
релігійних меншин (лише в Баку) при-
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звела до скорочення громад (з 406 до 
125). Заборонена реєстрація мусуль
манських громад, що знаходяться по
за юрисдикцією Управління мусульман 
Кавказу, хоч в країні є й інші мусуль
манські течії. Державний комітет Ук
раїни у справах релігії втручається 
у вибори імамів, перевіряє їх 
кваліфікацію. Складно проходила пе
ререєстрація протестантів ( з 5 бап
тистських громад пройшло її лише 2, 
ліквідовано азербайджано мовну гро
маду). Введено цензуру на видання 
релігійної літератури. Конфіскуються 
релігійні книги при ввозі їх в країну, 
в т.ч. й Біблія. Заборонена діяльність 
двох громад п'ятидесятників у Сум- 
гаїті. Під час рейдів поліції в громади 
має місце побиття віруючих, 
конфіскації, оштрафовування. За
рубіжні місіонери висилаються з 
країни. Хоч незареєстрована релігійна 
діяльність не є тут незаконною, але не
зважаючи на це, діяльність неза- 
реєстрованих громад присікається 
поліцією.

Чотири дні перебування Па
пи Івана Павла II в БолгарГі* були 
напруженими. Тут відбулася 
зустріч із Президентом Г.Пирвано- 
вим, Патріархом Болгарської Пра
вославної Церкви Максимом, ліде
рами мусульман та іудеїв. Папа

офіційно відкинув заяви про «слід 
Болгарії» в замаху на його життя 
у 1981 р., закликав до поєднання 
двох гілок християнства — право
славної й католицької, які утвори
лися в 1054 р. із-із суперечки за 
Балкани. Папа відвідав знамени
тий православний Рильський мо
настир. В останній день свого па
ломництва в Болгарію Папа при
був автомобілем із Софії в Плов
див. Тут на центральній площі цьо
го другого за величиною міста 
країни зібралися біля 30-50 тис. 
чоловік на недільну месу, яку очо
лив Понтифік. На богослужінні Па
па проголосив блаженними трьох 
болгарських католицьких свяще
ників, яких розстріляли у софій
ській в’язниці в 1952 р. Іван Павло 
II у такий спосіб довів число прого
лошених ним блаженних Церкви за 
23 роки свого понтифікату до 1291 
осіб. В урочистій церемонії взяли 
участь державний секретар (глава 
уряду) Святого престолу кардинал 
Анджело Содано й інші священно
служителі з Ватикану. Був при
сутній також преподобний Ар- 
сеній, православний митрополит 
Пловдива. Як зазначають експер
ти, у ході поїздки Папи було зроб
лено багато для нормалізації 
відносин між Софією і Ватиканом і 
подолання деякого відчуження між 
Святим Престолом і кліром Бол
гарської Православної Церкви.

Довідка: У Болгарії християнство 
сповідують 86% населення. Орієнтов
но 4/5 болгар — православні, які нале
жать до Болгарської Православної 
Церкви. Православні парафії об'єднані 
в 11 митрополій. У країні діють 120 пра
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вославних монастирів. Частина болгар 
(приблизно 1% населення), котрі про
живають у Софії, в районі Пловдиво і 
вздовж середньої течії Дунаю, спо
відують католицизм. Більшість като
ликів належать до латинського обряду 
й об’єднані у дві дієцезії — Софійсько- 
Пловдивську та Русецько-Нікопольсь
ку, а католики східного обряду утворю
ють апостольський екзархат із центром 
у Софії. Парохії вірмен, які живуть у ве
ликих містах і становлять 0,02% насе
лення, належать до Бухарестської 
єпархії Вірменської Апостольської 
Церкви. У Болгарії дуже мало протес
тантів (0,18% населення — методисти, 
адвентисти, баптисти, конгреціо- 
налісти і п’ятидесятники). Більшість 
них — жителі столиці та великих міст. 
Приблизно 14% населення Болгарії 
сповідують іслам (спадщина понад 
500-річної турецької неволі). Мусуль
мани населяють здебільшого південь і 
схід Болгарії. Це — турки, більшість 
болгарських (циган і невелика громада 
південних болгар (їх ще звуть «пома- 
ки»), котрі живуть у і Родопських горах. 
(Парафіяльна газета. 4.20V2)

Чутки про відставку Папи Іва
на Павла II із-за поганого стану 
здоров'я є лише чутками. Один 
із наближених до нього кардиналів 
Оскар Родрігес Марадіага заявив: 
«Папа повністю усвідомлює свою 
відповідальність. Коли він зро
зуміє, що не зможе виконувати 
своїх обов'язків, то у нього виста
чить мужності сказати «Я йду». 
Сам Папа також зауважив: «Я роз
раховую на вашу духовну підтрим
ку, аби достойно виконувати обо
в'язки, доручені Господом».

Папа Іван Павло II виступив 
проти дорогого хрестоносіння.
Понтифік засудив витрачання ве
личезних коштів «на створення ма
леньких дорогоцінних копій свя
щенного символу християнства». 
На його думку, як символ віри, 
хрест має відзначатися скром
ністю, а не бути предметом роз
коші. «Краще було б, якби ті кошти, 
які витрачаються на виготовлення 
дорогих хрестиків, передавалися 
нужденним»,- відзначив Папа. Ва
тикан виступив проти використан
ня хрестиків як прикрас.

Глава найбільшої російської 
католицької єпархії з центром 
в Іркутську єпископ Єжи Мазур,

позбавлений 19 квітня російської 
візи, запропонував провести круг
лий стіл, у ході якого ієрархи като
лицької і православної Церков 
змогли б обговорити існуючі про
тиріччя. Єпископ Мазур є грома
дянином Польщі і знаходиться 
в даний час у Варшаві. Заборона 
в'їзду в Росію змусила єпископа 
піти на безпрецендентний крок — 
здійснювати богослужіння в іркут
ському католицькому соборі Непо
рочного Серця Божої Матері з 
Варшави по телефону. Голос єпис
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копа транслювався для пастви че
рез динаміки. У зв’язку з від
сутністю Єжи Мазура у його єпархії 
призупинена реалізація декількох 
соціальних проектів, серед яких, 
зокрема, допомога онкологічним і 
туберкульозним хворим і будівля 
дитячого реабілітаційного центру.

Ватикан відтепер буде від
правляти у відставку своїх свя
щеників при найменшій підозрі 
в схильності до сексуальних 
збочень. Викритим у педофілії за
грожує також цивільний карний 
суд. Про це було оголошено на 
прес-конференції в Римі після за
вершення зустрічі вищої ієрархії 
США з Папою Іваном Павлом II. 
За підсумками зустрічі була прий
нята Декларація, в якій міститься 
вимога «запобігання актів пе
дофілії» і пошуку «спільних шляхів 
у подоланні цього зла». У доку
менті підкреслюється необхідність 
захищати жертви насильства і 
міститься заклик «оцінити глибину 
нанесеного морального збитку». 
Автори документу «рекомендують 
організувати апостольський візит 
у семінарії й інші церковні устано
ви для перевірки відповідності суті 
освіти доктрині Церкви».

Американські кардинали 
після зустрічі у Ватикані з Па
пою Римським пообіцяли розро
бити особливу процедуру позбав
лення духовного сану тих священ
нослужителів, які «будуть визнані 
винними в сексуальних домаган
нях до малолітніх». У випадку, як

що справа не буде настільки яв
ною чи однозначною, вирішувати, 
чи варто позбавляти священика 
сану, буде місцевий єпископ. Крім 
цього, американські кардинали 
знову підтвердили непорушність 
обітниці безшлюбності. Прийняти 
найсуворіші заходи щодо пе- 
дофілів зажадала також і Рада 
єпископських конференцій Євро
пи. Про це заявив голова Ради 
Амеде Граб. Як відомо, щонай
менше 177 католицьких свяще
ників із 28 штатів США, які підо
зрюються у педофілії, були відсто
ронені протягом останніх чоти
рьох місяців від виконання своїх 
обов'язків чи самі пішли у відстав
ку. За словами юристів, число свя- 
щеників-педофілів, що понесуть 
покарання, буде значно вищим. 
Так, тільки в штатах Каліфорнія і 
Массачусетс цього року скарги на 
розбещувачів у рясах надійшли від 
550 чоловік. Як підкреслив прези
дент Конференції католицьких 
єпископів США єпископ Деніел 
Грегорі, скандал згасне тільки 
тоді, коли «люди відчують, що їхні 
діти знаходяться в безпеці усере
дині храму». В Америці католи
цизм сповідують понад 64 млн. 
осіб. Тут нараховується біля 46 ти
сяч католицьких священиків.
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стосується його самого і Папи 
Римського, заявив глава єписко
пату США Уілтон Грегорі. Питання 
про «звільнення» Лоу, обвинуваче
ного в прихованні фактів педофілії, 
не обговорювалося і не «може бу
ти підняте на подібній зустрічі», 
відзначив Грегорі.

Публічне покаяння за випад- 
ки педофілії, позашлюбного спів
життя, а також інші подібні гріхи, 
зроблені священиками, офіційно 
принесла і пообіцяла покарати 
винних Римсько-католицька церк
ва на Філіппінах. Це найбільша час
тина католицької Церкви в Азії. 
Представник Конференції като
лицьких єпископів Філіппін Х.Коро- 
нель не став спростовувати чис
ленні звинувачення у сексуальних 
домаганнях, що з'явилися в міс
цевій пресі проти окремих свяще
ників, однак заявив, що подібних 
випадків на Філіппінах «було зовсім 
не багато». «Якщо злочин дійсний 
зроблено, то Церква не буде стоя
ти осторонь», — пообіцяв він. 
На зборах 100 правлячих єпископів 
країни, що відбудуться у липні, бу

дуть вироблені спеціальні заходи 
для припинення подібних злочинів.

Подати в суд на Ватикан ма
ють намір п'ять американських 
штатів — Оклахома, Міссісіпі, Тен- 
несі, Міссурі й Арканзас. Мотив їх 
вимог — фінансові махінації зі 
страховкою, зроблені якимось 
Мартіном Франкелем, який знахо
диться тепер під арештом. Цей 
авантюрист запропонував проект 
створення благодійного фонду за 
участю Банку Ватикану. Як вияви
лося, створений фонд використо
вувався для відмивання грошей 
Франкеля. Долари, що проходили 
через фонд, а, отже, і через Банк 
Ватикану, частково поверталися 
американському комбінатору 
у відмитому виді. Таким чином, хо
ча й побічно, але в махінаціях брав 
участь і Ватикан. Тепер від Папсь
кої столиці адвокати вимагають 
компенсацію в 200 мільйонів до
ларів, хоча реальний збиток, за
подіяний Френкелем, оцінюється 
в 60 мільйонів.

Британський сайт Vnunet.com
повідомив, що офіційний сайт Ва
тикану номінований на інтернет- 
премію Webby у категорії «релігія».
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Висування онлайнового представ
ництва Римско-Католической 
Церкви на премію Академії цифро
вих мистецтв і наук стало можли
вим завдяки його успіхам в ос
воєнні віртуального простору. 
Сайт Ватикану має гарний дизайн і 
містить велику кількість важливої 
для відвідувачів інформації. Вру
чення премії Webby відбудеться 18 
червня в Сан-Франциско.

П РО ТЕСТА Н ТИ ЗМ

Лідери протестантських 
об'єднань Росії хотіли б обгово
рити з керівництвом країни прак
тику взаємин держави і Церкви, 
межконфесійну ситуацію. За сло
вами глави російських євангелістів 
єпископа Сергія Ряховского, вели
ку заклопотаність протестантів 
викликає обмеження їхніх прав, що 
має місце, у першу чергу, 
у регіонах. «Ми з величезною по
вагою відносимося до Руської пра
вославної церкви,- сказав єпис
коп,- але вважаємо, що Російська 
держава, будучи світською, не по
винна віддавати перевагу одній 
конфесії, яка б значима вона не бу
ла». Ряховский стверджує, що 
місцеві чиновники нині відсилають 
«за благословенням» до право
славних священиків тих протес
тантів, які бажають побудувати 
свій молитовний будинок чи зай
нятися соціальним служінням. 
У зв’язку з цим протестанти хочуть 
попросити керівництво РФ «нала
годити механізм реалізації Закону 
про свободу совісті для того, щоб

права зареєстрованих релігійних 
організацій не ущемлялися». Зі 
свого боку, російські протестанти 
готові здійснювати протекціонізм 
інтересів Росії в тих країнах Євро
пи, де сильні позиції протестантсь
ких Церков. С.Ряховский пояснив, 
що має на увазі економічну і, мож
ливо, політичну підтримку. Таким 
чином ми маємо ще один приклад 
тісного переплетення у свідомості 
росіян політики, економіки і релігії. 
(N T V .R U )

Керівництво Союзу христи
ян віри євангельської (ХВЄ) 
Білоруси виступило із заявою, 
в якій стверджують, що часті візи
ти Патріарха Московського у Біло
русію свідчать про «наростання 
кризи православ'я». Прес-секре- 
тар Союзу ХВЄ Олександр Велич
ко заявив, що «за політичним 
впливом в білоруському 
суспільстві лідирує православ'я, 
але за кількістю активних вірую
чих — протестантизм». «Право
славна Церква сьогодні тихо вми
рає, — вважає він. Кількість пра
вославних у світі коливається від 
70 (за незалежними даними) до 
250 млн. (за православними дже
релами) віруючих. У той же час 
у лоні католицизму і протестан
тизму нараховується біля 2 млрд. 
осіб». За словами О.Величко, 
не слід забувати, що Білорусь пе
режила епохи домінування като
лицизму, протестантизму й пра
вослав'я. Причому в XVI ст., коли 
протестантизм домінував у Бєла- 
русі, країна переживала своє «зо
лоте століття». Тому православ'я
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нині не хоче згадувати, якими ме
тодами воно досягало своєї пер
шості. На думку прес-секретаря, 
православ'я в Білорусії «стало 
помітно поступатися впливом 
іншим християнським кон
фесіям». У 1988-2001 рр. питома 
вага православних знизилася з 52 
до 44%, а католиків — з 15,7 до 
15,5% від загального числа вірую
чих. Чисельність же протестантів 
за ці роки зросла з 29 до 36%». 
Причиною цього явища «є глибокі 
історичні корені протестантизму й 
католицизму, невміння право
славних ієрархів визнавати істо
ричні помилки своєї Церкви». 
За даними Величка, для віднов
лення свого пріоритету Білорусь
ка православна церква Московсь
кого патріархату готує конкордат 
з міністерством освіти, що забез
печить православ’ю «монопольне 
право на проповідь своїх ідей 
у навчальних закладах». Щодо 
проекту нового Занону «Про сво
боду віросповідань», який може 
бути прийнятий нижньою палатою 
білоруського парламенту найб
лижчим часом, О.Величко вважає, 
що Закон в даній редакції «істотно 
порушуватиме основні права гро
мадян». Адже закон введення 
цензури на періодику й будь-які 
інші друковані видання, аудіо- й 
відеопродукцію релігійного зміс
ту, збільшення з 10 до 20 осіб 
мінімального числа віруючих то
що. З квітня ц.р. у державних чи
новників з ’явився додаткови 
важіль впливу на віруючих — Екс
пертна рада Комітету зі справ 
релігій і національностей при Раді

міністрів Білорусі. Рішення Ради 
ніяк «не можна заперечити чи ска
сувати».

Євангелічно-Лю теранська  
Церква Баварії прагне проводити 
екуменічні заходи з іншими Церк
вами християнської традиції. Зок
рема таким є екуменічний на
вчальний курс «Нове вино в старі 
міхи. Церкви Європи: між тра
дицією і сучасністю». Він пройшов 
за участю православних Сербської 
і Російської Церкви, римо-като- 
ликів, англікан і йозефштан (Німеч
чина) в середині травня.

П Р А В О С Л А В 'Я

Патріарх Сербської право
славної церкви Павло від імені 
Священного Синоду єпископів 
Церкви звернувся на початку трав
ня до президента США Дж.Буша, 
командуючого миротворчими си
лами ООН у Боснії і Герцеговині 
Дж.Сильвестера і верховного 
комісара ООН по Боснії і Герцего
вині В.Петрику з протестом із при
воду дій контингенту ООН у Це- 
лебріке, Бор'є і Гоцеве. У Заяві за
значається, що 28 лютого і 1 бе
резня сили Контингенту ООН у по
шуках Р.Караджича вривалися 
у будинки мирних громадян, за
подіювали значний матеріальний 
збиток жителям. Особливу закло
потаність ієрархів Церкви викли
кав факт вторгнення в храм 
Успіння Божої Матері в Целебріке, 
де солдати зайшли у вівтар храму. 
«Така поведінка, — відзначається
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в Заяві,- створює враження, що го
ловною метою солдатів є прини
ження й образа віруючих Сербсь
кої Православної Церкви».

Святкувати Великдень цього 
року мало намір близько 80% 
громадян Росії. Про це свідчить

статистичне опитування, що 
провів незалежний дослідницький 
центр РОМИР напередодні голо
вного християнського свята. 
За даними опитування, у святко
вому Великодньому богослужінні 
готувалися взяти участь більше 
третини опитаних (21,5%). 
На хресний хід збиралося вийти 
близько 4% громадян. Біля поло
вини опитаних мали намір у свят
кові дні відвідати могили родичів і 
близьких. Серед опитаних 12,3% 
громадян не збиралося святкува
ти Великдень, з них 5,6% сказали, 
що сповідають іншу релігію. Усьо
го було опитано 2000 дорослих 
російських громадян.

Великодні богослужіння 
в московських храмах відвідали 
всього біля 90 тисяч осіб. За да
ними московської міліції, більше 
всього віруючих — близько З тисяч 
осіб — зібралося в храмі Христа

Спасителя. У Санкт-Петербурзі 
святити паску в храми прийшло 
біля ЗО тисяч осіб. Якщо співвідне
сти кількість святкуючих із числом 
жителів Москви (біля 11 млн.) чи 
Петербургу (6 млн.), то стає зро
зумілим, що твердження деяких 
російських соціологів щодо 8% 
практикуючих православних 
в Росії є справедливим, а відсоток 
православних віруючих навіть 
значно завищеним. І всі оті 60- 
80 млн. віруючих, яких нарахували 
московські православні клірики, є 
не більше, аніж міф.

Співробітництво держави з 
Православною Церквою стало 
«найважливішим фактором» єд
ності білоруського суспільства, за
явив у Мінську прем'єр Білорусії 
Геннадій Новицький на зустрічі з 
Патріархом Московським Олек
сієм II, який прибув у республіку. 
Глава уряду зазначив, що майже 
80% населення республіки «ото
тожнює себе із православ’ям», 
а тому керівництво країни надає 
підтримку Православній церкві. 
Зокрема нині в Білорусії діють 983 
православні храми і ще 135 буду
ються. При цьому державні органи 
«надають допомогу в будівництві і 
реставрації храмів, 485 з яких є 
пам'ятниками архітектури». 
Прем'єр заявив також про те, що 
нині відносини білоруської держа
ви і Православної церкви виходять 
на «новий рівень».

Проти скасування в Росії 
думського комітету зі справ 
громадських об'єднань і
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релігійних ор
ганізацій висту
пив Московсь
кий патріарх. 
«Там, де ство
рюються зако
ни, такий
комітет не
обхідний, адже 
тією чи іншою 

мірою прийняті Держдумою зако
ни стосуються релігійних ор
ганізацій», — сказав Предстоятель 
РПЦ. Держдума Росії має намір 
розглянути проект постанови про 
ліквідацію цього комітету. Це було 
зроблено на знак протесту проти 
перегляду «пакетної угоди», в ре
зультаті якої на початку квітня 
Держдума позбавила фракції ко
муністів і аграріїв права очолювати 
вісім комітетів і одну комісію. Тоді 
представники цих фракцій заяви
ли про намір відмовитися від усіх 
посад.

Резолюція квітневої сесії 
Парламентської Асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ), в якій звинува
чено владу кількох регіонів Росії 
у відданні переваги Руській пра
вославній церкві, критично оціне
на Московським патріархатом. 
Протоєрей Всеволод Чаплін за
явив, що «насправді цього не
має», хоча, з іншого боку, 
«потрібно все-таки мати на увазі, 
що влада повинна прислухатися 
до думки більшості населення». 
Чаплін нагадав також, що 
«у більшості країн Європи перева
га тим чи іншим релігійним ор
ганізаціям віддається не тільки на
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рівні місцевої влади, але й на рівні 
Конституцій чи законодавства». 
Тому, додав священик, «якщо го
ворити, що в нас надається пере
вага Православній церкві, 
то в цьому випадку ПАРЄ повинна 
була б також пред'явити пре
тензії, зокрема, до Англії, де 
Англіканська церква є держав
ною, до Греції та ін. країн.

Російське суспільство по

винне «широко і зріло» обгово
рити проблему сексуальних мен
шостей, вважає керівник Відділу 
зовнішніх церковних зв'язків Мос
ковського патріархату, митропо
лит Смоленський і Калінінградсь- 
кий Кирило. Коментуючи ініціати
ву відновити кримінальну відпові
дальність за мужолозтво, митро
полит «глибоко переконаний у тім, 
що порушення морального Божо
го закону і зведення цих пору
шень у деяку норму життя небез
печно для виживання цивілізації, 
оскільки це зводиться в норму і 
підтримується законодавством». 
При цьому митрополит Кирило 
підкреслив, що «сила примусу 
у вигляді закону, армії чи поліції —
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це прерогатива держави, а не 
Церкви».

«Святійшим і Блаженнійшим 
Древлєправославним Патріар
хом Московським і всія Русі» став

іменуватися глава Російської 
Древлєправославної церкви (відо
мої також як Новозибківська ар- 
хиєпископія) архиепископ Олек
сандр (Калінін). Як повідомляється 
в розповсюдженому Новозиб- 
ківською архиєпископією офіційно
му повідомленні, таке рішення було 
прийнято на початку березня ц.р. 
в Новозибкові Собором Церкви. 
Учасники Собору одноголосно об
рали архиепископа Олександра 
Патріархом. Його інтронізація 
відбулася наступного дня після об
рання. Новообраний патріарх відо
мий як прихильник «мирних відно
син» і зближення Російської 
Древлєправославної церкви з Мос
ковським патріархатом. Наприкінці 
70-х він навчався в московських ду
ховних школах у складі старооб
рядницької групи. Свою ієрархію 
Древлєправославна церква має з 
1923 р., коли до неї приєднався об
новленський архиепископ Никола 
(Позднєв). До цього вона була відо

ма як «біглопопівська згода» старо
обрядництва. Після Великої Вітчиз
няної війни духовно-адміністратив
ний центр Церкви перемістився 
в м.Новозибків, де їм було переда
но храм. Нині Церква має близько 
70 приходів, поступаючись Ро
сійській Православній Старооб- 
рядській церкві (очолюється мит
рополитом Алімпієм і має близько 
250 парафій).

М У СУ Л ЬМ А Н СЬК И Й  С В ІТ

Суспільно-політична ор
ганізація «Ісламська партія 
Роси» реорганізована у все
російську партію. Рішення про це 
прийнято на третьому з'їзді партії, 
що відбувся в Москві. Ісламська 
партія Росії, утворена в травні 
2001 р., нині має 63 регіональні 
відділення. До складу партії вхо
дить півтора мільйони осіб. Голова 
партії М.Раджибов заявив, що ця 
організація — «єдина на сьо
годнішній день мусульманська 
партія, що візьме участь у парла
ментських виборах 2004 р.». 
За його словами, «іслам — це не 
тільки релігія, але й культура, тра
диції, побут». Виходячи з цього, го
ловним завданням партії є «пере
виховання мусульманських екст
ремістів і терористів за допомогою 
агітації й пропаганди».

Навчальний посібник для 
офіцерського складу російсь
ких Збройних сил, які займа
ються виховною роботою з 
військовослужбовцями-мусуль-
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манами, готується до випуску 
в Росії. Активну участь у напи
санні посібника взяла Рада 
муфтіїв Росії. Справа в тому, що 
у Раду муфтіїв безперервно над
ходять численні листи від 
російських офіцерів, у яких 
піднімаються проблеми вихован
ня солдатів, що сповідають іслам. 
Тому автори посібника спиралися 
в його складанні на отримані в та
кий спосіб матеріали, що відби
вають реальні проблеми. У книзі 
розглядаються різні неординарні 
ситуації, що виникають при про
веденні виховної роботи.

Шаріатський суд Нігерії засу
див до страти за прийняття хрис-

к

тиянства двох осіб. Засудженим 
дано три дні, «щоб одуматися, 
струсити мару і стати правовірни
ми». За останні два роки більше 
десяти північних штатів Нігерії, де 
велику частину населення склада
ють мусульмани, ввели на своїй 
території шаріатське законодавст
во. Ісламські суди були утворені 
незважаючи на те, що це супере
чить федеральній конституції, 
відповідно до якої країна оголоше
на світською державою.

Релігійна панорама № 5 ’2002
9-2-1777

Ортодоксальні мусульмани, 
об'єднані в «Аль-Каїді», «Хез
болла» і ХАМАС, за свідченням 
західних ЗМІ, провели таємну на
раду, на якій домовилися про нові 
теракти проти США, Великобри
танії, інших «недобрих» країн. Фор
ми їх різні: оренда квартир у висот
них будинках і вибухи в них; вико
ристання самовибухових поясів; 
отруєння водоймищ; підриви гре
бель та ін. Відвернути ці теракти не 
легко. Пора б тоді країнам т.зв. ан- 
титерактної коаліції подумати про 
зміну своєї політики щодо Палес
тини й мусульманського світу. Аф
ганістан вже довів недалеко
глядність політики цих країн.

В священну війну з Ізраїлем 
в ролі терористів готові всту
пити сто тисяч єгипетських 
бойовиків. Всі вони погодилися 
здійснити теракти із самогубст
вом, пройшли курси з підготовки 
до джихаду. Студенти Каїрського 
університету заявили, що їх свя
щенний обов'язок як мусульман 
вмерти за Палестину. Це — ре
акція мусульманської молоді на 
мовчання лідерів арабських 
країн при оцінках ізраїльської аг
ресії в Палестині. («ВВ» —
23 травня)

Турецькі фанати-вболіваль- 
ники футбольного клубу «Фе- 
нер-бахне» порушили питання 
будівництва на стадіоні мечеті. 
Це — щоб не витрачати надарма 
часу до матчу і під час перерви. 
«Наш стадіон відповідає кращим 
європейським стандартам. І якщо
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там є ресторани й кафе, то чому не 
може бути мечеті?» Розгорнулася 
жвава дискусія, бо ж серед 
вболівальників є послідовники 
інших віросповідань, а є й такі, хто 
радить ортодоксам ще раз поду
мати: а чого, власне, люди ходять 
на стадіон?

БУДДИЗМ

Відомий актор Ричард Гір є 
буддистом. Його фанатична 
шанувальниця з Німеччини 
51 -річна Узула Райхерт-Хаббішо, 
приїхавши у СУА, заявила йому: 
«Ти — моя друга половина. Я 
люблю тебе». Вона погрожувала 
актору самогубством в разі не
уваги до її персони, чим поста
вила Гіра, як буддиста, в надто 
скрутне становище, бо ж смерть 
Узули була б на його совісті і 
своєрідним порушенням прин
ципу ахімси. Виручив Гіра Ман- 
хеттенський суд: своїм вироком 
він зобов'язав владу негайно де
портувати німкеню із США і 
більше не дозволяти їй в'їздити 
в країну.

Буддійський монах з авто
матом в руках захопив будинок 
Національних зборів в Гонконзі.
Так він протестував проти пору
шень тайськими правозахисними 
органами прав монахів. Поліції до
велося брати будинок парламенту 
і терориста штурмом. За іншою 
версією автомат АК-47 вихопив із 
рук монаха журналіст під час 
інтерв’ю.

Щ Д ІЙ С Ь К А  
РЕЛ ІГІЙ Н А т р а д и ц і я

Свято Махавір-джаянті на
честь річниці народження заснов

ника джайнізму Махавіри відзна
чено в Індії 25 квітня. В основі цьо
го релігійного свята лежить прин
цип дотримання «ахімси» (нена- 
сильства). Відповідно до канонів, 
людині краще одержати поранен
ня чи навіть прийняти смерть, ніж 
самому заподіяти насильство. 
У цей святковий день на вулицях 
індійських міст немає веселих на
родних гулянок. Джайністи вважа
ють веселощі неприйнятними у су
ворій реальності життя і тому про
водять час у молитвах, дотриму
ються посту й здійснюють палом
ництво до святинь. Джайнізм за
родився в Східній Індії в VIII ст. 
до нашої ери й одержав досить 
широке поширення в країні. Зго
дом центром джайнізму стала 
Західна Індія, зокрема, штат Гуд
жарат. Тому цього року в двох го
ловних храмах джайністів у м.Делі 
(Дігамбара і Бірла Мандір) 
здійснюються молитви віруючих за
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відновлення миру в Гуджараті, де з 
кінця лютого не припиняються що
денні масові зіткнення на 
релігійному ґрунті між індуською і 
мусульманською громадами. За 
кілька місяців у штаті загинули 
близько 900 осіб.

Уряд Індія стверджує, що має
у своєму розпорядженні дані про 
те, що міжрелігійні та міжетнічні 
зіткнення у штаті Гуджарат спрово
ковані Пакистаном. Про це гово
риться у заяві індійського міністра 
внутрішніх справ Л.Крішни Адвані. 
Ця заява є першим прямим звину
ваченням Ісламабаду з боку Делі. 
Індія і Пакистан зосередили на 
кордоні між двома країнами біля 
мільйона солдатів, які постійно 
знаходяться в стані бойової готов
ності. Пакистан відкидає ці звину
вачення, називаючи зіткнення, що 
відбуваються у Гуджараті, бороть
бою за самовизначення прожива
ючих на цій території мусульман.

В індійському штаті Гуджарат 
поширюються екстремістські 
листівки, що закликають громаду 
хінду до бойкоту мусульман і хрис
тиян. У листівках містяться заклики 
не купувати товари, що виробля
ються і продаються мусульманами, 
не направляти дітей у християнські 
школи, адже, за твердженням екс
тремістів, «християнські школи ви

кладаю ть  
о с н о в н і  
принципи  
релігії і тра
диції хрис
тиян для

того, щоб школярі-хінду забули 
свою індуїстську релігію». Спос
терігачі зазначають, що пропаган
да ненависті до релігійних меншин 
поширюється по всьому штату, 
охоплюючи сільську місцевість і 
маленькі міста. Це може призвести 
до нових кровопролить. У штаті за 
два місяці зіткнень залишилося без 
даху і знайшли притулок у таборах 
біженців біля 150 тис. осіб. Еко
номічні збитки штату оцінюються 
у 700 млн. доларів.

ІУДАЇЗМ

Конгрес іудео-християнсь- 
ких сіоністів відбувся 9-11 травня 
в Нью-Йорку. Мета його — утво
рення іудеї-християнської комісії, 
яка покликана здійснити неді- 
лимість Єрусалиму як вічної сто
лиці Ізраїлю. Іудео-християнські 
відносини було скріплено завітом 
«Руф — Наомінь».

Ізраїльська акція в Палестині
викликала неоднозначну оцінку. 
Окрім США, її офіційно не підтри
мала жодна інша країна, вбачаючи 
це наслідком невирішеності питан
ня палестинської державності. 
По світу прокотилася хвиля анти
семітських акцій: підпалено дві си
нагоги в Канаді, одна — в Англії, 
вибухнула автоцистерна біля си
нагоги в Тунісі, згоріло ізраїльське 
посольство у Франції, обмальову
ються єврейські об'єкти свасти
кою, спалено синагогу в Марселі, 
підпалено бібліотеку в синагозі 
м.Саскатоні (США), проводяться
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атниізраїльські маніфестації в ба
гатьох країнах та ін.

Зростання антисемітизму 
у світі у зв'язку з антипалестинсь- 
кими акціями Ізраїлю зростають. 
Президент країни М.Кацав пере
дав Папі Римському занепокоєння 
у зв’язку з цим через посланця 
Понтифіка кардинала Роже Етше- 
гарая. Він розкритикував «мовчан
ня християнського світу» щодо 
вирішення проблеми навколо Хра
му Різдва Христового у Віфлиємі.

З 2002 р. випускні іспити 
в єврейських школах Росії не бу
дуть проводитися в суботу, свя
щенний для іудеїв день. У Росії на
раховується 25 єврейських шкіл — 
вони розташовані в Москві, Санкт- 
Петербурзі, Новосибірську, Уфі, 
Казані й інших містах. Про це до
мовився Глава іудеїв Росії Берла 
Лазар із міністром освіти РФ 
В.Філіпповим.

Н О В І РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Нова релігійна течія з'явила
ся в американському місті Лос- 
Анджелос. Пастор і парафіяни 
моляться в храмі повністю оголені, 
«нагота для нас лише символ чис
тоти помислів», — заявив препо
добний Пане Реджіно. Він запере
чив чутки про сексуальні захоплен
ня своєї пастви, яка знімає одяг 
в спеціальній роздягальні моли
товного будинку лише перед служ
бою Божою і після неї відразу ж йо
го одягає.

Релігія в сучасному світі

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРАДИ Ц ІЇ

Ряди сатаністів поповнюються 
завдяки книгам Дж.Ролінг. Про це
заявив світовий лідер сатанистів 
Апекс Кролі. Із слів сатанинського 
авторитету, нібито за час поширен
ня книг Ролінг кількість сатанистів 
зросла на 20 мільйонів хлопчиків і 
дівчаток. Багато дітей копіюють 
вчинки Гаррі Поттера з чародійства.

М І С Т И К А

Містичні сеанси А.Кашпіровсь- 
кого не приймають конфесії Мико
лаєва. Спільну заяву-протест підписа
ли керівники 7 християнських кон
фесій — римо- і греко-католики, УАПЦ, 
УПЦ МП, євангелісти, баптисти.

Чародійство потрібно оплачу
вати. До такого рішення прийшов 
Кабінет Міністрів африканської країни 
Кот-д'Івауар. За невиконану обіцянку 
заплатити чаклунам дві тисячі доларів 
в разі перемоги на футбольному куб
ку Африки збірна країни ось уже 10 
років і близько не підходить до фіналу. 
Чаклуни вважають, що в 1992 р. лише 
завдяки їхнім магічним прийомам 
команда берега Слонової Кістки (так 
тоді називалася країна) вийшла пере
можцем. Але з ними вчасно не роз
платилися. І ось лише тепер міністр 
оборони М.Куассі попросив вибачен
ня за затримку з вирлатою гонорару, 
передав чаклунам і шаманам «їхні 
гроші» і попросив сприяння збірній 
країни з футболу в цьому році.
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СВОБОДА СОВІСТІ

У К А З
П Р Е З И Д Е Н Т А  У К Р А ЇН И

Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних 
наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно 

релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних
організацій

З метою остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної 
політики колишнього Союзу РСР щодо релігії, забезпечення відновлення 
порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних 
організацій, дальшого процесу їх морально-політичної реабілітації, 
поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості, ство
рення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та 
віросповідної рівності постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:
— утворити до 1 травня 2002 р. міжвідомчу комісію для підготовки про

позицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були 
порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної 
політики стосовно релігії, та опрацювання механізмів подолання негатив
них наслідків такої політики;

— розробити до 1 вересня 2002 р. перспективний план заходів, спря
мованих на відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, 
зокрема на повернення їм колишніх культових будівель, іншого церковно
го майна (в тому числі приміщень), що перебувають у державній власності 
і використовуються не за призначенням;

— передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету Ук
раїни на 2003 та наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією органами 
виконавчої влади плану заходів, зазначеного в абзаці третьому цієї статті.

2. Міністерству освіти і науки України, Державному комітету України 
у справах релігій разом з Академією педагогічних наук України за участю 
церков і релігійних організацій розробити пропозиції щодо впровадження 
духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес та подати їх 
у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і 
радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масо
вої інформації заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків 
тоталітарної політики стосовно релігії .та відновлення порушених прав 
церков і релігійних організацій.
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4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів з 
відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, зокрема що
до повернення їм колишніх культових будівель, іншого церковного майна 
(в тому числі приміщень), що перебувають у комунальній власності і вико
ристовуються не за призначенням.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 21 березня 2002 р., № 279/2002

Про загрозу в Україні свободі віросповідань заявив Генеральний 
секретар Української Асоціації релігійних свобод П.Ганулич. Він це
зокрема вбачає в тих поправках до Закону про свободу совісті, які подав 
Держком релігії до Верховної Ради. Це — збільшення мінімуму членів гро
мади, необхідних для її реєстрації, з 10 до 25, прагнення внести зміни 
в положення про співвідношення світської і релігійної освіти та ін. Пору
шення релігійних свобод П.Ганулич — відомий керівник адвентистів — 
вбачає у введені в західних областях України вивчення християнської ети
ки, коли дітей протестантів примушують поклонятися іконам і здійснюва
ти хресне знамення.

Інститут свободи совісті зареєстрований у Москві. Завданнями 
цієї наукової установи є розробка системи правових гарантій свободи 
совісті, що повинне, на думку його організаторів, сприяти створенню ат
мосфери толерантності і злагоди в суспільстві, запобіганню соціальних, 
національних й етноконфесійних конфліктів. Створення Інституту, на дум
ку засновників, спричинене відсутністю у Росії яких-небудь серйозних 
зрушень у сфері реалізації права громадян на свободу совісті. Поряд із 
нерозвиненістю конституційних принципів, це призводить до того, що 
російська законотворчість у цій сфері зосереджена винятково на діяль
ності релігійних об'єднань. Поняття «свобода совісті» у науці й законо
творчості трактується в нас найчастіше як синонім релігійної свободи. 
Конституційне ж право громадян на свободу совісті згадується при цьому 
лише як декларація, що відповідає спеціальним інтересам влади і кон
фесійної бюрократії, але не суспільства в цілому. Автори концепції Інсти
туту ставлять перед собою завдання вивести дослідження проблеми сво
боди совісті за рамки вузького кола юристів і релігієзнавців, «що привати
зували,- як відзначають засновники, — цех свободи совісті», зробити вив
чення цієї проблеми надбанням і турботою суспільства в цілому. Інститут 
має намір займатися науково-дослідною, навчально-просвітительською і 
видавничою діяльністю, взаємодіяти з російськими і міжнародними на
уковими і громадськими, державними і недержавними організаціями.
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У цьому напрямку засновниками вже пророблена значна робота: 
відслідковані тенденції російської законотворчості в сфері свободи 
совісті, створена правова експертиза документів, покликаних регулювати 
державно-церковні відносини. Розроблений навіть проект Федерального 
закону «Про традиційні релігійні організації в Російській Федерації». Пози
тивним підсумком цієї роботи автори вважають те, що завдяки їй була 
припинена реалізація деяких законодавчих ініціатив, що є, за їхнім пере
конанням, антиконституційними. У науково-консультативну Раду Інститу
ту увійшли відомі російські юристи, релігієзнавці, історики й філософи. 
Очолили Інститут С.Бур'янів і С.Мозговий.

Новий закон «Про свободу віросповідань», що регулюватиме 
релігійні процеси і взаємовідносини Церкви і держави може бути прийнятий 
найближчим часом в Білорусі. Проект, на відміну від діючого закону, скоріше 
обмежує, аніж гарантує свободу совісті громадян. Тому він вже названий 
політичним. На думку представників правозахисник організацій, приймати 
новий Закон немає необхідності — можна просто внести поправки у діюче 
законодавство. До того ж, Парламент країни намагається прийняти цей За
кон келейно. Автори проекту пояснюють необхідність нового Закону ростом 
числа громад. За офіційними даними в країні на 5 млн. віруючих є 2,5 тис. 
релігійних організацій. В преамбулі до Закону, яків Російському аналогічно
му Законі, перераховані ті конфесії, які внесли вклад в історію Білорусі: пра
вослав'я, католицтво, лютеранство. Доля православних громад з 1988 по 
2001 р. понизилася з 52 до 44%, католицьких — з 15,7 до 15,5%. Доля ж 
протестантських громад зросла з 29 до 36%. Більш жорсткі норми 
реєстрації передбачені переважно для релігійних меншин. Нині мінімальна 
кількість громадян, необхідних для утворення громади — 10 повнолітніх 
осіб. В проекті нового Закону — 20. До того ж, в нинішніх умовах крішнаїти 
чи мормони взагалі не зможуть зареєструватися, оскільки в Білорусі є всьо
го 7 організацій крішнаїтів і 3 мормонів. Всі вони розпочали свою діяльність 
відносно недавно. Новий закон для реєстрації Церкви чи конфесії вимага
тиме наявності не менше 10 громад, що діють не менше 20 років у країні.

Указ «Про заходи щодо зміцнення захисту прав людини в Грузії»
підписаний у травні Президентом Грузії Едуардом Шеварднадзе. Доку
мент спрямований і на викорінення утисків грома
дян за релігійною ознакою. У своєму традиційно
му радіоінтерв'ю Шеварднадзе відзначив, що по
рушення прав громадян за релігійною ознакою — 
це «нетипові явища для Грузії, що пишається кон
фесійним різноманіттям і терпимістю до 
іновірців». У той же час Шеварднадзе підкреслив, 
що йому зрозуміла та стурбованість, яку вислов-
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люють американські й європейські правозахисники в зв’язку з гарантіями 
захисту прав релігійних меншостей у Грузії. З іншого боку, підкреслив 
Президент, не варто приховувати, що дії представників деяких релігійних 
напрямків часто зневажають права людини, що викликає стурбованість 
громадськості країни. Шеварднадзе висловився за прийняття Закону про 
релігію, що повинний буде, по-перше, надавати відповідні гарантії 
релігійним меншинам, а по-друге, захищати громадян від тиску і насиль
ства як з боку прихильників традиційної релігії, так і з боку послідовників 
інших релігійних течій.

Дослідження, спрямоване на оцінку рівня міжетнічної і релігійної 
терпимості планує провести в одному з регіонів Росії американське 
Агентство міжнародного розвитку. Про це говориться в новому річному 
звіті Комісії США з міжнародної релігійної свободи (КМРС США). Про який 
саме регіон йде мова, не уточнено. У цілому КМРС має намір продовжува
ти стежити за дотриманням релігійних свобод у Росії. Разом з тим, 
на відміну від колишніх років, у документі не міститься конкретних реко
мендацій уряду США із ув’язування його політики щодо Москви з станом 
справу даній сфері. Комісія також не збирається порушувати питання про 
занесення Росії в перелік країн, де забезпечення прав віруючих викликає 
особливу стурбованість. У нинішньому році КМРС підготувала окремі до
повіді про стан дотримання релігійних свобод в Індонезії, Китаї, КНДР, Су
дані, Туркменистані й Узбекистані. Усі вони витримані в критичних тонах і 
містять рекомендації про різні міри політичного тиску на ці країни.

Проект звернення до президента Росії з вимогою заборонити 
діяльність Католицької Церкви на території країни відхилений де
путатами Державної Думи Російської Федерації. За проект проголо
сувало 169 депутатів, тоді як законодавчий мінімум становить 226. «Про
ти» проголосували 37 осіб, 4 — утрималися. У проекті звернення, пода
ному на розгляд Думи членом парламентської фракції «Регіони Росії» 
В.Алкснісом, міститься прохання до президента «доручити міністерству 
юстиції РФ вивчити діяльність апостольських адміністрацій Римсько-Ка
толицької Церкви, і в разі виявлення порушення законодавства розгля
нути рішення про направлення письмового застереження вказаним 
релігійним організаціям». Депутат також звернув увагу відомства юс
тиції «на неприпустимість реєстрації дієцезій Римсько-Католицької 
Церкви в зв’язку з порушенням законодавства Російської Федерації. 
У своєму проекті Алксніс також стверджує, ніби діяльність Католицької 
церкви «свідчить про те, що попри 1000-річну історію християнства на 
Русі вона й надалі вважає Росію «духовною пустелею» і що діяльність ка
толиків «становить загрозу тери-торіальній цілісності Російської Феде
рації». (КАІ)
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Лейпцігська правозахисна премія, що заснована урядом Баварії, 
у 2002 р. присуджена Алену Вивьену — Главі французької Міжміністерсь- 
кої комісії у справах сект і культів. Це нагородження викликало суперечли
ву реакцію в середовищі правозахисників, оскільки Вівьєн відомий як ак
тивний борець проти «небезпечних культів», чим провокував релігійну не
терпимість у всій Європі. На думку американського Інституту релігії і 
публічної політики, рішення баварського уряду варто сприймати як 
«жарт». «Сама ідея нагородити Вивьена правозахисною премією є без
глуздою і сміховинною, — заявив президент Інституту Д.Гребовски.

У ч.2 (2002 р.) «Релігійної панорами» була надрукована Рекомен
дація 1396 (1999) з релігії та демократії парламентської Асамблеї Ради 
Європи від 22.01.1999 р. Цей документ викликав певне зацікавлення у тих, 
кого хвилюють питання вирішення релігійних проблем. Наступний доку
мент, що пояснює Рекомендацію, допоможе по-іншому поглянути на про
блеми, підняті європейськими парламентарями:

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н И Й  М Е М О Р А Н Д У М  
Д О  Р Е К О М Е Н Д А Ц ІЇ 1 3 9 6  

виступ на Парламентській Асамблеї 
Ради Європи Луїса Де Пьюіга (Іспанія)

Комітет з питань культури й освіти наголошує, що своїм багатством 
Європейський континент завдячує розмаїттю культур і релігій, що 
співіснували протягом століть, взаємовпливаючи та доповнюючи одна од
ну (Резолюція 885 (1997) про єврейський внесок до європейської культу
ри; Рекомендація 1162 (1991) та Розпорядження №465 про внесок 
ісламської цивілізації до європейської культури; та Рекомендація 1291 
(1996) про культуру ідиш).

У цих рекомендаціях проблеми розглядаються переважно з точки зору 
політики та культури. Специфічна роль релігії у демократичному 
суспільстві, однак, залишається делікатною проблемою. Цілком зро
зуміло, що визначати цю роль чи зупинятися на різного роду теологічних 
питаннях слід не парламентарям. Це справа виключно релігійних ор
ганізацій, і найсуворіше розділення між державою й релігією має бути ви
тримано. Та хоч би як там було, релігія — це передусім соціальний фено
мен і її важко відокремити від культури. Я вірю, що відповідальні політики 
мають за обов'язок звертатися до всіх аспектів суспільного життя, вклю
чаючи й релігійний. Однак вони також повинні забезпечувати сумісність 
свободи віровизнань з іншими правами людини.

Особливо необхідно проаналізувати відносини між релігійними ор
ганізаціями й державами та порушити питання про способи боротьби з 
нетерпимістю щодо віруючих і релігійної практики, а також про те, як по
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класти край релігійному фундаменталізму, котрий, у свою чергу, нетерпи
мий до прав людини.

На сьогодні не можна сказати, що в Європі йдуть релігійні війни, та хіба 
може хтось говорити про абсолютний мир? Релігійні відмінності загрозли
во присутні як у декількох нинішніх, так і в потенційних конфліктах: 
в Ірландії, Палестині, Боснії і Косово, в певних аспектах сучасного 
суспільства, таких як відродження расизму і ксенофобії та існування сект. 
Ми також не повинні забувати про спроби використання релігій ідео
логічними апаратами певних радикальних крайніх правих рухів (на кшталт 
Національного Фронту у Франції) та хвилею ісламського фундаменталізму 
в окремих арабських країнах.

У Центральній та Східній Європі падіння Берлінського муру та прихід де
мократії відкрили шлях релігійному відродженню і, залежно від країни, — 
новим, інколи напруженим відносинам між релігійними організаціями й 
державами, так само як і міжрелігійним конфліктам, зростанню кількості 
нових сект і різним формам фундаменталізму. Асамблея матиме мож
ливість обговорити деякі з цих проблем, коли розглядатиме доповіді про 
протизаконну діяльність сект та новий російський закон про релігії.

Як на Заході, так і на Сході релігія знову вийшла на перший план у дис
кусіях з політичних, філософських та соціальних проблем. Деякі фахівці, 
наприклад, С.Хантінгтон у його добре відомій книзі «Зіткнення 
цивілізацій», ідуть так далеко, що передбачають причину майбутніх 
конфліктів уже більше не в економічних умовах чи ідеології, а в менталітеті 
та системах етнічного й релігійного мислення різних цивілізацій.

Хоча питання зіткнення між культурами не можна ігнорувати, зро
зуміло, що ми зараз стоїмо перед проблемою нетолерантності, браку по
розуміння, дистанційованості.

Тому ця доповідь має на меті віднайдення шляхів збереження свободи 
релігії, водночас охороняючи демократію. З одного боку, необхідно поди
витися, що саме держави та урядові діячі мають зробити у справі забезпе
чення персональної свободи совісті та свободи кожного сповідувати 
релігію. З іншого боку, ми повинні дослідити, як релігійні організації й ок
ремі віруючі дотримуються принципів демократії, не залишаючи поза ува
гою те, як релігії допомагають зробити суспільство більш людяним і поши
рюють у ньому моральні та етичні цінності.

Щоб дійти остаточного рішення, яке дасть можливість адресувати ре
комендацію урядам країн-членів, ми запросили до розгляду експертів та 
представників різних релігій. Колоквіум відбувся в Анталії у вересні 
1997 р., а у грудні 1997 р. у Парижі відбулися слухання.

Упродовж цих зустрічей обговорювались в історичному плані такі питан
ня, як відносини між релігією і владою, філософією і теологією, теократією і 
демократією, догматизмом і лібералізмом, моральною й релігійною ети
кою. У центрі уваги були такі специфічні аспекти, як секулярні й конфесійні
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держави, демократія всередині релігійних організацій, свобода совісті 
у світлі права, віра та повага до рішень, прийнятих більшістю.

Природно, не все, що могло бути сказано, було сказано. Адже всебічно 
розглянути таке широке питання фактично неможливо. Однак ми намага
лися не упустити жодного критичного зауваження й розглядати проблему 
з різних точок зору щоб якнайповніше висвітлити її.

Внесок експертів, представників різних релігій та парламентарів був 
дуже корисним для розробки проекту цієї доповіді. Увесь документ має 
розглядатися як широкомасштабне спільне судження про предмет.

Д Е М О К Р А Т ІЯ  І С У С П ІЛ Ь С Т В О : Н А П Р У Г А  
І С П О Р ІД Н Е Н ІС Т Ь

Політичні системи й релігії завжди співіснують в атмосфері напруги. Те 
саме стосується й відносин між демократією й релігією. Звісно, між ними 
існують внутрішні відмінності. Демократія — це плюралізм, тоді як релігія — 
це унікальність. Демократія — це влада народу і для народу, що ґрунтується 
на різноманітності «істин» та можливості компромісів між ними. Релігія ж ба
зується на слові Божому, і люди не обирають його голосуванням.

Ці розбіжності не означають наявності автоматичного деструктивного 
антагонізму. Отець Валадьє мав рацію, коли говорив, що було б пра
вильніше звернутися до неминучості напруги між двома сферами людсь
кого існування, які знаходять свої істини через протиставлення й 
порівняння однієї з другою.

Проблема виникає, коли іменем релігії зневажаються демократія чи 
права людини або коли політична система заперечує свободу совісті й за
бороняє релігійну практику.

Загрозу також несуть спроби світської влади час від часу використову
вати релігії для захисту власних інтересів, так само як і намагання 
релігійних організацій контролювати політичну владу.

В Європі часів Римської імперії або середньовіччя не існувало чіткого 
розрізнення між світською й духовною владою. І лише наприкінці XVIII ст. 
почалося відокремлення держави і церкви. Втім, існують цивілізації, де та
ке відокремлення не відбулося ще й дотепер.

Європа не часто подавала приклади поваги до культурних і релігійних 
ідентичностей. Брутальна нетерпимість і гегемонія не мають жодного ви
правдання, навіть якщо й можуть бути пояснені в історичному контексті: 
держави репрезентували владу, і єдиним шляхом підтвердження власної 
сили було нав'язування релігії та світогляду.

Цю силу вони застосовували, будучи переконані, що цивілізують інших, 
які всі є більшою чи меншою мірою варварами. їхня претензія на те, що во
ни дають людям щось краще, приховувала недооцінку й маніпулювання
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способом життя та мисленням інших народів. Однією з таких моделей, що 
її можна навести як приклад, є колонізація Америки, але існують й інші, 
такі як романізація й утворення національних держав, не кажучи вже про 
період будівництва імперій у XIX та XX століттях.

Домінуючі культури зверхньо ставилися до різноманіття, з яким вони 
часто боролися, примушуючи тих, кого атакували, захищати себе; ця ре
альність дотепер визначає всі проблеми європейських меншин.

Різні погляди на світ, яких дотримуються релігії і суспільства, не є, од
нак, обов'язково несумісними чи ворожими. Історія свідчить, що так само 
як і конфронтації, нескінченний перелік яких можна навести, були й періоди 
гармонійного співіснування, що завжди доводили свою вигідність для обох 
сторін. Балкани — це лише один приклад, де війни та етнічні зіткнення не 
заважали співіснуванню, змішаним шлюбам і позитивним впливам.

Демократія з її неупередженістю та врівноваженістю й релігійні ор
ганізації, більшість яких ставиться до інших помірковано та з повагою, мо
жуть чудово зрозуміти і збагатити одна одну. Демократія як система 
політичної, правової та соціальної організації, котра вбирає в себе спільні 
цінності товариськості, терпимості та плюралізму, створює найкращі рам
кові умови, що захищають вільне сповідання релігії.

Демократична модель пропонує релігії необхідні умови, в яких розви
вається й гарантується плюралізм. Але це не означає «свободу для всьо
го» без жодних обмежень.

Якщо залишити осторонь екстремізм та фанатичні крайнощі, то вияв
ляється, що релігія може зробити вкрай важливий етичний і моральний 
внесок у демократію. Демократичне суспільство не може існувати без 
фундаментального консенсусу щодо сутнісних цінностей людського існу
вання. Релігія внесла багато ідей до демократичного мислення і стан
дартів, так само як і загальнолюдські цінності, що стосуються солідар
ності, людської гідності та поведінки особи в суспільстві. Цивільне право 
виповнене аспектами моральної і соціальної свідомості, які випливають з 
трансцендентальних ідеологій.

Той факт, що кожна спроба придушення релігії, здійснювана впродовж 
історії (Французька революція, комуністичні режими), завершувалася не
вдачею, може бути кращим доказом того, що віра є як життєздатною, так 
і необхідною.

Н Е О Б І З Н А Н І С Т Ь , П Е Р Е Д С У Д И  Т А  М А Н ІП У Л Я Ц ІЇ
А. Взаємна необізнаність

Взаємна необізнаність у багатьох випадках є причиною напруження 
між релігіями і властями, яка призводить до непорозумінь і в кінцевому 
підсумку до відторгнення. Саме так виникали й агресивний та нетерпимий 
релігійний фундаменталізм, і фундаменталізм політичний, що теж є агре-
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сивним і нетерпимим. Це звичайне явище, коли віруючі однієї релігії нічо
го не знають про іншу. Ті, хто репрезентує владу, часто дуже слабо інфор
мовані про релігію та різні форми її вияву. Навіть там, де обидві сторони 
дотримуються поміркованої лінії, все ще застосовується гранично критич
ний підхід, як до певних релігійних концепцій і практик, так і до сумісності 
релігійних виявів з демократичною системою.

Ставлення релігійних організацій одна до одної не завжди є еку
менічним. Щира співпраця важко пробиває собі шлях у відносинах між 
іудаїзмом, християнством й ісламом, ба навіть між різними іудейськими, 
християнськими й мусульманськими общинами. П'ять століть знадобило
ся Католицькій церкві, аби попросити вибачення в іудеїв за вигнання їх з 
Іспанії. П'ять століть знадобилося Ватикану, аби визнати, що необхідно бу
ло зробити більше для відвернення холокосту. Шлях від запізнілого каяття 
до справжнього діалогу, спільних планів і дійсної солідарності релігійних 
організацій усе ще залишається дуже довгим.

Іншими ризиками, які чатують на демократію, якщо вона не усвідомлює 
суті релігії, є спрощення та узагальнення останньої. Кожна релігія має се
ред своїх визнавців тих, хто використовує її задля досягнення влади, і тих, 
хто сповідує свою віру в ім'я певних духовних цінностей. Люди часто роб
лять помилку, плутаючи мусульман з фундаменталістами (так само як і 
звичайні й екстремістські течії в іудаїзмі чи в католицизмі) й забуваючи, 
що існує поміркований іслам, який бореться з фундаменталізмом і сприй
має демократію як суспільну й політичну систему. Іслам, який визнає 
світську природу влади і прагне розвиватися в демократичному 
суспільстві, пропонує величезні можливості для співпраці, так само як це 
робить і нефундаменталістський іудаїзм.

Чи є ще якась потреба згадувати про потерпання арабського світу від 
того, як європейці викривляли його образ, застосовуючи до нього стерео
типи, що ґрунтуються на недооцінці та розділенні? Так, орієнталізм мину
лого століття, з його підкресленням екзотичного, старомодного й легко
важного характеру арабів, призвів до винаходу бельгійським вар'єте у Па
рижі танцю живота, який згодом увійшов до арабського традиційного 
фольклору.

Нетерпимість у сучасному світі є також результатом минулого, яке си
стематично маніпулювало історією, культурою та реальністю кожної лю
дини. Разом з викривленням вигляду тих чи інших суспільств і цивілізацій, 
це яскраво закарбувало в пам'яті людей зловживання та образи й форму
вало несприятливе уявлення про європейський політичний та інтелекту
альний світ.

Західний світ, який часто ототожнюють з християнством, вважається ма
теріалістичним, гедоністичним, та розбещеним та аморальним з релігійної 
точки зору, таким, що претендує бути більш духовним і більш правовірним. 
На вершині цих міркувань приходить звинувачення в егоїзмі, байдужості до
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третього світу і браку солідарності. Хоча ми і не приймаємо ці спрощені й 
радикальні заяви, наявність в них певної істини не можна заперечувати.

І все ж слід визнати, що необізнаність та стереотипи, які є її результа
том, не завжди вкорінені в бажанні маніпулювати, але у схильності євро
пейців дивитися на інших людей власними очима й оцінювати інші 
цивілізації у світлі власних цінностей.

Більш серйозним і загрозливим є той факт, що певні стереотипи про
довжують існувати в сучасному суспільстві, часто приховуючи за собою 
справжні проблеми. На колоквіумі в Анталії, наприклад, турецькі учасники 
пояснювали зміцнення влади ісламської партії Рефах (згодом забороне
ної Конституційним Судом) не зростанням релігійного фанатизму, а як ви
яв суспільної недуги. Це був громадський протест проти уряду, який вия
вився не в змозі приділяти увагу певним проблемам суспільства. Рефах 
формулював традиційні «соціальні» лівацькі звернення, витримані 
в релігійних термінах, — тактика, спрямована на включення у світ політи
ки маргинальних прошарків суспільства.

У цьому контексті і справді, як сказав один з учасників, неможливо по
бороти Ісламську партію адміністративними чи політичними методами, 
а лише шляхом вирішення реальних проблем суспільства. Доказом цього 
є той факт, що Рефах знову виник під новим ім'ям того ж самого дня, коли 
був заборонений Конституційним Судом.

В, Істина та її інтерпретації
Викривлення існують не лише серед чи між релігіями і властями, а й 

усередині кожної релігії. Хоча у принципі релігія висловлює Боже слово, 
це слово інтерпретується й розповсюджується людьми, які дуже рідко є 
байдужими до якихось особистих інтересів або до ризиків того періоду, 
в якому вони живуть. Ось чому певні релігійні тексти волею випадку вияв
ляються дуже далекі від первісного Слова.

Ісламські екстремісти, які виправдовують свою діяльність висловами з 
Корану, фактично грунтуються на текстах XIII-XIV століть, що походять від 
одного з відгалужень ісламу, котре проповідує насилля, а це прямо супе
речить толерантності, проголошеної Кораном.

Упереджене витлумачення притчі про Адама і Єву століттями служило 
виправданням приниженого стану жінки, перетворюючи її лише на частку 
Адамового тіла, а не на рівноправного й невідокремного партнера.

Слід наголосити, однак, що сучасна наука здатна виправити деякі з по
милок людства, що призвели до втрати істинного тлумачення священних 
текстів, наводячи всі добре відомі нам крайнощі. Люди все ж таки потре
бують ознайомлення з цими відкриттями. Вони мають бути внесені до 
шкільних підручників, передусім же прийняті духовенством і включені 
у проповіді. Ось чому діалог між церквою й наукою у сфері історії релігій 
також є дуже важливим.
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Як недавно сказав про це стосовно ісламу муфтій Марселя Сохейб 
Беншейх, віруючі мають читати Коран «у світлі знань нашого часу».

РЕЛ ІГІЯ  П Е Р Е Д  Л И Ц Е М  С У Ч А С Н О С Т І
До останніх десятиліть релігія була проти нових комунікативних техно

логій, які розвивалися поза межами того, що можна собі уявити. З цього 
випливають — прямо чи опосередковано — певні тенденції. З одного бо
ку, дедалі менше молодих людей, особливо в індустріальних суспільствах, 
відвідують релігійні служби, а з іншого — певні релігії у тих частинах світу 
й суспільствах, які не користають з технічного прогресу, повертаються до 
духовності і зміцнюються у своїх поглядах. Слід зауважити, що декілька 
сект значно швидше ніж традиційні релігії адаптувалися до такого розвит
ку й повернули його собі на користь — прикладом тут можуть бути те- 
леєвангелісти.

Однак релігія і прогрес не є взаємозаперечуючими й цілком протилеж
ними. У сучасному суспільстві зміни відбуваються з такою швидкістю, що 
дедалі більше людей дезорієнтуються й не здатні адаптуватися. 
На індивідуальному рівні ця дезорієнтація призводить до стресів, захво
рювань, депресій та наркотичної залежності. На суспільному рівні вона 
дає початок маргиналізації і винятковості, які призводять до фанатизму та 
релігійного фундаменталізму.

В обох випадках навіть у найбільш розвинутих демократичних 
суспільствах усе ще не вдалося встановити такі політичні й соціальні сис
теми, які б дали можливість своїм громадянам повернутися обличчям до 
цих змін, водночас зберігаючи цінності, на яких базується демократичне 
суспільство.

Тому релігія в її етичному й естетичному вимірах та з її завданням на
давати моральний і духовний комфорт необхідна для сучасної людини, 
навіть якщо ми визнаємо, що одного тільки релігійного бачення не досить. 
На колективному рівні релігія також могла б бути дійовим партнером де
мократичної системи. Однак це можливо лише за умови, якщо вона адап
туватиметься до сучасності, а не конфронтуватиме з нею. Та часто справа 
стоїть не так. Поміркуйте над роллю жінки в певних ісламських й іудейсь
ких суспільствах або над позицією Ватикану щодо розлучень, абортів і, 
особливо, над проблемою контрацепції в еру СНІДу.

Переважна більшість головних релігій знаходять важким пристосову
вати свою мову й ритуали до поступу сучасного життя. Це означає, що во
ни несуть велику частку відповідальності за процвітання сект, які часто бу
вають спритнішими в наверненні молодих людей (але також і в маніпулю
ванні ними!).

З іншого боку, релігії не змогли уникнути актів фанатизму й насилля над 
людьми, які прагнуть бути вірними своїй релігії, — таких як рейди католиків
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проти абортів, тероризм, здійснюваний ісламськими фундаменталістськи- 
ми рухами, різанина, що її вчинили в Ізраїлі іудейські екстремісти.

Ф У Н Д А М Е Н Т А Л И З М  І Н Е Т Е Р П И М ІС Т Ь
Проблему фундаменталізму й релігійного радикалізму, яка до останніх 

років знаходила ґрунт у політиці, вирішити нелегко. Як уже згадувалося, 
деякі люди, позбавлені надії і майбутнього, звертаються до релігії, аби 
віднайти напрям і сенс власного життя. Коли проблема торкається того 
виміру, в якому існує зараз, то цілком очевидно, що ми стоїмо перед голо
вним конфліктом сучасного суспільства. Релігійний фундаменталізм праг
не нав'язати теократію, тоді як політичні радикали бажають вигнання 
емігрантів. Усі виявляють ту ж саму нетерпимість.

Термін «екстремізм», під яким розуміється доведення релігійних віру
вань до крайнощів, не є правильним для визначення екстремістів, 
оскільки їхні дії і слова ставлять їх поза релігіями, які вони прагнуть захи
щати, — на позиції, більш близькі до сект. Як інакше можна пояснити 
взаємні вбивства католиків і протестантів, здійснені в ім'я єдиного Бога?

Екстремізм не є, як стверджують його прихильники, найбільш істинним 
шляхом, але його перекрученням. Усі релігійні лідери, яких ми чули, наго
лошували на цьому.

Доцільно процитувати п.Боубакера, настоятеля Паризької мечеті, який 
сказав, що іслам не був екстремізмом. Він пояснює, що оскільки одним із за
вдань екстремізму є захоплення влади, він стає забороненим духовно й по
сланнями пророків. Сам Пророк ісламу боровся проти насилля, нетерпимості 
й екстремізму серед своїх співвітчизників. Екстремістські крайнощі не мають 
нічого спільного з ісламським посланням. Нікого й ніколи не просили вбивати 
людей в ім'я релігії. Навпаки, іслам говорить, що, в разі коли хтось забирає 
одне людське життя, це те саме, що вбити всю людську расу. І якщо хтось 
зберігає людське життя, це те ж саме, якби він зберіг усе людство в цілому.

Головний рабин Сітрак засудив іудейський екстремізм, говорячи, що 
вбивця Іцхака Рабина скоїв вбивство двічі: він убив саму людину і її Бога. 
Немислимо, щоб Бог сказав людині: «Піднеси свою руку, щоб вбити». То
ра дозволяє лише самозахист. Не було жодного рабина, хто б сказав, що 
вбивця Рабина був правий. Він став ганьбою євреїв.

Зараз час визнати очевидне, а саме те, що у великих світових релігіях 
екстремісти завжди є тільки меншістю. Але ця меншість займає диспро
порційне місце у свідомості людей через небезпечність здійснюваних нею 
акцій (що, власне, і є їхньою метою). На жаль, усі ми надто легко впадаємо 
у спокусу узагальнення, звинувачуючи релігію в тому, що скоюється в її 
ім’я окремими особами і в окремих випадках. Це не тільки не дасть змоги 
вирішити проблему, але внесе напругу у відносини з тими віруючими, 
більшість яких поважає релігію та громадянські цінності.
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Коли відбуваються терористичні акти, ми одностайно згідні, що будь- 
яке порушення громадського порядку має суворо каратись незалежно від 
того, здійснюється воно хуліганами, що покинули спортивний майданчик, 
чи тими, хто розпалює релігійне насилля. Ті, з ким ми обговорювали цю 
проблему, також, однак, наголошують на необхідності акцій з поперед
ження екстремізму.

Головний рабин Сітрак також підкреслив, що помірковані релігійні ліде
ри повинні частіше висловлюватися, бо саме вони є справжніми пред
ставниками релігій. На жаль мас-медіа часто звертаються до тих людей, 
хто робить ефектні декларації або закликає до насильства.

З А К Л Ю Ч Н А  Ч А С Т И Н А
Бачення релігійного радикалізму може відвернути нашу увагу від пи

тання сумісності релігії і демократії. Це шлях, якого слід уникати. Церква і 
держава не є несумісними з демократичною системою. Хоча є і трагічні 
приклади, історія також свідчить, що можливо зберегти розділення між 
духовною і світською владою, а це є однією з вимог демократії.

Це не означає, що релігійні організації повинні посідати однакове 
місце незалежно від їхньої позиції у суспільстві. Це було б абсурдом. Де
мократія віднайшла правильне рішення для цього типу конфліктів, засто
совуючи правило більшості і пропорційності. Таким чином, релігійні ор
ганізації мають визначити свої позиції у суспільстві, виходячи зі своєї 
діяльності, уряди повинні просто визнати ці позиції і надати їм допомогу 
у відповідності з їхньою важливістю.

Релігії і релігійні общини є частиною суспільства. Ось чому в інтересах 
держави забезпечувати їхній громадянський прогрес та культурне й інте
лектуальне процвітання. Це є її прямим обов'язком, і за це вона має 
відповідати. Якщо метою політиків, держави й демократії є робити грома
дян щасливими (або настільки щасливими, наскільки це можливо), то во
ни повинні пропонувати всі засоби, аби задовольняти їхні культурні й ду
ховні потреби.

Демократичне суспільство мусить робити більше, ніж просто поважати 
релігії; воно має зробити так, щоб людям було легко сповідувати свою віру — 
настільки, наскільки це можливо. Релігія є частиною людської культури і тра
дицій. Держава з її законами, інституціями та звичаями повинна зробити 
очевидним те, що будь-яке трансцендентальне усвідомлення, все те, що є 
центральним для суспільства й людської ментальності, може процвітати.

Лише демократія здатна гарантувати сповідання релігій, водночас пова
жаючи і кожного індивіда, і релігійну общину. Віруючі, зі свого боку, мають 
усвідомлювати, що жоден релігійний догмат не повинен заперечувати цінно
стей гуманізму, які є основою правової і соціальної структури демократії.

Держава також має забезпечувати розвиток культурних виявів релігій 
та гарантувати право релігійних організацій на здійснення соціальної,
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благодійницької, місіонерської та освітньої діяльності. Вона повинна 
сприяти здійсненню богослужінь і відзначенню релігійних свят, ідучи на
зустріч віруючим настільки, наскільки це можливо, в узгодженні їх 
обов'язків як членів суспільства (робочі дні, вибори, референдуми) з ка
лендарями основних релігій.

Держава зобов'язана надавати віруючим та поміркованим релігійним 
лідерам можливість вільно обирати позиції щодо громадських і політичних 
подій на грунті їх етичних і релігійних приписів. Вона має пропонувати 
культурні можливості для теологів, інтелектуалів та філософів, аби вони 
зустрічалися й дискутували, та сприяти модернізації релігійних ор
ганізацій.

Влада могла б робити більше для досягнення моральної відповідаль
ності з боку релігійних організацій щодо головних проблем, обговорюва
них у суспільстві. Більш регулярні дискусії між демократичними й 
релігійними інституціями могли б привести до справжньої співпраці 
у спробі віднайти вирішення головних проблем сучасного суспільства.

Освіта залишається єдиним ефективним способом подолання неуцтва 
й нетерпимості. Курс порівняльної історії релігій можна було б додати до 
всіх шкільних та університетських програм. Більш того, могла б виклада
тися також історія Середземноморського регіону. В університетах вив
чення іудейської й ісламської філософії та теології могло б не обмежува
тися, як це зазвичай робиться, сходознавчими факультетами. Рада Євро
пи може дати рекомендації країнам-членам стосовно цієї сфери у рамках 
її проекту «Освіта для демократичних суспільств».

Демократія могла б також допомогти релігійним організаціям у їх філо
софському розвитку та баченні суспільства, в такій сфері, як роль жінки.

Формування світового устрою не є справою релігій. Вони можуть, од
нак, через свої моральні послання, своє критичне ставлення до властей, 
освітню діяльність у суспільстві й через свій приклад виконання обов'язку 
робити свій внесок у суспільний розвиток та вдосконалення демократії. 
Релігія не може зайняти місце демократії і не повинна намагатися посісти 
владні позиції. Відповідно й політичні партії не повинні охоплювати 
релігійні деномінації. Теократія є не найвищим ступенем демократії, а її 
запереченням. З іншого боку, релігії можуть стати головними активними 
захисниками прав людини та громадських етичних і моральних цінностей.
І саме цю соціальну й етичну роль слід дозволити відігравати релігійним 
організаціям.

Демократія, однак, не може прийняти порушення людської гідності та 
прав людини в ім'я віри. Релігійні організації, які формуються з громадян, 
мають підкорятися демократичним законам. Усілякі посягання на гро
мадський порядок і демократію мають каратися. Релігійна практика обме
жується демократичними законами, тобто — правами людини.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, ЮВІЛЕЇ, 
МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ

Україно-польський симпозіум «Філософія для теологів» відбув
ся 3 травня у Львові. Це вже друга зустріч філософів обох країн, яка 
продиктована усвідомленням того, що майбутні католицькі теологи по
винні мати солідну філософську підготовку для протистояння тим філо
софським течіям, які загрожують християнській доктрині. Захід прохо
див під патронатом кардинала Мар’яна Яворського у недавно поверне
ному РКЦ Палаці латинських єпископів. Прикро однак, що на симпозіум 
не прийшли (чи їх не запросили?) представники Львівської Богословсь
кої академії, навчальних закладів Православних церков, не говорячи вже 
про викладачів філософських кафедр вузів Львова.

Конференція «Всеслов'янський Собор» відбулася 8-9 травня в Уж
городі. На ній була зосереджена увага на проблемі русинства і «обсуж
дении проекта договора о дружбе народов и гасударств Беларуси, Укра
ины и Росии». З подання настоятеля Ужгородського собору УПЦ Д.Си- 
дора депутат Російської Думи В. Ігрунок говорив про ігнорування волі ру
синів до автономії. У російськомовній доповіді колишнього секретаря 
обкому КПРС з ідеології, відомого своєю антирелігійною діяльністю 
І.Миновича прозвучав заклик до створення ЗУБРу, відзначалася роль 
Церкви Московського Патріархату як головного вістря державотворен
ня. Наголошувалося на не канонічності й незаконності існування 
Київського Патріархату. Доповідач нічого не сказав про те, що в Закар
патті Церква Московської юрисдикції не повертає греко-католикам їх 
храми, навіть не погоджується на почергове богослужіння в них. Благо, 
що громадськість краю проігнорувала цю «наукову» конференцію, а пре
са — гостро висміяла. Однак роботу Собору благословив єпископ Му
качівський та Ужгородський Православної церкви Московського 
патріархату Агапіст. (Українське слово — 21)

Міжнародний семінар «Покликання жінки і ї ї  роль у сучасному 
церковному житті. Служіння Церкви в освіті й вихованні» відбувся 
наприкінці квітня в Москві. Його організувала освітньо-просвітницька 
організація «Апостольське місто — Невська перспектива (Міжцерковне 
партнерство)». Понад ЗО представниць різних християнських конфесій 
обговорювали «специфіку контексту церковного служіння жінок у Росії» 
(до революції, у радянський і пострадянський періоди), а також ознайо
милися з різними формами церковного соціального служіння жінок. 
Гості з Австрії, Греції, Фінляндії і Швейцарії, що представляли Євро-
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пейський міжцерковний форум жінок-християнок, поділилися досвідом 
організації жіночого служіння у своїх Церквах. Учасниці зустрічі визначи
ли план співробітництва, у якому одне з перших місць займають проекти 
різних програм релігійної, богословської і світської освіти.

«Єрусалим земний і небесний». Так називався Круглий стіл, прове
дений в Ізраїльському культурному центрі в Києві. На нього прийшли на
уковці, журналісти, дипломати. Виступаючи на Столі, доктор філософії 
В.Горський зазначив, що таємниця Єрусалиму — в його багатоликості. 
Певні риси цього вічного міста можна знайти в образі Києва. Саме ці 
слова викликали дискусію, бо ж в Єрусалимі немає Бабиного Яру (Т.Чай- 
ка), це місто дивує «абсолютною духовністю» (Л.Скорик).

«Значення церковного співу у Православному Богослужінні».
Про це йшла мова на всеукраїнській конференції з такою назвою, що 
пройшла у травні в Києво-Печерській Лаврі. Зі всіх єпархій УПЦ на кон
ференцію приїхали священнослужителі регенти церковних хорів, викла
дачі духовних навчальних закладів, навіть цілі колективи. Йшла мова зо
крема про Поль парафіяльного священика в організації співочої справи, 
шляхи відродження «Древнерусского (чому не давньоруського?) цер
ковного пения, особенности приходского и монастырского богослуже
ния». А в квітні в Сумах пройшов традиційний Всеукраїнський конкурс 
хорових диригентів ім.Д.Бортнянського, який зібрав студентів музучи- 
лищ з різних міст України.

«Православна Україна» — така виставка з 28 травня діє на території 
Києво-Печерської Лаври. Благословив її глава УПЦ Московського 
Патріархату митрополит Володимир. Виставка розповідає про монас
тирі, паломництво, відбудову храмів, церковні ремесла. В ній беруть 
участь парафії, монастирі та майстерні, які виробляють церковне вбран
ня й ритуальні предмети, редакції релігійних видань, майстри іконопису, 
організатори екскурсій по святим місцям та ін.
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новини релігійної та
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ІНТЕРНЕТУ
Огієнко Іван (митрополит Іларіон). Українське монашество. — 

К., 2002. Нова книга митрополита Іларіона (Огієнка) з'явилась у видав
ництві «Наша культура і наука». Близько 60 років її рукопис лежав 
в архівах владики. Книга вийшла за редакцією М.Тимошика.

Детлов Вл. Церковщина. — К., 2002. Ця книга про третю (після 
Софії і Лаври) святиню Києва. Розташована вона на півдні Києва, має ве
лику мережу багатоповерхових і різноманітних за формою підземних 
споруд. В книзі вперше з великою повнотою розповідається про цю 
київську святиню. Тут вміщено багато ілюстрацій. Вона вийшла у світ з 
нагоди 900-річчя Церковщини. Отримати довідки стосовно придбання 
книги можна за тел. 269-24-97.

Нове видання російською мовою Катехізису Католицької церк
ви презентоване 26 квітня в Москві. Друге видання Катехізису 
містить широкий довідковий матеріал, має біблійний покажчик, покаж
чик творів Отців Церкви і документів Учительського Уряду Церкви, а та
кож покажчик персоналій і свят.

Серію підручників і методичних матеріалів 
для загальноосвітніх шкіл з предмету «Основи 
православної культури» випустив російський ви
давничий будинок «Покров» разом з кількома інши
ми зацікавленими організаціями. Це — підручник 
А.В.Бородіної «Основи православної культури» для 
учнів старших класів, дидактичний збірник «Я йду на 
урок у початкову школу» для 1 -4-х класів, книги для 
вчителів «Основи православної культури для дітей 
дошкільного віку» і «Основи православної культури 
в 1-му класі». Ці підручники й навчальні посібники 
рекомендовані для російських загальноосвітніх 

шкіл, ліцеїв і гімназій Координаційною радою із взаємодії Міністерства 
освіти Російської Федерації і Московського патріархату. То ж консти
туційний принцип Росії про відокремлення школи від Церкви явно знех
туваний.
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Якунин Глеб. Исторический путь Православного Талибанства. — 
М., 2002. В книзі розповідається про долю Московської Патріархії після 
офіційного визнання його владою в 1943 р. і до нинішніх часів, коли він 
практично став складовим елементом російської державної структури.

Інформаційний вісник. Під такою назвою Прес-служба Української 
Православної Церкви видруковує його щомісячно. Вісник з позицій цієї 
Церкви дає інформації й аналіз релігійного життя в Україні. Хоч назва ви
дання українська, але майже весь матеріал подається російською мо
вою. До того ж, деякі статті явно некоректні і тенденційні в своїх оцінках. 
Друкуються цікаві матеріали про релігійне життя в Росії. Є зарубіжний 
огляд, огляд преси.

Вийшов з друку третій том «Православної 
енциклопедії». Це 25-томне видання одержало 
статус навчального посібника для студентів 
світських навчальних закладів, що спеціалізуються 
в галузі історії, мистецтвознавства і теології. Цей 
дійсно унікальний проект об'єднав зусилля 
більшості помісних Православних церков Все
ленського православ'я. Нинішнє видання Право
славної енциклопедії є вже третьою спробою сис
тематизувати знання із всіх галузей церковного 
життя. Вперше подібне видання почали видавати 

в Росії ще до 1917 р., але тоді справа дійшла тільки до букви «К», друга 
спроба, почата в 60-і роки, також виявилася безуспішною. Тепер цей 
проект здійснюється під загальною редакцією Патріарха і під особистим 
патронажем президента Володимира Путіна. Весь проект планується 
завершити в 2012 р. Спонсором видання виступив мер Москви. Церков
но-науковий центр «Православна енциклопедія» має свої теле- і 
радіопередачі, а також сайт в Інтернеті. Що ж, залишається лише поза
здрити державницькому мисленню і підходу до справи росіян. В Україні 
на видання тритомної «Енциклопедії релігій» Відділенню релігієзнавства 
ІФ НАНУ спонсорські кошти віднайти не вдається, хоч Президент Л.Куч
ма вже й написав свою Передмову до видання.

Протягом двох тисяч років християнства за віру загинули що
найменше 70 млн. сповідників цієї релігії, причому близько 45,5 млн. — 
це мученики XX ст. Таких висновків дійшов італійський журналіст А.Соччі, 
автор книжки «Нові переслідувані», презентація якої відбулася 9 трав
ня під час конференції «Антихристиянські переслідування у XX ст.» 
в Римі. На думку італійського журналіста, найжорстокіші переслідування 
сьогодні тривають у Судані. Головними рухами, від яких виходять пе
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реслідування християн, є комунізм (там, де він ще існує) та ісламсь-кий 
фундаменталізм. Опрацьована ним сучасна карта переслідувань охоп
лює країни, де сповідники Христа терплять переслідування за віру: Мо- 
люки (Індонезія), Бангладеш, Індія, Нігерія, Східний Тімор, Куба, постра
дянські республіки, Саудівська Ара-вія та низка інших ісламських країн, 
В'єтнам, Китай. (КАІ)

Відома католицька інформаційна агенція «Зеніт» («Zenit») є час
тиною глобальної інформаційної діяльності Католицької церкви в світі. 
Агенція щодня подає велику кількість повідомлень про Папу, Ватикан, 
євангелізацію, місіонерство, культуру життя та ін. Маючи свою сторінку 
(http://www.zenit.org), Агенція щодня розсилає новини 110 тис. своїм 
індивідуальним адресатам, крім великої кількості колективних перед
платників. Розуміючи всю важливість присутності Церкви в інфор
маційному просторі, ще II Ватиканський Собор прийняв постанову «Inter 
Mirifica», в якій закликав молитися і підтримувати фінансово роботу 
церкви в мас-медіа.

Проблемы религий стран Черноморско-Средиземноморского 
региона. — Сб. научн. трудов. — Севастополь-Краков, 2001. —
200 с. У збірнику подані статті учасників Другої Кримської Міжнародної 
релігієзнавчої конференції «Проблеми релігій країн середземноморсько
го регіону», що присвячені дослідженню широкого спектру філософсь
ких, історичних питань духовного життя різних країн і народів. Поява 
збірника (як і проведення конференції) стало можливим завдяки тісній 
співпраці Національного заповідника «Херсонес Таврійський» (Україна) 
та Інституту релігієзнавства Ягеллонського університету (Польща).

Дионис-Вакх-Бахус в культуре народов мира. Научный сборник. Вып. 
1. — Симферополь, 2002. — 171 с. Значну частину збірки становлять 
статті, що присвячені проблемам міфології та найдавнішим культам 
богів виноградарства, особливо Діонісу, культ якого розглядається як 
міст від язичництва до християнства.

Грецьке православ'я в Україні. 36. наукових статей та ма
теріалів. — К., 2001. — 231 с. У збірнику представлені статті та ма
теріали, присвячені питанням тих елліністичних впливів на українську 
культуру, провідниками яких була Православна церква, зокрема грецьке 
духовенство, священики грецьких церков, грецькі громади. Автори 
висвітлюють історію окремих феноменів вітчизняної культури в контексті 
багатовікових українсько-грецьких зв'язків і процесу формування в Ук
раїні християнського святогляду.

Новини релігійної та рінтернету
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **

А Н ГЛ ІК А Н С ТВ О  І У К Р А Ї Н А "

Особливості англіканства як протестантської течії

Як протестантська течія, 
англіканство має ряд харак
терних особливостей поши
рення в Україні. Але перед 
тим як безпосередньо звер
нутися до діяльності англі
канської церкви в Києві, зро
бимо для більшого розуміння 
ситуації загальний екскурс- 
довідку.

Вже з XIII ст. в Англії 
декілька разів спалахували 
спроби постати проти папсь
кої влади. Проте потужні ідеї 
церковного звільнення запо
лонили країну тільки в XVI ст. 
в епоху Лютера і з континен
ту. Надзвичайно характерною 
тут була позиція першого ко- 
роля-реформатора Генріха 
VIII (1509-1547). За енер
гійної підтримки нації Генріх 
скидає владу папи, але в той 
же самий час дотримується 

старої віросповідної позиції. Учасники цих подій не підозрювали найб
лижчих результатів, які дала Реформація і намагалися звільнитися тільки 
від особисто важких для них проявів папської влади. Але для знищення 
цих проявів вони невідворотно повинні були розвалити самі принципи, 
на яких покоїлася папська влада, і створювати форми життя, які б не ли
ше замінювали скинутий земний тягар папства, але й витісняли і його 
духовний авторитет.

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготували студентки Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» І.Анохіна та У.Ванькович.
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23 травня 1534 р. папа відлучив Генріха від церкви, а він у відповідь ЗО 
травня затвердив статут, який знищував вплив папи на призначення ар- 
хиєпископів та єпископів. З листопада того ж року парламент проголосив 
супрематію короля як єдиного верховного земного глави англійської 
церкви. У 1535 р. Томас Кромвель був призначений vicarius generalis in 
ecclesiasticis [генеральним вікарієм з церковних справ]. Одночасно йшла 
боротьба і з податковими утисками Риму. Статут знищив взагалі всі спла
ти в Рим. Заперечування папської влади невідворотно переходило й в те
орію. 1534 р. Оксфордський університет вирішив, що Св. Письмо не надає 
римському єпископу ніякої вищої влади над Англією. За богослужінням 
починає возноситися молитва про звільнення ab episcopi Romani fyran- 
nyde et detestandis enormitatibus. Апеляції в Рим скасовувалися.

Але наскільки король та країна за Генріха VIII енергійно боролись з папсь
кою владою, настільки нерішучими вони виявилися у питаннях догми та об
ряду. Спроби німецьких протестантів притягнути Генріха на свій бік виявили
ся марними. У 1538 р. він перед протестантськими вченими захищає 
відсутність шлюбу в духовенства, причастя для мирян в одному вигляді і т.п. 
Однак важко було вберегти країну від віросповідних чвар в час загального 
бродіння. Захоплення з континенту перекинулося й в Англію. Наслідком 
зіткнення нових ідей із релігійною закостенілістю народу стала перша вірос
повідна формула, що знайшла відображення у так званих десяти членах віри 
1536 р. Це — суміш поглядів католицтва та протестантизму. Укладачі нама
гаються утримати середній шлях. Вони визнають джерелом християнського 
віровчення Біблію, але й допускають на рівні з нею авторитет трьох символів 
та перших чотирьох Вселенських соборів. Вони згадують тільки про три 
таїнства, знищують зловживання в іконопокпонінні, але не заперечують по
клоніння іконам, визнають піст, молитву за померлих, говорять, що хліб та 
вино суть істинне тіло й кров Христа.

У 1537 р. з’являється Настанова християнина, яку прозвали єпис
копською книгою. Про багато предметів вона говорить детальніше, але 
загальний тон її такий же самий, як і в десяти членах. У 1539 р. прий
мається «кривавий статут», що чіпає неясні питання у шести членах і 
розв'язує їх у короткій, владній формі. Тут говориться, що у євхаристії 
присутні, у вигляді хліба та вина, тіло і кров Спасителя, що причастя 
в обох виглядах не обов’язкове, що священики повинні бути безшлюбни
ми і т.п. Це — вже поворот до католицизму. Було зроблено ще спробу до 
об'єднання. У 1543 р. було оприлюднене вчення, необхідне для кожного 
християнина, що було названо королівською книгою.

В цих ваганнях не можна бачити тільки відображення особистої 
нерішучості й непослідовності короля. Генріхові, напевне, доводилося 
лавірувати між двома сильними ворогуючими партіями. Повстання, що 
було підняте католиками у 1534 р. на півночі Англії, було дуже красно
мовним аргументом проти швидких віросповідних нововведень.
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Син Генріха Едуард VI енергійно штовхнув вперед зміни в догматиці 
та богослужінні. Герцог Сомерсет, що керував молодим королем, випи
сав у 1547 р. видатних протестантських богословів Мартіна Буцера і Пе
тра Мартира для захисту й розповсюдження ідей Реформації. З їх допо
могою були сформульовані всі зміни у догматах та обрядах, що завер
шувало Реформацію в Англії. У 1549 р. було видруковано Книгу 
суспільного богослужіння (Book of Common Prayer). Вона є 
в Англіканській церкві служебником, до якого введено й догматику. По
ява Книги не зупинила чвар: догматичні питання викладені в ній недо
статньо зрозуміло і визначено, скоріше — передбачалися як вирішені, 
ніж були вирішеними. Систематичним викладом поглядів реформованої 
церкви стали у 1552 р. 42 члени articuli.

Оприлюднення Book of Common Prayer і 42 членів викликало сильну 
католицьку опозицію у країні, що призвела до повстання. Реформу дово
дилося запроваджувати зброєю. Перетворення йшли надто швидко, щоб 
народ міг встигати за ними. Звідси можливість правління Марії, доньки 
Генріха від ображеної Катарини. Марія (1553-58), спираючись на значні 
католицькі сили в країні, вирішила повернути Англію до католицтва. 
У 1554 р. туди приїхав папський легат. З 1555 по 1558 рік в країні йшли 
криваві репресії проти протестантів. У 1556 р. був спалений в Оксфорді

сподвижник Генріха 
Крамер.

Але пересліду
вання не призвели 
до перемоги католи
цизму: навпаки, вони 
тісніше згуртували 
реформаторів і зму
сили багатьох свідо
мо пристати до 
сповідання 42 чле
нів. Єлизавета 
(1558-1603) обрала 
середній шлях між 
прагненнями крайніх 
протестантів і дома
ганнями католиків. 
Переглянута Book of 
Common Prayer була 
введена Актом про 
о д н о с т а й н і с т ь  
в липні 1559року. 
Далі були перегля
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нуті 42 члени й затверджені парламентом у 1571 році у вигляді 39 членів. 
Утворилася своєрідна суміш католицизму, лютеранства й кальвінізму. 
Дуже чітко тут виражені також ідеї антикатолицького заперечення папст
ва, монашества, вшанування мощів, ікон і т.п. Все інше навмисно огор
нене в таку форму, щоб вона не могла викликати рішучих нападів з боку 
ворогуючих партій. Укладачі 39 членів переслідували одну мету — доби
тися церковного миру і вводили все, що могло задовольнити більшість із 
її часто дуже неоднорідними запитами.

У XVII ст. англійська Реформація переходить в революцію: протестан
тизм отримує в країні остаточне панування. У справах церковних король 
є самодержавним повелителем. Єпископи, ставши королівськими чи
новниками, своє звичне ставлення до папи перенесли на короля і стали 
проповідувати теорії, що йшли врозріз із конституційною дійсністю. Ка
толицизм як панування папи був повалений в Англії легко й безповорот
но. Але католицизм у розумінні звичок до оздоблених храмів, величних 
вівтарів, пишних одягів і смиренних колінопреклонінь був живий. Вос
кресіння обрядів, що ефективно впливають на віруючих, було відтепер 
головним зайняттям єпископів.

За своєю організаційною будовою Англіканська церква є єпископаль
ною. Начолі неї стоять два архиєпископи — Кентерберійський, примас 
Англії, та Йоркський, і 32 єпископи. Формально вони обираються духо
венством, а в дійсності призначення їх на кафедри знаходиться в руках 
корони, тобто міністерства. Із зовнішнього боку становище англіканської 
ієрархії залишає бажати небагато чого. Примас Кентерберійський — 
перший лорд королівства. До верхньої палати входять також архиепис
коп Йоркський і 24 єпископи. У становищі нижчого духовенства Англії 
збереглося дуже багато характерних залишків середньовіччя. Священи
ки носять назви: rector, vicar, incumbent. Rector ecclesiae священик нази
вається тоді, коли він отримує прибутки і десятину самостійно.

Ось це, власне, є головні віхи становлення і розвитку Англіканської 
церкви. Звичайно, розповсюдження англіканства, передусім тери
торіальної, національної церкви, визначається двома причинами. Перша 
з них — це так би мовити історична, а саме: поширення Англіканських 
церков на територіях, що волею історії належали до колоніальних заво
ювань Англії. Так, наприклад, Англіканська Єпископська Церква в США 
об'єднує 1,18% населення, має тут більше 7 тис. парафій. В Індії англіка- 
ни представлені церквами двох провінцій: Церква Півд. Індії (утворилась 
внаслідок злиття на англіканських засадах методистів, пресвітеріан, 
конгрегаціоналістів, англікан Півд. Індії) і Церква Півн. Індії (1970р. — 
злиття методистів, баптистів, конгрегаціоналістів, пресвітеріан); тут 
можна згадати і Єпархію Кіпру, Єпархію Гібралтару, єпископальні церкви 
Єрусалиму, Середнього Сходу, Австралії і Новозеландії.

Друга передумова існування англіканської церкви поза межами Ве
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ликобританії — це, звичайно, наслідок проведення місіонерської діяль
ності. Але тут має бути обов'язкова наявність у країні певної кількості 
емігрантів з Англії.

Англіканство в Україні
Яка ж ситуація з Англіканською церквою в Україні? На відміну від вже 

згадуваних певною мірою традиційних англіканських країн, Англіканська 
церква в Україні об’єднує переважно працівників посольства, а також 
європейців та американців, що тимчасово проживають в Україні.

В принципі ми не можемо однозначно пов'язувати діяльність 
Англіканської церкви в Україні лише з тими процесами унезапежнення і 
«відкриття кордонів», що настали. Адже сто років тому Англіканські церк
ви були в Харкові, Донецьку, Одесі. Воно і не дивно, бо ж знаємо про 
задіяність робочої сили з Європи на донецьких шахтах, пам'ятаємо, що 
Одеса, як портове місто, вже апріорі не може не бути конфесійно-стро
катим регіоном. Очевидно, в подальшому, згідно з «радянською модел
лю державно-церковних відносин», коли сама ідея церкви визнається 
політичним супротивником партії, про якісь протестантські течії можна і 
не згадувати.

Теперішній відлік діяльності Англіканської церкви в Україні криється 
в 1997 р. Саме тоді, в жовтні 1997 р. формується Episcopal Morning 
Prayer Group начолі з Філом і Філісом Сейтцом, що зводить у традицію 
періодичні зібрання у приватному помешканні. Саме там, за дверима з 
вивіскою Episcopal Morning Prayer Group визріє намір звернутися з про
ханням до Джона Хайда (тоді — Єпископа в Європі), щоб він прислав 
свого представника до Києва. Це сталося на Великдень 1998 р. Подаль
ша хронологія подій така. У червні з Москви в Україну з візитом прибуває 
капелан Джонатан Фрейз, а в липні Єпископ і ICS (Міжконтинентальна 
Церква Христа) погоджують про переїзд Джонатана з Москви до Києва. 
Перед остаточним переїздом відбувається ще чотири його візити в Ук
раїну. З березня 1999 р. Київ стає остаточним і законним місцем перебу
вання Джонатана Фрейза.

В липні 1999 р. спільними зусиллями і кооперацією ICS і EMPG прий
мається назва Церква Христа («Christ Church»). Спершу діяльність та 
існування церкви зводилось до щотижневих недільних зустрічей у при
ватних помешканнях, семінарській кімнаті Лютеранської Церкви (що на 
вул. Лютеранська, 12), у їдальні Британської Міжнародної Школи (вул. 
Артема, 72). Те пілігримство на сьогоднішній день закінчилося знаковою 
подією — переїздом до церкви св. Катерини 8 квітня 2001 р.

Отже, зараз в Києві існує така одна конгрегація Англіканської Церкви, 
що офіційно була зареєстрована в липні 2001 р. Christ Church належить 
до Європейської Єпархії і очолюється вже згадуваним преподобним
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Джонатаном Фрейзом. З найраніших, найперших членів конгрегації, 
за словами Джонатана, залишився, мабуть, він та ще органіст Віктор. Та 
й кількість членів церкви не можна нині назвати стабільною (за свідчен
нями, десь біля 40 осіб). Це є швидше таке аморфне нестійке утворення, 
яке в основному залучає до своїх рядів приїжджих, «тимчасових» іно
земців, працівників посольств, а також, за визначенням самого Джона
тана, «деяких англофілів; тих, хто вивчає англійську мову; тих, хто в по
шуках церкви з визначеними традиціями, потрапляє до Christ Church». 
Тобто, фактично та купка, що збиралася раніш «за вивченням Біблії за 
чаєм» і на сьогоднішній день залишається стрижневим елементом Церк
ви. Питання фінансування Церкви розв'язується (принаймні, намагають
ся тут розв'язати) через залучення коштів-пожертвувань членів грома
ди. З тих доходів Церкви процентів 10 вона жертвує на місцеві благодійні 
акції.

Тепер кілька слів про діяльність церкви в Києві. Що ж пропонує вона 
своїм постійним і непостійним членам? Перш за все, це Недільні відпра
ви (щонеділі о 15.00 у приміщенні церкви св.Катерини). Церквою ор
ганізовуються проведення Біблійних студій по середах; а також Вівтор
кові ранішні зібрання Жіночого товариства для спільних вчень, молитов і 
спілкування; Суботні Чоловічі сніданки (Men's Breakfast) і Жіночі сніданки 
(Women's Breakfast) щомісяця. Плюс сюди можна віднести проведення 
семінарів серії Q & A (questions and answers), що передбачають в прин
ципі традиційні для протестантських церков заходи для сприяння свідо
мого осягнення змісту християнського вчення (роз’яснення певних 
буттєвих питань, читання Письма і т.д.).

Спробую тепер узагальнити обіцяні власні враження від відправи та 
й від самої Церкви (напевно, не менш важливі, ніж організаційні, загаль
но-історичні моменти, адже без суб'єктивного переживання і рефлексій 
в релігії, вірі не можна обійтися). Отже, напевно одне з перших, що впа
де у вічі — власне приміщення церкви. Воно абсолютно контрастне до 
звичних «золотих», багатих православних і католицьких храмів. Це — 
враження позитивної вбогості, що викликає певні двозначні емоції. З од
ного боку — це відчуття наявності простору, дотримання: а того демо
кратичного, вільного стилю спілкування людини з Богом, а з іншого — 
прозорість, простота організації церковного простору. Відсутність «за- 
повненості» храму не настроює на той піднесений, урочистий настрій, 
яким проймаєшся, попавши в ту ж Михайлівську церкву чи Собор св. 
Юра у Львові, приміром. А може це просто від незвички? Друге безпосе
реднє враження — це відчуття абсолютно вільної, невимушеної, навіть 
дещо дружньої атмосфери. Цьому сприяє як характерний розкутий (зно
ву таки незвичний) настрій відправи Джонатаном Фрейзом служби (чого 
варта та промова, а також звичай спілкування з віруючими після служ
би), так і така ж безпосередня, розкута поведінка віруючих; плюс це й до
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певної міри більша залученість, включеність віруючих у сам процес 
відправи (хоча це й можна пояснити з точки зору не досить великої 
кількості учасників богослужіння, коли створюється можливість забезпе
чити кожного з них збірником псалмів, Святим Письмом тощо). Отже, 
маємо тут меншу сакралізацію, меншу втаємниченість і вже згадувану 
більшу індивідуалізацію, людськість релігії.

Загалом, в якості підсумкових слів, варто все ж відзначити доміную
чий характер Christ Church, як не стільки саме релігійного, конфесійного 
об'єднання, а як певну можливість зібрання, об'єднання іноземців. В да
ному випадку Церква, окрім, звичайно, звичної релігійної функції, вико
нує ще й роль інтегративну. Ця конгрегація уподібнюється певному осе
редку, навколо якого і куди приходять поспілкуватися іноземці, а заодно 
й виконати свій обов’язок саме як віруючого, задовольнивши при цьому 
й свої релігійно-духовні потреби. На відміну від інших протестантських 
церков, що представлені в Україні (як Свідки Єгови чи баптисти), 
англіканська громада залишається (і скоріш за все залишиться) дещо 
специфічною, не загальнопоширеною конфесією.

У К Р А ЇН С Ь К А  Р Е Ф О Р М А Т О Р С Ь К А  
П Р А В О С Л А В Н А  Ц Е Р К В А *

В наш час Православ’я переживає гостру кризу, втрачає свої позиції 
в Україні й у світі. Про це свідчать, передусім, соціологічні дослідження: 
в Україні зараз лише 49% віруючих відносять себе до православних. Це 
зумовлене, насамперед, «негнучкістю» цієї релігії, небажанням наближу
вати її до людей, до їхніх сучасних потреб. Віра зводиться до бездумно
го виконання обрядів, змісту яких віруючий часто не знає. Тут бачимо дві 
проблеми: по-перше, небажання організовувати роз'яснення основ віри 
для мирян, проповідницьку, місіонерську роботу (останню і задля поши
рення релігії також за межі звичної території, яку займає православ'я); 
по-друге, відсутність практичної діяльності, контакту з віруючими, 
зацікавленості і співчуття, допомоги, піклування про паству. Окрім цього, 
не приносять стабільності постійні суперечки між церквами як всередині 
православної сфери, так і в плані ставлення до інших релігій (право
слав'я завжди відрізнялося нетерпимістю до іновірців). Православ’я не є 
виразником інтелекту та моралі нашого народу, оскільки освітній і мо
ральний рівень священиків дуже незадовільний. Не можна не загадати і 
матеріальні скрути, і відсутність стимулів, в тому числі і прагматичних, які

* Матеріал підготували студентки Національного університету "Києво-Могилянська 
Академія" А.Бажал та Л.Божко.
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б залучали до православної церкви нових парафіян. Висновок просить
ся сам собою: потрібні зміни, потрібна реформація.

Саме тому нас зацікавила створена близько 1,5 року тому Українська 
Реформаторська Православна Церква. Хто її засновник? В чому полягає 
сутність її реформ? Чи були історичні передумови реформаційного руху 
в Україні? На ці питання ми спробуємо відповісти у цьому короткому рефе
раті. Працюючи над ним, ми намагалися використати як джерела, люб'яз
но надані нам представниками УРПЦ, так і наші особисті враження.

З  історії реформаційного руху в Православ'ї
26 серпня 2002 р. в Києві відбулося відкриття Реформаторського Пра

вославного Собору — Конференції «Жива Церква Живого Бога». Це була 
перша така конференція після майже 80-річної перерви. На початку XX 
століття, одразу після трагічних подій 1917-1918 рр. багато хто з право
славних реформаторів — єпископів, священиків, дияконів, а також про
стих православних християн — почали збирати такі Собори для обгово
рення багатьох проблем віровчення та практичних питань церковного 
життя. Багато священнослужителів тих часів від мертвого, обрядовірчого 
служіння звернулись до живого служіння, живого Бога. За царизму така 
реформа була неможливою, оскільки поліцейський режим нищив з особ
ливою жорстокістю будь-який рух, спрямований на реформацію та онов
лення Православної церкви. Сотні й тисячі церковнослужителів постраж
дали за святу справу. Після падіння царського самодержавства, у корот
кий період відносної релігійної свободи, з'явилось багато сильних ре
форматорів. Серед них — митрополит Антонін Грановський, керівник 
відомого у 20-ті роки реформаторського православного об'єднання 
«Церковне відродження» (1920 р.); митрополит Олександр Введенський, 
що помер в еміграції у 1946 р.; єпископ Леонід Скобеєв, який разом з ми
трополитом Антоніном висвятив першого одруженого єпископа у травні 
1920 р. (пізніше архиепископ Іоан Альбінський), що у Православ'ї стало
ся вперше після 692 р.; єпископ Володимир Путята, який відроджував 
істинне православ'я у м. Пензі; протоієрей Дмитро Попов, що очолив 
«Всеросійський союз демократичного духовенства та мирян» м. Петер
бурга; священик Іоан Єгоров, що з 1919 р. став старшим головою про
гресивного православного союзу «Релігія у поєднанні з життям».

Створювались у ті роки й інші реформаторські православні общини та 
цілі союзи, зокрема такі як «Друзі церковної реформації», «Петербурзь
ка група православного духовенства» (1920 р.), «Союз церковного онов
лення» (1918 р.), «Народна церква» (1918 р.), «Союз громад давньоапо- 
стольської церкви» (СОДІД) та інші. У нас в Україні у Києві, Харкові та 
Одесі також стали виникати реформаторські православні спільноти.

Єпископи та священики багатьох з цих церков стали проповідувати
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Євангеліє, співробітничати з християнами інших конфесій. Наприклад, 
митрополит Антонін Грановський вів тісне співробітництво з євангельсь
кими християнами із «Всеросійського союзу баптистів». Реформація 
стала розповсюджуватися й у богослужінні. Служіння стали проходити 
не церковнослов'янською, а українською, російською, білоруською, та
тарською та іншими мовами. Православні стали розуміти богослужіння, 
а не просто приходили у храми, щоб «відстояти літургію». У деяких пра
вославних храмах прибрали «непотрібну перегородку» — іконостас та 
завісу. У багатьох реформаторських православних громадах престол 
ставився посередині храму.

Священики і миряни багатьох православних парафій приймали хре
щення Святим Духом зі знаменням молитви іншими мовами. Одна з та
ких спільнот під назвою «Православні п'ятидесятники» була й в Україні 
у м. Бердичеві. З'явилися єпископи і священики, які відкинули «лжевчен
ня» про апостольське правонаступництво як вчення, що суперечить 
Євангелію, історичним фактам та здоровому глузду. Одним з перших, 
хто виголосив це, був священик-реформатор Іоан Єгоров. Отець Іоан 
став навчати істинного правонаступництва в Істині та Дусі Святому та 
«висвячення власним натхненням».

У 1920 р. реформаторською групою православного духовенства та 
мирян «Жива Церква» було засновано однойменну газету. В тому ж році 
об’єднанням православних священнослужителів-реформаторів засно
вано газету «Знамено Христа».

В історії православ'я на Русі це був початок реформації. Проте трива
ла вона недовго, оскільки радянська влада не була зацікавлена в онов
ленні християнства, але намагалась планомірно винищувати Церкву. Ти
сячі православних священнослужителів були страчені у 20-30 роки. 
У 1932-1937 рр. були репресовані всі єпископи і священики — допису
вачі газети «Знамено Христа», що до того вели цілком легальну 
діяльність. Реформаційний рух принишк на багато років.

У наші дні під гаслом змін виступає Українська Реформаторська Пра
вославна Церква начолі з архиепископом Сергієм Журавльовим. Засно
вана вона приблизно півтора роки тому. Духовні лідери цієї церкви за
кликають продовжити справу «найпершого і найвеличнішого в історії 
людства Реформатора — Ісуса Христа».

Духовний лідер православних реформаторів України
Духовний лідер Церкви Сергій Журавльов народився в сім’ї невірую

чих, виховувався разом з молодшим братом у атеїстичному дусі. До Бо
га звернувся вперше у віці 12-13 років, коли тяжко захворів і практично 
знаходився при смерті. Отець Сергій засвідчує, що мав видіння Божест
венної любові, яке дало йому надію на спасіння та вказало новий
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життєвий шлях. Після цього швидко наступило видужання. Сергій почи
нає студіювати книги з наукового атеїзму, прагнучи зрозуміти, чому лю
ди відкидають Бога. У 1984-1986 роках намагається вивчати Біблію, ви
писує до шкільного зошита уривки з неї. Свою першу Біблію купує лише 
у 1988 р. Тоді ж таки він вперше приходить у православну церкву, щоб 
покаятися та прийняти хрещення. Після закінчення художнього училища 
у 1989-1991 рр. служить у Підмосков'ї у полку при офіцерських курсах. 
За стійкість віри та відмову зняти натільного хрестика до нього постійно 
прискіпуються та намагаються принизити. Карцер стає звичайним 
місцем його перебування. Саме тут Сергій отримує нове видіння Ісусо- 
вої любові, яке наповнює його радістю і надією та допомагає пережити 
важкі часи.

Сергія Журавльова звільняють з армії в кінці червня 1991 р. У тому ж 
році в житті майбутнього реформатора відбуваються важливі зміни. По- 
перше, він зустрічає свою дружину Ніну, яка в майбутньому народить йо
му п'ятеро дітей. По-друге, на свято Преображення Господнього відбу
вається його висвячення у диякони архиепископом Рязанським та Каси- 
мовським Симоном (Московський патріархат) у Борисоглібському кафе
дральному соборі м.Рязані. Через місяць Сергій був уже посвячений 
у ієреї (священики). Після цього був штатним кліриком Рязанської, 
а потім Брянської єпархій. Закулісне життя сучасного церковного право
слав'я вразило отця Сергія. Тут він зустрів і низький рівень релігійної 
освіти колег-священиків, і мужолозтво та інші сексуальні збочення, пи
яцтво, паління і навіть наркоманію, а також корумпованість «релігійно- 
мафіозної» структури. «Без хабаря більшість священиків взагалі не уяв
ляють свого місця у церкві. Сьогодні у багатьох єпархіях не тільки висвя
чення неможливе без побору, але й більш-менш пристойну парафію не
можливо отримати».

У 1996 р. отець Сергій знайомиться з деякими віруючими з єван
гельських церков. До цього ставлення його до християн інших де- 
номінацій було досить негативним. Григорій, диякон церкви п'ятидесят
ників, знайомить Сергія з книгою проповідей пастора Ерло Штегена 
«Час початися суду з дому Божого». Отець Сергій знайомиться з багать
ма баптистами, п'ятидесятниками, харизматами, католиками, адвенти
стами і бачить щирість їхньої віри. Отець Сергій переосмислює своє уяв
лення про Церкву і приходить до висновку, що не тільки православ’я є 
єдиною правильною вірою, яка гарантує спасіння. Серед християн будь- 
якої деномінації є лицеміри, обрядовіри, але є й ті, хто щиро любить Ісу- 
са Христа і сповнює його настанови. «Не можна монополізувати Духа 
Святого», — робить висновок молодий ієрей.

Спочатку один, а потім з дружиною отець Сергій починає відвідувати 
богослужіння протестантів. Йому подобається, що ці богослужіння зро
зумілі людям, які не просто пасивно спостерігають за якимись діями та
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обрядами, а беруть у них активну участь. У 1996 р. отець Сергій вже ох
рещений Святим духом зі знаменням молитви різними мовами. У тому ж 
таки році архиепископ Брянський та Севський Мелхіседек та протоієрей 
Василій звинуватили його у п'ятидесятницькій єресі. Сергій вирішив за
лишити церкву. Він стверджує, що ще до остаточного рішення московсь
кого церковного суду його з родиною виселили з церковного дому, мос
ковськими та єпархіальними священиками було організоване його цьку
вання.

Отець Сергій опинився на межі бідності, мав підробляти нічним сто
рожем. Але нові видіння вказали йому шлях в Україну, де він служитиме 
реформуванню православної церкви. З 1997 р. отець Сергій викладає 
у Біблійних школах м. Києва та інших міст України, а також за її межами.

З лютого 2001 р. відбулася перша в історії православ'я в Україні еку
менічна хіротонія — інтерком’юніон, під час якої архиепископ Сергій Жу- 
равльов був висвячений і помазаний на апостола-реформатора Право
славної церкви. На хіротонії були присутні такі відомі місіонери та ре
форматори, як Сандей Аделаджа, Джон Екхард, Кент Маттокс, Олексій 
Ледяєв.

Сутність запропонованої реформації
Наявні історичні передумови, є духовний лідер... Постає потреба ма

ти чітко окреслену «програму дій» і паству, яка цю програму підтримає.
Які ж реформи пропонує Українська Реформаторська Православна 

церква?
По-перше, Сергій Журавльов стверджує, що християни всіх конфесій 

повинні об’єднатися, бо «Дух Святий віє, де хоче». Ми не бачимо в цій ре
формі нічого поганого, бо толерантність нам ніколи не заважала. Я вва
жаю, що для Бога немає різниці хто ти є: протестант, баптист чи єван
геліст. Важливо, щоб ці люди насправді були віруючими, добрими та до
тримувалися заповідей Божих. Тоді у людей з'являється щось спільне, 
а це спільне — віра.

По-друге, віруючим потрібне зрозуміле богослужіння, активна участь 
мирян у ньому. Для цього церква пропонує проводити богослужіння не 
церковнослов'янською, а місцевими мовами. Також мають здійснювати
ся проповіді Євангелія, спів релігійних гімнів зі зрозумілим текстом, 
спільна молитва. Священнослужителі не повинні відокремлюватися від 
пастви ні під час богослужіння, ні поза ним, а відтак знаходитися у тісно
му контакті з людьми, розпитувати про їхні негаразди, допомагати, 
співчувати.

В цьому є також сенс. Іноді можна побачити людей у церкві, які навіть 
не читали Біблії. А хто ще може розказати людині про Бога та Ісуса Хри-
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ста? Або людина дізнається про Них самотужки, або йде до церкви.... 
Навчати мудрості із Біблії ніколи не було чимось поганим.

Важливою реформою в УРПЦ є те, що хрещення повинно відбувати
ся у свідомому віці та за рішенням того, хто бажає охреститися. Хрещен
ня має проводитися з повним зануренням у воду. У дитинстві дозвіл на 
хрещення має надаватися спеціальним обрядом — благословенням 
церкви. Хрещення немовлят може проводитися тільки в екстрених ви
падках, наприклад, через небезпечну хворобу дитини.

В цих своїх діях реформати вбачають логіку. Коли в дитинстві батьки 
охрестили дитину, то це ще не є остаточним свідченням того, що вона 
стане опісля дійсним християнином. Це може показати тільки час. А ко
ли людина свідомо приймає рішення про хрещення, то це є вже її вла
сним шляхом до Бога.

Особливості реформ віровчення У РП Ц
Українська Реформаторська Православна Церква вважає не

потрібним: молитву за померлих; поклоніння іконам; молитву Марії, як 
Богородиці, та святим, як «посередникам», адже є єдиний «посеред
ник» — Боголюдина Ісус, а всі інші — тільки люди і допомогти не можуть; 
антисемітизм, бо ж проклинати євреїв — це все одно, що проклинати са
мого Бога. Він обіцяв усім євреям «ибо касающийся вас, касается зени
цы ока Его».

УРПЦ за те, щоб зупинити антисемітські богослужіння. Всі тексти, які 
містять прокляття на адресу євреїв, повинні бути вилученими із всіх цер
ковних книг православної церкви. Потрібно також оголосити дека- 
нонізацію «святих» — антисемітів і тих, кого використовують вороги 
Ізраїлю (наприклад, Йосифа Волоцького, Геннадія Новгородського, 
Гавріїла Білостоцького та інших). В усіх храмах і монастирях пропо
нується ввести в богослужіння благословення Ізраїлю, обов'язково 
роз'яснюючи при цьому мирянам роль єврейського народу для нашого 
врятування, бо ж спасіння — від Іудеїв» (Ів.4:22). УРПЦ пропонує святку
вати 14 травня — День заснування держави Ізраїль — як важливе свято, 
в цей день проводити щорічні збори пожертв для матеріальної підтрим
ки євреїв.

Ось такі реформи пропонує провести Українська Реформована Пра
вославна Церква.

Практична діяльність та потреби У РП Ц
За два роки існування УРПЦ в Україні поновлено випуск газети «Жива 

Церква» (2000р.), відновлено газету «Знамено Христа» (2001). Регуляр
но, три рази на тиждень відбуваються богослужіння в Києві у будинку
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підприємства УТОС по вуя. Л.Первомайського. Відбуваються заняття 
відкритої УРПЦ своєї духовної семінарії.

На цей час УРПЦ має такі потреби: придбання приміщення для офісу 
церкви; купівля автомобіля та мікроавтобуса для церкви; налагодження 
видання книг, а також журналу та газети «Жива церква»; купівля музич
них інструментів для церкви.

Богослужіння У РП Ц
Богослужіння Церкви відбуваються в Актовому залі будинку 

УТОС.Спочатку йде підготовка до нього. На сцені під супровід піаніно ти
хенько репетирують півчі з акомпаніатором. Потроху сходяться па
рафіяни. Це — переважно жінки літнього віку. Але є й одна-дві сім'ї з 
дітьми, декілька чоловіків-пенсіонерів і жінки років 25-45. Молоді прак
тично немає. Серед присутніх чоловіків більшість. Вони — священики 
цієї ж Церкви. Деякі з них у рясах, інші — у мирському вбранні.

З'являється отець Сергій. Він вітається за руку із всіма парафіянами, 
кожному намагається сказати лагідне слово чи просто підбадьорити по
глядом. Трохи відволікається для знайомства та короткої бесіди з нами. 
Розповідаючи про себе та свою Церкву, постійно повторює свій улюбле
ний вираз «Слава Богу». Потім отець Сергій виходить на середину залу, 
усі підіймаються зі стільців і починається спільна молитва.

Спочатку всі парафіяни повторюють святі слова за пастирем, потім 
деякі «занурюються у себе» і починають тихо бурмотати щось про себе, 
начебто і незважаючи на усе, що відбувається навколо. Ніхто не молить
ся у традиційній смиренній християнській позі, склавши руки, схиливши 
голову. Багато хто здіймає руки вгору і похитується у екстазі, промовля
ючи молитви. При цьому отець Сергій не лише читає традиційні «Отче 
наш» та «Символ віри», а й також вільно імпровізує. Уникнемо тут неупе- 
редженої оцінки, наскільки йому це вдається, бо ж для сторонніх при
сутніх ці слова мають зовсім інше значення, ніж для безпосередніх учас
ників «контакту з Богом». Наприкінці молитви отець Сергій щасливо ви
гукує: «Бог живий, він серед нас! Зустрічайте його, відчуйте його при
сутність! Він любить вас!» і нарешті «Оплески Богу!» .

Молитви за усіх присутніх доповнюються релігійними гімнами, які 
співають півчі. Слова і музика досить прості і нагадують традиційні бап
тистські пісні. Парафіяни (окрім глибоко занурених у себе) охоче 
підспівують. Ближче до кінця богослужіння у виконанні півчих раптом лу
нає єврейський релігійний гімн. Парафіяни радісно підхоплюють і його: 
видно, що всі вони добре знають слова. Звідси ми робимо висновок, що 
це є живе підтвердження постулату про відкидання антисемітизму та 
своєрідне благословення Ізраїлю.

Обов'язком отця Сергія є не тільки молитви, а й проповіді. Він досить
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вільно розтлумачує притчу про фарисея і митаря, а також Друге послан
ня Петра, надто детально зупиняючись на рядках, зрозумілих і без пояс
нень. При цьому він багато розповідає про життя церкви та їхні плани. 
Виявляється, кожен парафіянин добровільно має жертвувати на Церкву 
1/10 частину своїх прибутків, якими б вони не були. Церква існує ви
ключно на пожертвування. Як доказ до цих слів, рядами пройшли троє 
братів і сестер у Христі, збираючи гроші на потреби церкви, будівництво 
храму та на дитяче служіння. Останнє, до речі, є не останнім предметом 
піклування церкви.

Отець Сергій наголошував на необхідності будівництва храму. Ділян
ка землі для нього на Лівому березі вже начебто є. Відтак пожертви віру
ючих допоможуть прискорити процес. Покищо нібито п'ятидесятники 
люб'язно запропонували УРПЦ свій храм, де о. Сергієм планувалося 
хрещення охочих та регулярне проведення всенічних служб з суботи на 
неділю. Це мають бути не лише нескінченні молитви, а й дружнє спілку
вання парафіян, спільна вечеря.

Попри всю свою толерантність до інших релігій, отець Сергій не міг 
стримати гніву, розповідаючи про беззаконня, що процвітає серед су
часного православного священства. При цьому він не міг не згадати 
декілька фактів зі своєї біографії, коли йому довелося зіштовхнутися з 
хабарництвом та несправедливістю на шляху до церковної кар'єри. Свя
щеник закликав паству ніколи не піддаватися на зваби гріха і стійко зно
сити негаразди, завжди чинити по совісті. На адресу інших церков не лу
нає жодного звинувачення . Знову ж таки архиепископ наголошує на то
лерантності до інших конфесій і закликає до єднання християн. З про
повіді ми розуміємо, що представники католиків, п'ятидесятників, ад
вентистів, харизматів вже були гостями на цих богослужіннях.

Нарешті черговою урочистою молитвою та гімном богослужіння 
закінчується.

Безсумнівно, багато чого з життя УРПЦ залишилося для нас за кад
ром. Проте порівняння побаченого й почутого з інформацією, що 
міститься у офіційних джерелах УРПЦ, не дозволяє надто ідеалізувати 
цю релігійну організацію. Втім, організаційні та інші проблеми можуть 
бути зумовлені і досить невеликим строком існування церкви.

Найголовніше питання, яке поставив перед нами візит до УРПЦ: чи 
несе ця церква благодать своїм парафіянам? Чи дає вона їм заспо
коєння, чи допомагає поліпшити своє життя? Покищо відповідь ми на 
них не дали. УРПЦ чітко не визначилася у своєму ставленні до тих про
цесів духовного і національного відродження, які в нашій країні відбува
ються.

Нині в Україні ця Церква має нібито сім громад, три свої єпископи. 
Вона ввійшла до ініційованої в Росії відомим священиком Глібом 
Якуніним Церкви Православного Відродження.
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АРМІЯ СПАСІННЯ —  БЛАГОДІЙНИЦЬКА 
ХРИСТИЯНСЬКА СПІЛЬНОТА*

Історія Армії Спасіння
Армія Спасіння, як міжнародний рух, була заснована у Лондоні мето

дистським проповідником Вільямом Бутом у 1865 р. Він заснував Хрис
тиянську Місію, коли працював серед бідного населення східної частини 
Лондона. Його серце переповнювало співчуття до знедолених людей, 
яких він бачив. Саме це спонукало його разом із дружиною Кетрін при
святити своє життя їх спасінню. А оскільки роботи ставало дедалі 
більше, то у 1878 р. з'явилася організована В.Бутом Армія Спасіння — 
євангелістський християнський рух з певним соціальним завданням.

Для досягнення своєї мети Вільям Бут вирішив використати 
армійську структуру. Він збирався воювати — воювати з бідністю, хворо
бами, голодом, неуцтвом, алкоголізмом, наркоманією, насильством, 
безпритульністю. Чому він вірив, що організація, дисципліна та 
мобільність саме воєнного об'єднання можуть і повинні бути засвоєні 
християнським рухом? Як ми знаємо, зло в цьому світі не відступить пе
ред словами. Його потрібно побороти і перемогти в думках і житті. Зро
бити ж це повинні такі люди, які є єдині в своєму християнському мило
серді, на відміну від тих, які творять зло, а тому єдині в своєму егоїзмі.

Саме тому церква — це армія, громади — це корпуси, парафіяни — 
це солдати, пастори — це офіцери. Ця війна — безкровна, але воєнні дії 
потребують дисципліни: за визначенням цілі слідує наказ її досягнути, 
за наказом — чітке виконання, а за ним — результат. Порівняння христи
янина з солдатом і церкви з армією неодноразово зустрічається в Свя
тому Письмі і часто використовувалося в історії церкви.

Члени Армії Спасіння вважають, що досить вже бути пасивними хри
стиянами; треба йти за Ісусом, а це означає, що треба відігравати актив
ну роль в боротьбі з лихом, болем і стражданням в усьому світі.

Дуже швидко Армія Спасіння почала розширювати своє служіння. 
На сьогоднішній день вона діє більш, ніж у 100 країнах світу. Штаб-квар
тира Армії досі знаходиться у Лондоні.

Армія Спасіння в Україні
Роботу Армії Спасіння на території нинішніх країн СНД можна 

розділити на 2 етапи. Перший етап тривав з 1913 по 1923 рік і закінчив

* Матеріал підготували студентки НаУКМА О.Азарова, К.Білявська та А.Вербицька.
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ся разом з початком тріумфального поступу Радянської влади. А ось 
другий етап розпочався поверненням після довгої перерви Армії 
Спасіння тепер уже в СНД у 1991 р.

Почала роботу Армія Спасіння на території Росії, а у 1993 р. пошири
ла свою діяльність і на територію України, Молдови та Грузії. Спочатку 
Армія Спасіння в Україні діяла як благодійна суспільна організація, а з 
1999 р. вона була зареєстрована вже як релігійна громада. Сьогодні 
корпуси Армії Спасіння є у Києві, Донецьку, Кіровограді, Харкові, Ялті, 
Сімферополі та Севастополі, розпочинається робота в Одесі. Нині в Ук
раїні офіційно зафіксовано дев'ять громад Армії Спасіння.

Особливості віри членів Армії Спасіння

Вони вірять, що:
•  Старий і Новий Завіти Священного Письма дав нам Бог і тільки з 

них складається Божественне джерело християнської віри і вчення.
•  Існує тільки один Бог — абсолютно досконалий Творець і Хранитель 

всього сущого, який є єдиним істинним об'єктом релігійного поклоніння.
•  Бог єдиний в трьох іпостасях: Отець, Син і Святий Дух. Вони єдині і 

рівні у своїй силі і славі.
•  В особі Ісуса Христа поєдналися божественне та людське. Він є 

істинний Бог й істинна людина.
•  Наші праотці були створені невинними, але із-за своєї непокори 

втратили чистоту та щастя. Через це всі люди грішні від самого народ
ження і справедливо терплять гнів Божий.

•  Ісус Христос своїми страждання приніс світові спокуту і кожен, хто 
хоче, спасеться.

•  Покаяння перед Богом, віра в Господа нашого Ісуса Христа і відро
дження Святим Духом необхідні для спасіння.

•  Ми врятовані благодаттю через віру Господа нашого Ісуса Христа. 
Той, хто вірує, «має свідоцтво в собі самому» (1 Ів. 5:10).

•  Впевненість в нашому спасінні залежить від постійної віри в Ісуса 
Христа.

•  Безсмертя душі, воскресіння тіла і Судний день в кінці світу, вічне 
блаженство праведників і вічне покарання грішників.

Форма і символіа Армії Спасіння
Форма солдат та офіцерів Армії Спасіння є зовнішнім свідченням віри 

її членів. Тільки ті, хто присвятив своє життя І су су, став його послідовни
ком і вирішив служити Богу як член Армії Спасіння, має право — а це і 
привілей, і велика відповідальність — носити форму. Всі її складові не
суть в собі певне символічне значення: біла сорочка — символ чистоти
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та святості; сині погони солдатів — символ Небес, відображенням яких 
вони є на Землі; червоні погони офіцерів — символ крові Ісуса Христа, 
символ жертовного присвячення та служіння офіцерів; літери «С» на по
гонах та петлицях проголошують девіз Армії Спасіння: «Спасенний, щоб 
спасати» і «Спасенний, щоб служити».

Члени Армії Спасіння носять форму як засіб засвідчення їх глибокої 
віри. Вільям Бут сказав: «Форма сама буде проповідувати, примушувати 
людей думати про Бога і святість». Форма дає можливість говорити 
іншим також про нашу готовність: люди можуть розраховувати на допо
могу від нас.

Серед символів Армії Спасіння насамперед назвемо Герб. Герб її — 
це комбінація із семи символів, які являють собою головні доктрини 
Армії Спасіння. Цей герб відображає їх віру і місію як церкви і організації.

Корона на ньому — це вінець істини для віруючих в Ісуса Христа. Вона 
позначає собою корону слави, яку Бог дає всім, хто вірний йому. Хрест 
в центрі герба — це Хрест Господа Ісуса Христа. Схрещені мечі — битва 
всіх християн з силами зла. Літера «С» — спасіння. Сім цяток — повнота 
одкровення Слова Божого, повнота цього світу, повнота Бога. Сонце — це 
Христос, який показав світло людям, що ходять у пітьмі. Гасло «Кров і Во
гонь» — дуже сильні слова. Це кров Ісуса Христа омиває нас від первород
ного гріха, вогонь Духа Святого дає силу та бажання берегти цю чистоту.

Щит в Армії Спасіння є емблемою її соціальної служби. Він досить ча
сто використовується на транспорті і в оголошеннях, є міжнародним 
символом служіння. Його легко пізнати: він говорить про рішучість слу
жити іншим. Червоний колір говорить про спасіння, яке відкрите через 
кров Ісуса Христа, а щит нагадує слова Святого Письма про щит віри, 
який захищає нас, дітей Божих, і про те, що ми самі маємо стати щита
ми для інших в своєму служінні. «А над усе візьміть щит віри, яким змо
жете здолати всі розпечені стріли лукавого» ( Ефес. 6:16).

Прапор Армії Спасіння майорить у всіх країнах, де вона працює. Пра
пор — це символ християнської віри.

Синій колір його — це символ чистоти, святості Бога-Отця; черво
ний — символ пролитої за наші гріхи крові Ісуса Христа; жовта зірка 
в центрі — символ вогню Духа Святого. Понад 3 млн. вірних Армії 
Спасіння несуть у всьому світі своє служіння. Його ми бачили не один 
раз на вулицях Києва.

Допомога інвалідам і робота в лікарнях
Вони живуть поруч з нами, на них ми часто намагаємося не звертати 

уваги. Армія Спасіння не може стояти осторонь цієї проблеми. Адже ці 
люди нічим не відрізняються від нас, так званих «нормальних» людей. 
Вони так само прагнуть жити, брати участь у подіях, що відбуваються на
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вколо них, творити та бути частиною суспільства. Не можна лишати їх 
осторонь! Адже дуже часто все, що їм насамперед потрібно — це добре 
слово підтримки, а також, що важливо, ставлення до них не як до хворих, 
а як до особливих людей. Члени Армії Спасіння намагаються допомага
ти їм, спілкуючись з ними та, по можливості, забезпечуючи ліками та 
предметами першої необхідності

Багатьом з нас доводилося бути у лікарнях, де хворі люди після важ
ких операцій лежать просто серед коридору. Якщо Вам доводилося за
зирнути у вічі страждаючій людині, до якої немає нікому діла, то Ви зро
зумієте, чому Армія Спасіння не обходить стороною це місце людського 
смутку. Солдати та добровольці Армії Спасіння регулярно відвідують 
лікарні, допомагають медсестрам прибирати палати, робити перев’язки 
та доглядати хворих. Члени Армії Спасіння дуже радіють, коли вдається 
знайти можливість забезпечити підопічних додатковими продуктами 
харчування та ліками, а лікарні — тим, чого вони потребують для кращо
го надання медичної допомоги хворим.

Турбота на дому і центрах похилого віку
У кожному місті нашої країни є багато людей похилого віку, немічних, 

вбогих та самотніх, які не мають можливості себе доглядати. Най
прикріше те, що, зробивши досить багато для своєї держави, свого на
роду, вони залишилися на самоті, нікому не потрібні. Тепер, опинившись 
у нужді, ці люди страждають ще більше від того, що поруч немає нікого, 
хто зміг би просто з ними поговорити, підтримати чи зробити те, що їм 
самим не під силу.

Члени Армії Спасіння зі свого боку намагаються робити все можливе, 
щоб полегшити цим людям життя, внести до нього хоча б трохи радості 
та надії. Приходячи до них додому, члени Армії Спасіння допомагають 
зробити дрібний ремонт, помити підлогу або вікна, випрати білизну, при
готувати обід, сходити в магазин чи аптеку.

Для багатьох людей похилого віку однією з основних проблем, поряд 
з чисто побутовими та матеріальними, є проблема самотності. На схилі 
років вони залишилися один на один зі своїми труднощами. Саме для 
таких людей у Києві, Кіровограді, Ялті працюють створені Амією 
Спасіння Центри людей похилого віку. Вони можуть прийти туди, 
поспілкуватися між собою, відчути підтримку одне одного, переконати
ся, що вони не самотні, що їх життєвий досвід ще потрібен. Тут вони мо
жуть отримати гарячий обід, медичну допомогу, консультації з різно
манітних питань, скористатися послугами перукаря та швачки, програ
ми «Турбота вдома», відвідати вечори та концерти, сплановані з враху
ванням їх інтересів, у підготовці та проведенні яких вони й самі можуть 
брати участь.
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Робота з безпритульними
Засновник Армії Спасіння Вільям Бут радив, що для того, щоб мати 

успіх у роботі з безпритульними, бажано слідувати такому принципу: 
хліб, мило, а вже потім — спасіння. Ми можемо говорити чудові слова, 
радити, як правильно жити, але якщо людина голодна, то всі наші про
повіді можуть залишатися марними. Програма годування безпритульних 
— це можливість наблизитися до них та донести Слово спасіння, якого 
вони так потребують.

Та не тільки голод дошкуляє безпритульним. Антисанітарні умови, 
в яких вони змушені проживати, мають наслідком численні захворюван
ня у них шкіри, інші небезпечні хвороби. Армія Спасіння допомагає без
притульним, надаючи їм змогу помитися гарячою водою, що особливо 
актуально взимку, переодягнутися, прожарити старий одяг, звільнитися 
від паразитів. Ті солдати, які працюють у цій програмі, мають велику лю
бов до цих людей, бо без неї неможливо по-справжньому їм допомогти.

Реабілітаційна програма
Два роки тому в Києві розпочала свою роботу реабілітаційна програ

ма Армії Спасіння, метою якої є допомога наркоманам та алкоголікам. 
Ця програма має два етапи. Перший етап проходить у Києві. Це — центр 
звільнення «Воля», куди може прийти кожен, хто вважає себе залежним 
від наркотиків або алкоголю. У центрі люди знайомляться з тим, яким чи
ном вони можуть отримати звільнення від своєї хвороби, мають змогу 
поспілкуватись з людьми, які ще недавно були залежними, з'ясувати, за
вдяки чому вони отримали зцілення, самі можуть зцілитися.

Але у програми є й другий етап. Адже звільнення від залежності — це 
ще не все те, що потрібно цим людям для остаточного зцілення. Для них 
дуже важливим є також повернення до нормального життя, відновлення 
сімейних та суспільних зв'язків, а найголовніше — не допустити повер
нення до старого способу життя. Для проведення другого етапу ре
абілітаційної програми недалеко від Києва створено фермерський ре
абілітаційний центр «Маяк». Тут постійно проживають вісім осіб, з якими 
проводяться заняття за спеціальною програмою. Вони обов'язково пра
цюють на землі та доглядають за худобою. Строк реабілітації — 3 місяці, 
після яких ці люди готові та можуть повернутися у суспільство, у сім'ю, 
на роботу. Бажаючі можуть стати волонтерами Армії Спасіння та брати 
участь у корпусних програмах реабілітації, що проходять у Києві.

Зараз планується розпочати подібну програму в Кіровограді.
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Робота з ідтьми та молоддю

В Армії Спасіння велика увага приділяється роботі з дітьми та 
підлітками. У літній період проходить організація музичних, скаутських 
та оздоровчих таборів, де діти та молодь дізнаються про те, як можна 
цікаво жити без поганих звичок, знайомляться зі світом природи та мис
тецтва, вивчають нові пісні та знаходять собі нових друзів. Протягом ро
ку діти мають змогу відвідувати недільну школу, брати участь у підготовці 
та проведенні різноманітних свят, постановці спектаклів. Наставники, які 
працюють з дітьми, виховують у них почуття любові до Батьківщини, по
вагу до її історії, до культурних та духовних цінностей. Крім того, дітей 
вчать бути небайдужими, не проходити повз чужі страждання, поважати 
старше покоління, вони вчаться робити добро, допомагати старим та 
хворим людям.

Не є новиною, що у людини є тіло, душа та дух. Для досягнення гар
монії всі ці складові повинні розвиватися рівномірно. Особливо це важ
ливо для молоді, бо у неї існує великий ризик однобічного розвитку осо
бистості.

Саме на гармонійний різнобічний розвиток особистості підлітка й 
спрямовано організовуваний Армією Спасіння скаутський рух — доб
ровільний, неполітичний, виховний рух молоді, відкритий для всіх, 
без обмежень, пов’язаних з походженням, віросповіданням чи расою.

Скаутський рух — це не школа. Це — те місце, де за допомогою ігро
вих методів підлітки вчаться бути людьми, які можуть прийняти рішення 
у будь-якій ситуації та відповідати за свої вчинки перед іншими людьми. 
У скаутських загонах, які проводять свої заходи в основному на природі, 
діти поділені на невеликі групи — ланки — по шестеро-восьмеро 
у кожній, в яких кожна дитина відіграє свою роль, несе певну 
відповідальність не лише перед собою, але й перед іншими членами гру
пи. Таким чином, ці групи являють собою невелику модель суспільства. 
Молоді люди у ігровій формі навчаються тут принципам поведінки та 
взаємодії у суспільстві.

Жіноче служіння
Історично склалося, що жінка у суспільстві відіграє не менш важливу, 

ніж чоловік, роль. Від часу заснування Армії Спасіння жінки мали в ній 
рівні права та можливості з чоловіками. Так, вони можуть очолювати кор
пуси, займати керівні посади у структурі Армії Спасіння і навіть бути Ге
нералом — всесвітнім лідером організації. Тому не дивно, що серед про
грам, які проводить Армія Спасіння, особливе місце займають програми 
для жінок.
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Одна із таких програм — Домашня ліга. Вона не даремно називається 
так. Адже домівка — це насамперед господиня. І тому під час зустрічей 
Домашньої ліги учасниці не лише спілкуються між собою, діляться 
досвідом ведення домашнього господарства, але й знайомляться з 
біблійним поглядом на роль жінки у сім'ї. Окрім цього у програму Домаш
ньої ліги входять заходи, спрямовані на зміцнення сім'ї, зокрема сімейні 
зустрічі, концерти та сімейний відпочинок.

* * * * *

Армія Спасіння, як міжнародний рух, являє собою євангелічну галузь 
християнської Церкви. її вчення ґрунтується на Біблії, її служіння витікає 
з любові до Бога та практичної турботи про потреби людей. Її місія -про
повідувати Євангеліє Ісуса Христа, задовольняти основні людські потре
би, давати особисту настанову та сприяти духовному та моральному 
відродженню й фізичному відновленню всіх нужденних, що потрапляють 
у сферу її опіки, незалежно від кольору шкіри, віросповідання та віку.

Гасло Армії Спасіння: «Серце — Богу, руку — людині!». В ньому 
міститься вся глибина та весь спектр її діяльності. Адже що може люди
на без віри, без Божої любові, яка переповнює серце бажанням поділи
тися, обдарувати нею тих, хто її ще знає? Нічого. Але маючи цю віру, цю 
любов, що палає незгасимо в душі, ми можемо подати руку допомоги 
тому, хто и потребує, і, роблячи це, наблизитися у наслідуванні до Того 
Єдиного, Хто задля цього віддав Своє життя.

Про все це ми дізналися, побувши в київській громаді Армії Спасіння. 
При цьому пригадалися ті статті з газет, в яких їх автори часто закликають 
перекрити дорогу місіонерам із закордону. Ми знаємо, що правових 
підстав якихось такому перекриттю немає, бо ж ще Декларація ООН з 
прав людини (1948 р.), під якою стоїть підпис і України, визначає, що кож
на людина має право на свободу «одержувати і поширювати інформацію 
та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів». У ви
падку з Армією Спасіння ми маємо справу не тільки з поширенням єван
гельського слова. Тут ми маємо євангельську дію. Армієспасінці йдуть ту
ди, де найтяжче людині, приходять їй на допомогу в її горі. То чи можна 
перекити їм в цьому дорогу, як це зробили в Росії, інкрімінувавши їм 
«військовість». Армієспасінці — дійсно воїни, але іншого фронту, на який 
не часто знайдеш добровольця. Та й традиційні конфесії і Церкви не ба
гато уваги звертають цьому. То ж, думаємо, тільки з вдячністю можна 
сприйняти самовіддану працю Армії Спасіння в Україні. її допомога 
потрібна нашій країні у цей складний і тяжкий для неї перехідний період, 
коли може в держави ще руки не доходять до кожного стражденного.

76 Релігійна панорама № 5 ’2002



ЦІКАВО ЗНАТИ
□  В Мормонській столиці Солт-Лейк-Сіті пройшов дощ із цукерок. 

250 тисяч маленьких парашутиків із прив'язаними до них мішечками з 
цукерками спустилися на місто. Дощ цей скоїв відомий полковник- 
мормон Гейл Галверсон. Ветеран війни вирішив повторити те, що він із 
почуття любові до ближнього скоїв понад піввіку тому: для голодних 
дітей Берліну пілот Г.Галверсон скинув на таких же парашутиках солодкі 
подарунки.

□  Населення Землі в 2070 році досягне 9-10 млрд. осіб. Потім за 
прогнозами науковців різних країн наступить спад, в т.ч., зокрема, в 
таких найбільш густонаселених країнах, як Індія і Шрі-Ланка. А відтак 
наступить сповільнення зростання індуїстів, яких буде на цей час біля 2 
млрд. Відбудеться спад росту населення і в Китаї. Загалом це призведе 
й до скорочення буддистів у світі.

□  Індуси розглядають коров'ячу сечу як ліки від всіх хвороб.
Згідно вірувань індуїзму, їх святі регулярно пили її, що, певно, й сприяло 
їх просвітленню. Індуїстська комісія із захисту корів як священних тварин 
розпочала акцію реклами нової косметичної продукції, основою якої є 
сеч корів. Це — креми і лосьйони. Комісію все ж дивує те, чом ця 
продукція не знаходить збуту.

□  Лялька Барбі в Ірані під забороною. Поліція вилучила її з усіх 
магазинів. Це відбувається в рамках боротьби з антиісламською 
пропагандою. Образ Барбари не відповідає мусульманським канонам, 
бо ж вона одягнута в купальний костюм і коротку маечку. Відомо ж, що в 
Ірані жінка в публічних місцях має з’являтися із закритим обличчям.

□  Замість Coca-Cola Замзам-кола. Цей бойкот американського 
напою є відповіддю на політику підтримки США Ізраїлю. Арабські країни 
стали закупляти масовими партіями в Ірані замінник Кока-коли. При 
цьому неабияку роль відіграє і назва іранського напою, бо ж в Мецці 
нібито є джерело «Замзам», яке з'явилося з волі Аллаха.

□  В Бразилії* мав би відбутися суд над самим Ісусом Христом.
Суддя із Ріо-Бранко К.Коельхо побачив плакат однієї із партій, на якому 
було написано: «Ісус Христос — кращий шлях вперед!». Подумавши, що 
то є прізвище одного із претендентів на посаду Президента країни,
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вибори якого відбудуться в жовтні місяці, суддя звинуватив Ісуса Христа 
в порушенні закону про вибори, що дозволяє пропаганду за себе лише 
за 3 місяці до виборів.

□  На поверхні Місяця китайські вчені виявили скелет і сліди 
людини. Таку знахідку засвідчила фотокартка, отримана із США. 
Вчений Мао Каї звинуватив США у приховуванні від людства протягом 20 
років цих людських слідів на Місяці. А це явно сліди позаземних 
цивілізацій.

□  39 супутників має Юпітер. Це найбільше із всіх планет Сонячної 
системи. 11 з них вчені виявили недавно. Нововідкриті супутники 
невеликі, віддалені від Юпітера на значну відстань.

АНОНСИ
ЗО червня — 5 липня у Львові відбудеться Патріарший Собор 

Української Греко-Католицької Церкви. Собор визначатиме головні 
напрямки соціальної доктрини Церкви.

12-13 червня на базі Тернопільської державної медичної академії та 
Кременецького медичного училища відбудуться ювілейні дні з нагоди 
110-річчя від дня народження лікаря, подвижника Українського право- 
слав я на Волині у 20-30-х роках XX ст. Арсена Васильовича Річинського. 
У програмі ювілею передбачена Міжнародна урочиста академія у м.Тер
нополі, Треті Річинські читання у м.Кременці та Святковий вечір на 
батьківщині ювіляра у с.Тетильківці. Довідки за тел.: (0352) 229-729 та 
(044) 229-0418.

4-5 вересня у м.Кременці (Тернопільська обл.) відбудеться міжна
родна науково-краєзнавча конференція «Кременеччина крізь призму 
століть». Захід присвячений 775-річчю першої літописної згадки про 
Кременець, 65-річчю заснування Кременецького краєзнавчого музею та 
відкриттю літературно-меморіального музею Ю.Словацького. На конфе
ренції працюватиме секція про релігійне життя краю. Довідки за 
тел.: (03546) 227-38 та (044) 229-0418.
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ю в іл е й  к о л е г и

Доктору філософських наук, 

професору Петру Я Р О Ц Ь К О М У  

в червні ц.р. виповнюється 70!

Редакція часопису «Релігійна панорама», як і все Відділення 

релігієзнавства І Ф  ПАН У, де він є заступником керівника і 

завідувачем відділу проблем релігійних процесів в Україні, щиро 

вітають відомого вченого-релігієзнавця з цією річницею.

В останні роки під науковим керівництвом П.Яроцького виконано ряд 

актуальних дослідницьких тем. За його редакцією вже вийшли у світ 

томи з десятитомника «Історія релігії в Україні». Змістовні доповіді 

колеги звучали на багатьох наукових конференції. 

Зачаровують студентів лекції професора з релігієзнавчих курсів. 

Під його науковим керівництвом написано десятки дисертацій. 

Бажаємо Петру Лаврентійовичу міцного здоров я 

на нові творчі здобутки і щасливі дні життя.
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Видавництво «Світ Знань» пропонує всім зацікавленим 
релігієзнавчими проблемами свою продукцію:

> «АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО». -  К: Світ знань, 2000. -  862 с. (26,85 
грн.)

>10 -  томна «ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ»:
том 4 й. «Католицизм». За ред. проф. П.Яроцького. — К.: Світ знань, 2001.

— 608 с. (19 грн.)
ТОМ 5 Й. «Протестантизм». За ред. проф. П.Яроцького. — К.: Світ знань, 

2002.- 424 с. (19 грн.)
Можливе також придбання перших 3 — х томів десятитомника:
— т.1. «Дохристиянські вірування. Прийняття християнства». — к.,

1996. — 383 ст. (20 д.а.)
— т.2. «Українське православ’я». — к., 1997. — 373 ст. (19 д.а.)
— т.З. «Православ'я в Україні». — к., 1999. — 456 ст. (25 д.а.)
> Мультимедійна база даних «Галерея українського та світового ми

стецтва» (на CD — носії) (60 грн.).
> «Віра і розум — ДВОЄ крил ЛЮДСЬКОГО духу». -  К.: Світ знань, 2001. — 

255 с.
> О.Саган. «Національні прояви православ'я: український аспект».

— К.: Світ знань, 2001. — 255 с. (18 грн.)
> Комплект часопису «РЕЛІГІЙНА ПАНОРАМА» за 2000 -  2001 рр.

Оплата здійснюється згідно рахунків Видавництва.
Ціни вказані без вартості пересилки покупцеві та за умови поперед

ньої оплати.
Передбачені індивідуальні знижки.

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

Свою інформацію та пропозиції просимо направляти на 
E-mail: cerif@alfacom.net або ж факс: 229-48-12 чи телефоном 229-0418. 

Адреса для листів: 01001, Київ-1, а/с № 156 В.

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

парафіяльна газета 
NTV.ru
Благовест-і нфо 
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Інтернет журнал «Соборність» 
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Офіційна хроніка УАПЦ

Reuter News Service 
Україна молода 
Факты и комментарии 
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Zenit News Agency 
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Історія релігії в Україні:
у 10-ти томах 

Вийшов з друку 
5-й том

ПРОТЕСТАНТИЗМ
За ред. П. Яроцького. — Київ. "Світ знань” 
— 2002. — 424 с.

У книзі осмислюється вплив Реформації 
на релігійне і суспільне життя в Україні. 
Об’єктом дослідження є течії раннього і 
пізнього протестантизму. Відтворюється про
цес проникнення та особливості поширення в 
Україні ранньопротестантських течій: гусиз- 

му і «чеських братів», лютеранства і кальвінізму, унітаризму та ін. Подається 
широка панорама зародження євангельсько-баптистського руху на українській 
землі у другій половині XIX ст. Аналізуються його правове становище, 
внутрішньоцерковні процеси в умовах російського самодержавства і в радянсь
кий період. Завершується дослідження показом сучасного становища баптистсь
ко-євангельського руху в Україні.

Розрахована на релігієзнавців, істориків, філософів, культурологів, на широ
кий загал тих, хто цікавиться історією релігії в Україні.

Вартість книги 19 грн.
Запитуйте книгу в книгарнях та бібліотеках

Умови придбання книги за тел: 8-044-229-04-18, 
або надіславши запит за адресою:
03150, м.Київ-150, а/с № 428. Видавництво "Світ знань" 
fax 229-48-12, e-mail: nardo@rambler.ru
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Продовжується передплата на часопис

„Релігійна панорама" на 2002 рік!

Ми і надалі оперативно інформуватимемо Вас про головні 
події релігійного життя, свободи совісті в Україні та світі. 
Читаючи наш журнал, Ви матимете об'єктивну інформацію 
про конференції та круглі столи з релігійних питань, про 
новини релігієзнавчої та релігійної літератури. Кожне число 
часопису буде висвітлювати основи віровчення та обрядо
вої практики однієї із конфесій України.

PCAirmtifl
ПАНОРАМА

ічФОРАишю-аштпюб т т 2002

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України -  2002. Журнали України
Вартість передплати на 6 місяців - 12 грн., на рік - 24 грн.


