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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

СУСПІЛЬНЕ БУТТЯ 
РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ

Міжвідомча комісія з підго
товки пропозицій із відновлен
ня прав Церков та релігійних ор
ганізацій, які були нехтуванні в 
добу тоталітаризму в колишньому 
Союзі, утворена урядом України. 
Очолив її віце-прем’єр В.Семино- 
женко. Комісія має до вересня 
скласти план заходів, зорієнтова
них на вирішення цієї наболілої 
проблеми, зокрема вирішити пи
тання повернення релігійним ор
ганізаціям храмів і церковного 
майна.

Храмових і молитовних бу
динків в Україну не вистачає.
Про це заявив заступник голови 
Держкому релігії України М.Мало- 
муж на прес-конференції 25 черв
ня. Нині їх біля 19 тис. на понад 26 
тис. релігійних громад. Будується 
ще 2,2 тис. культових споруд. Було 
сказано про відсоток забезпечен
ня ними окремих Церков: Римо-ка- 
толицька — 91,8% від потреби, 
УПЦ МП -  88,1%, УГКЦ -  81%, 
УПЦ КП -  70%, іудеї -  50%, му
сульмани — 39,8%. Із 46 не пере
даних Церквам храмових споруд в 
29-ти розміщені музеї, в 5-ти — бу
динки органної музики, у 2-х — 
архіви. Нині по Україні будується 
2,2 тисячі нових,храмів.

Жовківський монастир слу
жив катівнею НКВС. Під час ре-

монту його келій знайшли складені 
в три яруси біля 200 людей (трети
на з них — діти). Трупи були заси
пані піском і різним сміттям й за
муровано в келіях. Свідченням то
го, що тут була катівня нквдістів, є 
достовірна інформація про роз
міщення в приміщеннях монастиря 
в радянські роки гарнізону НКВС.

Софію Київську не передадуть 
у власність жодній з конфесій і 
Церков України (навіть у тимчасо
ве користування). Таке рішення 
прийняв Кабінет Міністрів України. 
Собор цей потребує особливих 
умов збереження. Навіть незначне 
використання в ньому свічок за
бруднює давні мозаїки і фрески, а 
спів і дзвін сприяють їх відшаруван
ню. Храм потребує постійного до
гляду і реставрації. Церква не здат
на забезпечити збереження куль
турної цінності світового рівня. Що 
стосується другої української свя
тині — Києво-Печерського за
повідника, то вона передається час
тиною своїх будівель в користуван-
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ня Православній Церкві Московсь
кої належності. То ж і далі в Лаврі 
звучатиме російськомовність. 
Правда, державна комісія має 
з ’ясувати законність фактів самоза- 
хвату ченцями монастиря Церкви 
Московської юрисдикції окремих 
приміщень Лаври. Про це повідо
мив на спеціальній прес-конфе
ренції заступник голови Держкому 
України із справ релігії М.Маломуж. 
(Киевские ведомости. — 28 червня)

Прийом в американському 
посольстві з нагоди 226-ї річ
ниці незалежності США скоріше

підтвердив осуд тих релігійних фа
натиків, які 11 вересня кинули вик
лик всьому світу. Як відзначає га
зета «Киевские ведомости» (11 
липня), лідер «Аль-Каїди» Усама 
бен Ладен зумів перетворити те
ракт із засобу протесту й опору в 
універсальний інструмент бороть
би з впливом Заходу на ісламський 
світ. Фактично «Апь-Каїда» 
засвідчила, що одна могутня теро
ристична організація здатна за 
певних обставин протистояти 
об’єднаній військовій, політичній, 
фінансовій та ідеологічній могут
ності провідних країн світу. Оголо
шену війну християнський світ

сприйняв з деякою розгубленістю і 
невизначеністю в тому, що робити. 
Про це свідчить і акція в Аф
ганістані, і погрози деяким іншим 
мусульманським країнам. Прийом 
в Посольстві США, як це засвідчує 
фоторепортер газети, пройшов 
при домінуванні на ньому посла 
Росії В.Чорномирдіна (4 фото
графії з 11) і вияву меншо- 
вартісності на обличчях керівників 
з України. Єдине, що прорвало 
психологічний клімат прийому, то 
це поява тут Патріарха УПЦ Київсь
кого Патріархату Філарета.

Акцію  протесту проти влади 
Президента Л .Кучми провели 
27 червня кілька національно- 
демократичних організацій Ук
раїни. Одним з мотивів протесту 
служила та підтримка, яку влада 
надає найбільшій в Україні право
славній Церкві, центр якої, тобто 
Московський Патріархат, знахо
диться у «білокам’яній» і який втру
чається в українське релігійне жит
тя. нехтуючи при цьому національні 
інтереси українського народу.

Міжфракційне об’єднання в 
підтримку «канонічної» УПЦ ут
ворене у Верховній Раді Ук
раїни. В нього ввійшло 52 депута
ти. Серед них комуністи І.Мигович 
та К.Самойлик, нашеукраїнець 
П.Порошенко та ін. Мета об’єднан
ня — відродження Української Пра
вославної Церкви, без якої «не
можливе відродження України, її 
економічного та духовного по
тенціалу», вирішення міжкон
фесійних проблем, об’єднання зу-
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силь в боротьбі' з численними куль
тами і сектами, які «не мають нічого 
спільного з історією України». Як 
заявив І.Мигович, дивує те, що 
УПЦ входять на однакових правах з 
125 іншими течіями в релігійне по
ле України, поруч з якимсь там 
«Посольством Божим» чи «Церк
вою Христа лівого берега».

Дзвіниця Київської Софії ско
ро розвалиться. До такого вис
новку призвело осідання ґрунту під 
дзвіницею в 2000 р. на 4 мм. Спос
тереження продовжуються. Справа 
в тому, що в сусідньому будинку до
мурували ще два поверхи, а у дворі 
викопали котлован глибиною 8 м 
для комплексу гаражів. Стоку ґрун
тових вод, які збираються під фун
даментами будівель заповідника, 
тепер заважає збудований паркінг, 
хоч начальник із столичного уп
равління з охорони пам’яток 
архітектури Р. Карпенко запевняє 
про нормальну роботу дренажної 
системи. До того ж, нещодавно по
чали будувати тут ще й підземний 
фітнес-центр із басейном. Поки що 
будову заморозили, але подібна 
ситуація була і з паркінгом: пошум
лять — заспокояться — продовжи
мо далі. А між тим тріщини на стінах 
Софійського собору зростають і 
збільшуються. То ж слід негайно ря
тувати від вандалів національну 
святиню! (Факты. — № 122)

Музей історії Української 
Церкви. Потреба в ньому є вже 
давно. Частково цю місію виконує 
Львівський Музей історії релігії. І 
ось нова обнадіююча звістка від

Патріарха УПЦ КП Філарета: «У нас 
є намір створити під егідою Церкви 
Музей історії Української Церкви».

Росія боїться правди про 
історію України. Міністерство 
культури РФ вирішує питання про 
те, чи допустити на екрани наш 
фільм «Молитва про гетьмана Ма
зепу». При цьому міністр культури 
М.Швидкий правду історії 
кваліфікує як антиросійський ви
пад. Таким чином російський 
міністр намагається повторно (але 
вже світськи) анафемувати ук
раїнського гетьмана. Фільм «Мо
литва за гетьмана Мазепу» не вкла
дається в стандарти оцінок владою 
РФ минулої політики Росії: Петро І 
так і залишається у неї не завойов
ником, колонізатором і збоченцем, 
а відкривачем вікон і на Захід і на 
Південь. В заборонах міністра куль
тури РФ чітко простежується вплив 
Московського Патріархату, який до 
цього часу не зняв анафему, виго
лошену ним українському гетьману. 
А коїлося це так. Після перемоги в 
Полтавській битві у 1709 р. Мос
ковська імперія разом із своєю 
Церквою тріумфували. За цих умов 
митрополит Стефан Яворський 
складає сценарій анафемування 
Мазепи: його портрет повісили на 
шибениці, а духовенство і хори 
ревіли «анафема». Відтоді щорічно 
у неділю Православ’я під час бого
служінь виходить на амвон диякон і 
зачитує з листка імена всіх єре
тиків, серед яких є й «ізменнік Ма
зепа». Дивує не стільки те, що Росія 
заборонила показ фільму «Молитва 
за гетьмана Мазепу» (від неї чогось

4 Релігійна панорама Т2002



Релігійне життя України

іншого й чекати не треба було, бо ж 
тут «союзно», як зазначав Радищев, 
існують держава і Церква), а те, що 
презентація фільму відбулася в 
Німеччині, а не в Україні. Першими 
глядачами фільму мали б стати ми, 
українці, а не чужеземці. Відповіда
ючи московському чиновнику, Бог
дан Ступка сказав, що фільм не 
протиросійський, а п р о ім п е р с ь 
кий. Мазепа не зрадник, а борець 
проти російської агресії і щовінізму.

Кровожерливий Андрій Бого- 
любський оздоблює одну із стін 
Володимирського собору в 
Києві. Цей суздальський князь 
833 роки тому прийшов з військом 
до Києва і спустошив його. Потоки 
крові, пограбовані храми, зруйно
вані будівлі залишив після себе 
цей завойовник. А головне — втра
ту Києвом своєї величі. Саме 
Андрій вивіз з Києва ікону Вишго- 
родської Божої Матері, яка стала 
Володимирською. То ж може Росія 
не лише на словах 2002 р. прого
лосить роком України, а поверне їй 
в цей рік раніше пограбовані й ви
везені святині, в тому числі й Виш- 
городську Божу Матір?

Десятинна Церква в Києві 
поки що не буде відроджувати
ся. Жодний із запропонованих 
проектів відтворення храму не 
пройшов конкурс. Вони не 
відповідають історичній дійсності.

Арештанти слідчого ізолято
ра Херсону вимагають від адмі
ністрації задовольнити їх потребу в 
причасті, сповіді і присутності на

церковній службі під час свят. Але 
якщо у в’язницях області будують
ся храми і молитовні будинки пра
вославними й баптистами, то на 
території СІЗО для їх будівництва 
немає вільного місця. Та й будува
ти щось тут — на історичній тери
торії — не можна. Приходиться 
просто запрошувати отця Ди- 
митрія із Хрестовоздвиженської 
Церкви. Може пора відкрити 
підземний перехід із СІЗО до 
сусідньої Катеринінської Церкви, 
щоб вирішити проблему.

Архистратиг Михаїл, який до
недавна стояв біля Київського го
ловпоштамту і який здобув із-за 
цього кличку «почтальона Печки
на», переїхав до Донецька. Тут він 
на початку липня прикрасив площу 
перед кафедральним Спасо-Пре- 
ображенським Собором. Оберіг 
міста подарував шахтарській сто
лиці мер Києва О.Омельченко.

Храми стали об’єктами погра
бувань злодіїв. Викрадають з них 
все, що має цінність. Грабують по
жертви парафіян. В деяких храмах 
вже навіть організовано їх гро
мадську охорону. Географія крадіїв 
надто широка. Нещодавно впіймано 
двох злодіїв із Тисьменицького рай
ону Івано-Франківщини, які викрали 
церковні скарбниці у двох храмах 
обласного центру, в чотирьох церк
вах Чернівців, в одній — в Коломиї.

Злодії вбивають і священиків.
В Чернівцях трьома пострілами вби
то 81-річного протоієрея чоловічого 
монастиря Олександра, який про-
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живав одиноко в будинку на окраїні 
міста. Забрано 10 тис. грн, які свя
щеник відклав «на свої похорони». 
Нелюди зовні закрили двері на ви
сячий замок, щоб створити вражен
ня відсутності господаря.

Знайдено на звалищі мета
леві таблички, які засвідчують, 
що в радянські часи до пам’яток 
архітектури було віднесено Церкву 
Миколи Притиски, що на Подолі в 
Києві, Храм Браїлівського жіночого 
монастиря, що на Вінничині, 
якийсь Константинівський храм. 
Йдуть пошуки володарів цих таб
личок і тих, хто «охороняє» ці 
«пам’ятники архітектури».

Українська влада дає таку ж 
відповідь УПЦ МП як і Московсь
ка в себе УПЦ КП. Львівська міська 
рада не дала дозвіл на виділення 
земельної ділянки на Сихові для 
будівництва храму Церкви Мос
ковського Патріархату. І це навіть 
всупереч проханню глави УГКЦ Лю
бомира Гузара. І хоч управління у 
справах релігій Облдер
жадміністрації вважає, що, мислячи 
по-християнськи, львівські депутати 
мали б позитивно вирішити питання 
побудови храму, але міськрада тут 
думає по-іншому. Можливо хоч так 
львівські депутати чомусь навчать 
своїх московських колег, які ігнору
ють довгорічні подібні ж прохання 
парафій УПЦ КП в Росії. То ж просну
лася національна свідомість.

Сучасний стан релігійного 
життя України цікавить амери
канське посольство. На прохання

його політичного відділу до рези
денції Патріарха УПЦ КП Філарета 
6 червня завітали політичний радник 
посольства Дж.Хаймен й секретарі 
посольства Дж.Крабу і М.Касеєра.

«Валеологію» треба було не 
забороняти до викладання, а лише 
змінити її зміст. «Лженаука» наго
лошувала на тому, що головним 
резервом здоров’я людини є її 
спосіб життя. Саме на навчання 
тому, як берегти своє здоров’я і як 
елементарно лікуватися й мала б 
бути зорієнтована ця навчальна 
дисципліна. Невдалий авторський 
колектив й спричинив до заборони 
того, що мало б відіграти значну 
роль в забезпеченні здорового 
життя людини. Профілактика за
хворювань, перша лікувальна до
помога, оздоровлення людини, 
здоровий спосіб життя — ось на 
що мала б бути покликана «Валео- 
логія». (День. — №121)

Лідер комуністів Криму Л.Грач
має намір очолити рух «Християн- 
Комуністів» Криму, що об’єднує 
всіх «істинно віруючих християн». 
Л.Грач закликає до об’єднання 
всіх, хто стоїть на проросійських 
позиціях, виступає за зміцнення 
християнства і підтримує ка
нонічну УПЦ Московської юрис
дикції. Відтак, коли бракує 
спільників, комуністи шукають їх в 
Православній Церкві України Мос
ковського Патріархату не тільки в 
Криму, а й в  Україні взагалі.

Підприємець Олег Лантух
агітував за себе на додаткових ви
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борах в Шаргородському районі 
чудотворною іконою Божої Матері 
«Призри на Смиренне». Зустрічі з 
кандидатом-депутатом при на
явній при цьому іконі збирають 
більше людей, ніж супровід якоїсь 
естрадної зірки. Але, як вже з ’ясу
валося, підприємцю Божа Мати не 
допомогла.

Координаційна Рада з релі- 
гієзнавчих досліджень відіграє 
важливу роль в усуненні тематично
го дубляжу, орієнтаціях на 
дослідження актуальних наукових 
тем, визначенні дисциплінарного 
аспекту дослідження, залученні на
уковців до участі в роботі наукових 
колективів, наукових конференцій 
тощо. Рада належить Національній 
Академії наук України. В її картотеці 
вже є багато інформацій пошу- 
ковців наукових степенів про теми 
їх досліджень, стан роботи над ди
сертаціями. Раду очолює 
д.філос.н., проф. П.Яроцький. Кон
тактний телефон 229-04-18.

Спеціалізована Вчена Рада із 
захисту дисертаційних праць на
здобуття наукового ступеня канди
дата і доктора філософських, істо
ричних та соціологічних наук за 
фахом «релігієзнавство» працює 
при Відділенні релігієзнавства 
Інституту філософії ім.Г.С.Сково
роди НАН України. В 2001 р. в Раді 
було захищено одну докторську 
(Т.Горбаченко) та 8 кандидатських 
дисертацій. Зокрема було відзна
чено дисертації В.Токмана «Фено
мен священного», Н.Мадей «Кон
цепція Української Греко-Като-

лицької Церкви Г.Костельника», 
Р.Сітарчук «Діяльність протес
тантських конфесій у Радянській 
Україні в 20-30-ті роки XX ст.» та ін. 
В 2002 р. в Раді вже захищено 8 
кандидатських дисертацій. При
вернули увагу дисертації Н.Дудар 
«Релігійність в українському 
соціумі», О.Шелудченко «Месіан
ські ідеї монотеїстичних релігій», 
Д.Кірюхіна «Феномен релігії в 
філософії Гегеля», С.Капранова 
«Ісе моногатарі» як пам’ятка 
японської релігійно-філософської 
культури доби Хейан» та ін.

100-річний ювілей відомого 
антикатолицького письменни- 
ка-публіциста Ярослава Галана
запропонувала відзначити фракція 
комуністів Верховної Ради Ук
раїни. Подання на розгляд Верхов
ної Ради подав депутат О.Голуб.

ПРАВОСЛАВ'Я 
Належність в Україні до Цер

ков власне Українського Право
слав’я, яким є Київський Па
тріархат і Автокефальна Церква, 
стала не зовсім зручною. Це із-за 
тієї громадської думки, яку форму
ють щодо цих Церков як засоби ма
сової інформації Православної 
Церкви Московського Патріархату, 
так і світська російськомовна пре
са. Турбує й те, як буде висвітлюва
тися історія і поява цих Церков у 
світлі того Указу про відзначення 
350-річчя Переяславської Ради, 
який підписав Президент Леонід 
Кучма. До такого ж «церковного 
ювілею» ще далеко, бо ж лише в
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1686 р. Московська Патріархія по
глинула Київську Митрополію. Але в 
нас історію пишуть оптом. Тут варто 
було б згадати, що Київські митро
полити не хотіли йти в ярмо до Мос
ковських патріархів. Петро Могила 
погрожував палею тим, у кого 
навіть думка з ’являлася про таку 
підлеглість. А митрополит Силь
вестр (Косів) так і не визнав підлег
лості Київської митрополії Москві.

Влада має дотримуватися 
однакової дистанції у своєму 
ставленні до існуючих Церков.
Це обстоює часопис «ПІК» (№24) 
статтею «Наші Церкви — наше ба
гатство». Але останнім часом, як 
тут зауважено, має місце перекіс 
«пріоритетної уваги» до УПЦ Мос
ковського Патріархату. Про це 
засвідчує демонстративна при
сутність вищої влади України на 
відзначенні 10-річчя приходу до 
керівництва в Церкві митрополита 
Володимира (Сабодана) і водно
час зігнорування заходу особис
тою присутністю з нагоди 10-річчя 
Київського Патріархату. Нині УПЦ 
вже не проти Єдиної Української 
Помісної Православної Церкви, 
але, як зауважує часопис, 
«об’єднання» православних може 
відбутися лише силоміць, бо ж на 
входження до ЄУППЦ на умовах 
МП ні УПЦ КП, ні УАПЦ не пого
дяться. «Найсерйознішою пробле
мою залишається залежність УПЦ 
МП від Москви, звідкіля постійно 
генеруються конфронтаційні 
імпульси не лише щодо «розколь
ницьких» УПЦ КП і УАПЦ, але й що
до цілком канонічної УГКЦ». І

цілком слушні висновки: «У тому, 
що в Україні існує декілька право
славних Церков та ще й потужна 
Греко-Католицька Церква, немає 
ніякої трагедії. Навпаки, релігійний 
плюралізм — ознака духовного ба
гатства нашої країни та її демо
графічного розвитку. Приємно, що 
міжконфесійна ситуація в Україні 
на краще відрізняється від 
російської, бо ж там «незррзуміло, 
де закінчується президентський 
кабінет, а де починаються патрі
арші покої».

Невизнання саме Українсь
ких православних церков Все
ленським Православ’ям на 
шкоду останньому. Бо ж в такий 
спосіб воно: по суті виключає із 
світового процесу розвитку Пра
вослав’я одну з найбільших своїх 
спільнот; створює негативну гро
мадську думку щодо Православ’я 
як найбільш скандальної конфесії, 
де особиста амбіція владик стоїть 
навіть над людинолюбним вчен
ням християнства: час міжцерков- 
них протистоянь і вирішення про
блем міжцерковних православних 
відносин створює передумови для 
поширення й утвердження інших 
конфесій. Це відзначив у своєму 
інтерв’ю газеті «День» (№ 123) 
Патріарх УПЦ КП Філарет.

Патріарха Філарета — главу 
УПЦ Київського Патріархату
нагороджено орденом князя Яро
слава Мудрого (ІУст.). Нагороду в 
резиденції владики по вул. Пуш- 
кінській, 36 вручив Президент 
Я.Кучма в присутності спікера
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В е р х о в н о ї  
Ради В.Лит- 
вина, екс- 
п р е зи д е н та  
України Л. 
Кравчука та 
г л а в и  
Адміністрації 
П резидента  
В.Медведчу- 
ка. У в ідпо
відь Патріарх 

передав Л.Кучмі ікону Володи- 
мирської (Вишгородської) Бого
родиці, спікеру — ікону із зобра
женням Таємної вечері, а В.Мед- 
ведчуку — ікону Георгія Побідо- 
носця. Водночас журналісти 
підмітили той факт, що Президент 
вручив такий же орден главі УПЦ 
Московської Патріархії митропо
литу Володимиру (правда, чомусь 
III ступеня) на великих урочистос
тях в палаці «Україна» з нагоди 10- 
річчя приходу його до керівництва 
Церквою. На урочистостях з наго
ди 10-річчя утворення Церкви 
Київського Патріархату 29 червня, 
які відбулися в будинку вчителя, ні 
він, ні інші високі посадові особи 
не були присутні, що засвідчує 
нерівність у їх ставленні до наяв
них в країні православних Церков.

Позиція УПЦ Ки ївського  
Патріархату щодо Указу Прези
дента про повернення церков
ного майна є зваженою. »Багато 
церковного майна знаходиться в 
музеях, — сказав Патріарх Філарет. 
Розоряти їх не треба. Музеї по
винні зберігати свої цінності, але 
те, що не виставлено і знаходиться

у фондах, потрібно віддати Церкві. 
Ми не хочемо, щоб цим указом бу
ло зруйновано українську культуру. 
До цього треба підійти розумно. 
Ми пропонуємо спочатку організу
вати спільні виставки».

УПЦ Київського Патріархату 
звужує свою соціальну базу й
обшир парафіян тим, що обмежує 
свою орієнтацію лише національ
но-демократичними силами, ко
ристується їх, ато й маргіналізова- 
них рухів, підтримкою. Вона також 
програє інформаційну війну, бо 
має незначну прес-службу й лише 
україномовні видання. УПЦ КП не 
рекламує свої святині так, як це 
робить УПЦ МП. (ПІК. -

Завершується реставрація в 
Києві купольної частини кафед
рального собору св. Володими
ра УПЦ КП. Головна баня вже по
золочена, як це було колись. Баню 
позолочено по міді. По-новому оз
доблені ще три з шести малих ку
полів. Вони перекриті міддю, ме
тал пофарбовано в синій колір, 
зверху наклеєні золоті зорі. Над 
реставрацією працює 12 осіб. За
вершення робіт передбачається 
до кінця літа. То ж по-новому буде 
дивитися київський Володимирсь- 
кий храм. (Хрещатик. — №101)

Патріарх Філарет не сприй
має ідею надання Українському 
Православ’ю статусу автономії.
Україна вже має свою незалежну 
Помісну Церкву, яка не схиляє го
лову ні перед якоюсь іншою Церк
вою. Одержавши автономію, ми
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повертаємося назад, бо ж стаємо 
залежними, несамостійними. На 
останнє зорієнтована УПЦ МП, бо 
ж бажає автономії у складі 
Російської Церкви, й УАПЦ, бо ж 
дехто з її владик виступає за підпо
рядкування Константинополю. І в 
церковному житті українці не ма
ють виявляти свою якусь меншо
вартість. Тим більше, що за 
кількістю православних парафій 
Україна переважає інші країни. 
»Нам потрібна тільки Помісна Пра
вославна Церква, бо у нас є своя 
незалежна Українська держа
ва», — зауважує владика Філарет.

Урочисте святкування 10- 
річчя Всеукраїнського Право
славного Об’єднавчого Собору
провела 29 червня — 1 липня УПЦ 
Київського Патріархату. Програма 
святкувань розпочалася 29 червня 
науково-практичною конфе
ренцією, що відбулася у Київсько
му міському будинку вчителя. Рек
тор Київської духовної академії 
єпископ Димитрій виголосив 
Вступне слово. Були зачитані 
привітання від Президента Ук
раїни, мера Києва, заслухані вітан
ня почесних гостей конференції. У 
своєму Слові Святійший Патріарх 
Київський і всієї Руси-України 
Філарет зупинився на сучасному 
стані і перспективах автокефаль
ного руху в Україні, розказав про 
своє бачення проблеми створення 
Єдиної Помісної Церкви. Зокрема 
було зазначено, що така Помісна 
Церква вже існує — це УПЦ 
Київського патріархату. І не треба 
плекати ілюзій нате, що Москва ко

лись погодиться на втрату УПЦ 
Московського патріархату. На кон
ференції із змістовними доповідя
ми виступили: ієромонах Євстратій 
(Зоря) («Історичні та канонічні пе
редумови Об’єднавчого собору 25- 
26 червня 1992 р.«); А.Зінченко 
(«Суспільно-політичні процеси в 
Україні 90-х рр. XX ст. і формування 
Київського патріархату«); А.Губар 
(«Роль державних чинників в 
об ’єднанні Українського Право
слав’я«) та багато інших кліриків та 
світських осіб. Цього ж дня відбу
лася всенічна служба у Свято-Во- 
лодимирському кафедральному 
соборі. ЗО червня відбулася урочи
ста Літургія у Володимирському 
Патріфаршому кафедральному со
борі, після якої відбувся Хресний 
хід від Володимирського собору до 
Михайлівського Золотоверхого 
монастиря із зупинкою на площі 
перед собором Святої Софії, де бу
ло здійснено молебень.

Україні нетреба творити нову 
Помісну Православну Церкву.
Патріарх Філарет заявив про зміну 
акцентів у вирішенні проблеми ут
ворення в Україні Єдиної Право
славної Церкви. Мова відтепер не 
йде про об ’єднання з кимось. 
Москва це ніколи не допустить. «В 
Україні сьогодні є Помісна Ук
раїнська Церква». Цією Церквою є 
Київський Патріархат. Тому вся на
ша діяльність має бути спрямова
на на розбудову цієї Помісної 
Церкви. При цьому Патріарх наго
лосив і на тому, що «не треба воро
гувати з Московським Патріарха
том, бо ж ворожнеча, розпалюван
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ня ненависті ніколи не призводили 
і не призведуть до перемоги». В 
житті перемога завжди там, де є 
Божа правда — мир, любов, злаго
да, терпіння. «Якщо ми підемо та
ким шляхом, то будемо приваблю
вати до себе, а не відштовхувати». 
Нині є основним для УПЦ КП її виз
нання з боку інших православних 
церков. Вона практично нічим від 
них не відрізняється як церква. 
«Основна робота — розширення і 
зміцнення Київського Патріарха
ту... Станемо сильними — визна
ють, нікуди не дінуться». Визнають 
й інші православні Церкви, і влада. 
Як свідчить історія, помісні церкви 
завжди самостійно проголошува
ли свою автокефалію, нікого не пи
таючи і нікого не благаючи. »Ми 
нічим не погрішили проти історії, 
проти практики проголошення 
церков, але процес визнання — 
тривалий. Через нього пройшли 
всі Церкви без винятку, в тому 
числі й Російська, яка чекала сво
го визнання 141 рік». А Київсько
му Патріархату, як Помісній 
Церкві лише 10 років. З ним вже 
рахуються, а це й є своєрідною 
формою визнання.

14 липня відбулася архи- 
єрейська хіротонія протоієрея 
Віталія Попітпи після прийнят
тя ним постригу в чернецтво.
Відтепер єпископ Євсевій (таке 
ім’я взяв о.Віталій) очолить Пол
тавську єпархію УПЦ КП. Про
тоієрея В.Політилу всі знали як та
лановитого педагога Львівської 
Духовної Академії і Семінарії, рек
тором яких він був до призначення

єпископом Полтавським і Кремен
чуцьким.

Президент України Я.Кучма 
здійснив паломництво в Києво- 
Печерську Лавру, де в Хресто-

воздвижонєькому храмі разом з 
головою адміністрації Президента 
В.Медведчуком і керуючим спра
вами УПЦ МП епископом Митро
фаном молився біля Х р е ст  Гос 
поднього. За кілька днів до Л.Куч
ми, подібне паломництво здійсни
ла його дружина. Хрест, у якому 
знаходиться частка Животворяще- 
го Хреста Господнього, вперше за 
900 років залишив стіни святої 
обителі і був привезений в Україну.

Хресний хід на честь річниці 
причисления адмірала Федора 
Ушакова до лику святих розпо
чався 9 липня в Севастополі на 
бойових кораблях Чорноморських 
флотів України і Росії. Двотижневе 
дійство розпочалося молебнем у 
Владимирському соборі Севасто
поля, де знаходиться усипальниця 
адміралів Істоміна, Нахімова, Чис
тякова, Корнілова. Потім на двох 
десантних кораблях російського й 
українського флоту хресний хід 
пройшов за маршрутом: Севасто-
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поль — Херсон — Миколаїв — Оде
са — острів Зміїний — Ново
російськ — Керч — Севастополь. 
На кораблях знаходилися ковчег з 
частками мощів воїна Федора, а 
також ікони Божої Матері та святи
теля Миколи.

В рамках відзначення року 
України в Росії відбувся спільний 
хресний хід віруючих Сумської і 

К у р с ь к о ї  
є п а р х і й .  
Цікавим є 
ідеологічне 
наповнення 
ходу — у 
свій час він 
був вста
новлений у 
пам’ять про 
по р я тун о к  
імператора 

Олександра II під час замаху в 1866
р. З 1890 р. (в пам’ять про новий 
порятунок царського сімейства у 
1888 р.) відбувався другий хресний 
хід із Пряжівською іконою Божої 
Матері в м.Суджу і найближчі села. 
За благословенням митрополита 
Курського і Рильського Ювеналія, з 
1996 р. хресний хід відродився. 
Цікаво, цього разу в честь спасіння 
кого? Подібний за ідеологічним на
повненням Хресний хід відбувся і у 
Києві. Його організував відомий 
своїми російсько-монархічними на
строями Союз православних 
братств УПЦ МП. Учасники, нос- 
тальгуючи за царсько-імперськими 
часами, пройшли від Києво-Пе
черської Лаври до Владимирської 
гірки, де біля пам’ятника князю Во

лодимиру відслужили молебень 
царственим особам. По тому мо
нархісти направилися до храму 
Святої Софії, де вимагали негайно 
передати українську святиню в 
свою московську Церкву. За оцінка
ми організаторів, у хресному ході 
взяли участь біля 2 тис. осіб (реаль
но — не більше тисячі). Для 
тримільйонного Києва і «найбільшої 
Церкви України» кількість учасників 
хресного ходу, м ’яко кажучи, не 
вражає. Церква «Посольство Бо
же», якій всього 8 років, на свої 
марші проти СНІДу виводить в де
сятки раз більше людей.

«Влада в цілому підтримує 
Московський Патріархат. Без цієї 
підтримки він був би значно слаб
шим і набагато меншим», — відзна
чає Патріарх УПЦ КП Філарет. Пе
рехід парафій з УПЦ МП до УПЦ КП 
йде у всіх областях. «Громади пере
ходять, незважаючи на те, що з бо
ку місцевих органів влади чиняться 
тиск і перепони, з ними чинять не 
по-християнські і протизаконно. 
Так, нещодавно до мене зверну
лись 35 парафій Московського 
Патріархату із Закарпаття, —■ гово
рить владика Філарет. — Парафіяни 
і духовенство подали мені прохан
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ня, щоб я прийняв їх до складу УПЦ 
КП. Але маю великий сумнів, чи 
дозволить їм влада перейти». 
Підтримка з боку державного 
керівництва Московського Патріар
хату «не сприяє утворенню єдиної 
Помісної Церкви». Якби вона була 
такою, як позиція керівництва 
Польщі в 20-х роках або Естонії в 
1997 році, тоді б Константино
польський Патріарх пішов на виз
нання автокефалії Української 
Церкви без згоди Патріарха Мос
ковського». (РІСУ. — 16.07)

Українська мова непридатна 
для Богослужіння. »Я — ук
раїнець з Чернігівщини, з простої 
сім»ї,- заявив ректор Київської ду
ховної семінарії та академії УПЦ 
Московського Патріархату о.Мико
ла Забуга в своєму інтерв’ю газеті 
«Мир и Православие» (№13). — Ук
раїнська мова, природно, є моєю 
рідною мовою. Але мені не хочеть
ся прийти в храм і почути ту ж мову, 
яку чую на кухні. Якби вдалося пе
редати всю красоту й поетичність 
слов’янської мови і до того ж точно 
по-богословському, то це була б 
інша справа. Але ми вимушені бу
демо все висловлювати тими п’яти 
тисячами слів, якими спілкуємося 
від магазину до тролейбуса». Ре
дакція вважає, що коментарі тут 
зайві. Образливо, що люди з таки
ми поглядами на нашу мову вихо
вують майбутніх священиків.

Українська Православна Церк
ва виступає проти екуменічного 
руху. Одним із мотивів є хоч би те, 
що не можна чинити спільні молит
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ви з єретиками. «Таке спілкування 
робить християнина духовним 
блуднем». «Через відкрите вікно 
екуменізму в православний світ 
вірвався вітер модернізму». Відомі 
ще застережливі слова нинішнього 
предстоятеля УПЦ: «Було з самого 
початку очевидним, що співпраця із 
Всесвітньою Радою Церков, а тим 
більше вступ в цю співдружність, 
неминуче буде означати занурення 
в стихію протестантизму.»

Московська Патріархія втру
чається у внутрішні справи Ук
раїни, вписуючи її в свою канонічну 
територію. Невдоволення в Москві 
викликало відкриття РКЦ в Україні 
двох єпархій - Одесько-Сімферо
польської та Харківсько-Запо
різької. РПЦ вбачає в цьому про
зелітизм, «розширення місіонерсь
кої активності католиків».

Московський Патріарх знає 
більше, ніж заступник голови 
Держкому реліні*України п.Ми
кола Маломуж. На туманні заяви 
останнього, що Українська Право
славна Церква не є «московсь
кою», Олексій II чітко заявив, що 
Акт державної реєстрації в Україні 
не виводить УПЦ із структури 
Російської Православної Церкви, 
зовсім не означає, що вона неза
лежна від Московської Патріархії. 
«Питання про надання автономії 
УПЦ було вирішено винести на 
всеправославний рівень, узго 
дивши його з покращенням ситу
ації в Україні», — додав Патріарх. 
То ж твердження українських уря
довців і московсько-українських
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кліриків про фактичну неза
лежність УПЦ від Московського 
Патріархату є улюбленим міфом 
для дезорієнтації громадської 
думки і применшення значення 
саме українських Церков — УПЦ 
КП та УАПЦ — в утвердженні в 
країні Помісності Православ’я. 
Відтак Україні не слід поспішати з 
передачею УПЦ МП храмів, бо ж 
вони будуть московською 
власністю. Благо, що в Україну не 
можна послати московську 
міліцію, а то було б те, що трапи
лося в м.Ногінську під Москвою, 
коли ця силова структура захопи
ла храмовий комплекс, який нале
жав УПЦ Київського Патріархату, й 
передала його Московському. То 
ж і викликало в УПЦ МП обурення 
те, що Держава заявила про свою 
непоспішність в передачі у 
власність УПЦ Києво-Печерсько
го комплексу і розслідування то
го, як силовими методами штур
мовики з Києво-Печерського мо
настиря захоплювали деякі 
будівлі. (День. — №120; Сегодня. 
— 2 липня)

Церкві Московського Патрі
архату всіляко сприяють владні 
структури на місцях. В Полтаві 
без відповідної їх реакції відбулося 
захоплення храму св.Миколая. В 
Сімферополі Фонд держмайна ви
живає УПЦ КП з єдиного 
приміщення. Мають місце бесіди 
посадових осіб із священиками КП 
з агітаціями про перехід їх до УПЦ 
Московського Патріархату. В 
Чернігові не передано Церкві КП 
Катеринівську Церкву, а в Дніпро

петровську — собор св.Миколая. 
«Влада ставиться до нас уперед
жено і штучно підтримує розвиток 
МП», — відзначає Патріарх Філа- 
рет. Так, якщо в Рівненській області 
влада реєструє громади МП десь 
за три місяці, то громади КП 
реєструються протягом півроку — 
майже року. Така ж ситуація і у Ва
сильківському районі Київщини. 
( Інформаційний бюлетень. — №6)

Православні з Церкви Мос
ковського Патріархату знову 
відзначилися своєю нетоле- 
рантністю при відкритті в Києві 
пам’ятника Івану Павлу Іі. Біля 
ЗО кликуш з «Православного брат
ства» УПЦ МП зібралися біля воріт 
Нунціатури під гаслом «Нет като
лической экспансии!« Мова цього 
гасла засвідчує, що протестуючи
ми були неправославні українці, а 
зміст його ретранслює ту тарабар
щину щодо католицької Церкви, 
яку нині затіяли в Москві з нагоди 
відкриття в Росії трьох дієцезій.

Козачі свята відбулися в 
храмі Феодосіївського монас
тиря Києва в день Трійці. Свято 
це колись, в дохристиянські часи, 
було великим національним свя
том Трояна (Триглава) — давньо
українського бога Місяця, Ночі 
нічного володаря трьох стихій — 
Яви, Нави і Прави. Верховний 
Отаман міжнародної організації 
«Козацтво України» Анатолій По
пович сказав: «Наш девіз — три 
П: професіоналізм, патріотизм, 
православ’я (віра)». (Столиця. - 
№26)
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Молодіжний фестиваль ду
ховної та патріотичної пісні Во-
лодимир-Волинської єпархії УПЦ 
МП відбувся у смт. Ратне. У заході 
взяли участь 36 хорових колек
тивів з Волині, Рівненщини, Хмель
ниччини та Польщі. Подібні фести
валі стали для Володимир-Во- 
линської єпархії вже традиційними 
і давно вийшли за її межі. Фести
валь, на думку його організаторів, 
виявив плідну співпрацю УПЦ МП 
Володимир-Волинської єпархії з 
світськими чиновниками.

Центр православної молоді 
при кафедральному соборі Сум
надав безоплатну допомогу мало
забезпеченим городянам. 9 липня 
в дворі Спасо-Преображенского 
собору члени Центру православ
ної молоді начолі з вівтарником со
бору Сергієм Луцькіним роздали 
потребуючим одяг і предмети пер
шої необхідності, зібрані па
рафіянами сумских храмів. Це не 
перша благодійна акція, проведе
на Центром. Адресну допомогу 
православна молодь міста робить 
постійно. Однак цього разу 
кількість пожертвувань, переданих 
Центру для благодійних акцій, бу
ло настільки велике, що речі дове
лося роздавати всім нужденним 
прямо під відкритим небом.

Конференція «Православ’я і 
молодь Волині» відбулася 15- 
17 липня у Луцьку. Її головною ме
тою є згуртування молоді навколо 
Православ’я. У заході взяли участь 
діти віком 10-17 років з різних сіл 
Волинської єпархії УПЦ МП. Про
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тягом трьох днів діти ознайомлю
валися із стародавнім Луцьком, 
відвідували всі його визначні істо
ричні місця та пам’ятки. Увечері 15 
липня увечері і зранку 16 липня 
відбулися богослужіння, за якими 
молилися і юні християни. На згад
ку про конференцію учасникам бу
ло подаровано ікони та фото
графії. Таке дійство було організо
ване Волинською єпархією УПЦ 
вперше. Подібні заходи Церква 
планує проводити й надалі.

У Сімферополі відбувся Дру
гий з ’їзд Православної молоді 
Криму. Наприкінці червня біля 900 
делегатів із усіх благочиній півос
трова обговорили важливі пробле
ми молодіжного служіння. Відбу
лася також презентація мо
лодіжного служіння в благочиннях і 
приходах. Учасники проведеного 
напередодні семінару «Право
славне молодіжне служіння в Кри
му« відзвітувалися про його робо
ту. З ’їзд прийняв звертання до 
православній молоді Криму, до 
молоді Криму, до Верховних Рад 
України і Криму, до Кабінетів 
міністрів України й АРК. На 
закінчення силами молоді був да
ний великий святковий концерт.

Щорічне паломництво до 
Почаївської Лаври здійснили 
студенти Волинської духовної 
семінарії УПЦ МП. Було пройдено 
130 кілометрів. Прочани відвіда
ли Козацькі могили в Берестечку, 
джерело святої праведної Ганни в
с.Онишківці (Рівненська обл.), 
святині м .Крем’янця (Тернопіль
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ська обл.) та інші святі місця Во
линської землі. Заходячи в кожне 
село, вихованці першого класу 
ВДС починали хоровий спів, а 
місцеві жителі зустрічали їх з цер
ковними корогвами і хліб-сіллю.

Поминання деякими єпар
хіями УАПЦ митрополита УПЦ
США як свого першоієрарха є еле
ментарним непорозумінням, бо ж 
не може ієрарх однієї церкви бути 
першоієрархом іншої. «Це — не
грамотність, дія, розрахована на 
простий люд», — сказав Патріарх 
УПЦ КП Філарет. Як це можна, щоб 
одна автокефальна Церква була в 
складі іншої?

Старовіри с.Пилипи, що на
Хмельниччині, чекають на Віктора 
Степановича. Посол Росії, рід яко
го із старовірів, вже не вперше 
обіцяє відвідати своїх земляків. Се
ло розташоване на віддалині від 
заасфальтованих шляхів. Це — 
єдине російське село на Хмельнич
чині. Мешканці його колись тут 
знайшли захист від гонінь, вчине
них Російською православною 
Церквою і владою на розкольників. 
Пилипчани живуть замкнутою 
спільнотою. Не такі вже й відлюдні, 
як колись, але надто замкнуті у 
спілкуваннях. Журналістів із газети 
«Сегодня» лише із-за їх настирли
вості впустили в свою церкву, а ось 
в жодний дім, а їх тут біля 300, вони 
не були запрошені. В дні свят в се
ло збирається біля півтори тисячі 
гостей із всього світу. Старовіри 
прагнуть у всьому жити за припи
сами Біблії, а тому щось нове не

допускають в свій побут і думання. 
Світські пісні не співають, не тан
цюють, не вживають спиртне і не 
палять. Надто шанують пам’ять по
мерлих. За непослух дітей кара
ють, але «карають не їх, а нечисту 
силу, що мутить їх душі». Сім’ї тут — 
багатодітні. В деяких і по 14 дітей. 
Високий рівень релігійності. Навіть 
дитя, проходячи біля церкви, хрес
титься. «Змішані» шлюби старовіри 
не схвалюють. Якщо ж і трапляють
ся, то «пару» слід обов’язково на
вернути на свою віру.

СВІТ РИМО-КАТШИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

Католицька Церква засуд
жує використання християнсь
кої атрибутики як прикраси.
Гостро проти перетворення хрес
та у модний атрибут виступив Па
па Римський. Якщо одяг з оздоба
ми ликів Богородиці чи Христа но
сять невіруючі, то «це просто об
раза почуттів справді віруючих 
людей». Так оцінив подібні захоп
лення віце-ректор Львівської ду
ховної семінарії та академії УПЦ 
КП о.Ярослав Ощудляк. «Свя
щенні речі завжди мають своє 
певне місце і Церква вчить, щоб 
ми через ці священні зображення 
поклонялися первообразу... 
Справжній християнин ніколи не 
з ’явиться в таких речах на вулиці і 
не буде демонструвати у такий 
спосіб свої релігійні почуття: 
«Дивіться, мовляв, який я су- 
первіруючий». Навіть хрестик чи 
медальйон не слід носити поверх
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одягу як прикрасу, бо це — 
реліквія, якою християнин пови
нен дорожити. Якщо ікону Христа 
чи Богородиці починають «ліпити» 
в різних місцях, то це свідчить про 
велику кризу віри», — вважає 
о.Юстин зі Львова (УГКЦ) — Інша 
річ, якшо людина носить якийсь 
специфічний одяг, наприклад, па
ломницький, з тими намірами, що 
вона дійсно свідчить Хреста. Тоді 
її зовнішній вигляд є свого роду 
маніфестацією віри».

Пам’ятник Папі Павлу II в 
Києві споруджено за допомо
гою різних конфесій — право
славних, іудеїв, мусульман і, зви
чайно, католиків. Це — реальний 
вияв толерантності м іжкон
фесійних відносин. В промові при 
відкритті пам’яника 25 червня на 
території Нунціатури секретар з 
питань міждержавних відносин 
Апостольської Столиці Жан Луї То- 
ран сказав: «Ця статуя є подарун
ком українців святішому Отцю на 
знак вдячності за його любов і 
близькість до українського наро
ду». Вага бронзової скульптури 
Папи — понад 800 кг., висота — 2 
м. Український граніт послужився 
постаментом пам’ятника.

Річницю папського візиту в Ук
раїну 25 червня відзначили у 
львівському районі Сихів. Тут
відбулася конференція «Папа і мо
лодь — рік після зустрічі», велика ду
ховна програма, відкриття пам’ят
ника Івану Павлу II. В урочистостях 
брав участь гість із Ватикану 
архієпископ Жан-Луї Торан. А на

львівському іподромі, де відбулася в 
2001 р. папська месса, відкрили то
го ж дня хрест. Пізніше тут буде спо
руджена каплиця-спомин про візит 
Предстоятеля Католицької Церкви. 
(Парафіяльна газета. — №27)

Кардинал Любомир Гузар пе
редав паспорт першого Президен
та України М.Грушевського Ле
оніду Кучмі під час зустрічі з ним 
9 липня. Реліквія до цього часу 
зберігалася в Римі. Тепер вона бу
де знаходитися в Національному 
музеї України.

Синод єпископів УГКЦ впер
ше працював в Києві. Перед Си
нодом вище священство Церкви 
зустрілося з Президентом країни 
Л.Кучмою, чим засвідчило йому 
свою повагу. Обговорено було пи
тання співпраці Церкви і Держави 
в цей складний час. Кардинал Лю
бомир Гузар подякував Прези
денту за указ про остаточне подо
лання наслідків тоталітарної 
політики щодо Церкви. Синод 
єпископів пройшов 7-12 липня, 
засвідчивши те, що УГКЦ є всеук
раїнським, а не лише галичансь- 
ким чи західноукраїнським фено
меном. Хоч відзначалося при
нагідно, що 96% громад УГКЦ 
знаходиться все ж в трьох гали- 
чанських областях і Закарпатті, а 
парафіянами на Сході України, де 
вже утворено три екзархати (Київ, 
Донецьк, Одеса), є вихідці із 
Західної України. То ж Церкві ще 
багато треба працювати, щоб пе
рерости свій регіональний вияв і 
стати всеукраїнським феноме-
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ном. І сумніви в цьому не 
безпідставні, тим більше, що гла
ва УГКЦ застерігає, що громади 
Церкви з ’являються на Сході ли
ше для задоволення потреб про
живаючих тут греко-католиків, а 
не для прозелітизму. До того ж, 
громадська думка на Сході серед 
православних щодо греко-като
ликів далека від ідеалу, а питання 
поєднання з ними навіть не пору
шується.

III сесія Патріаршого Собо
ру УГКЦ відбулася ЗО червня — 
4 липня у Львові під назвою 
«Ісус Христос — джерело відрод
ження українського народу». Со
бор вважає, що це відродження 
має відбутися через освячення 
Святими Тайнами, які церква да
рує людям доброї волі. Собор 
вітав Папа Римський. Серед 
підсумкових документів Собору
т.зв. соціальні заповіді, які мають 
визначити шлях кожного українця 
в його служінні Богові і своєму 
ближньому.

«Суспільний дороговказ 
віруючого» — один із підсумкових 
документів УГКЦ, прийнятий ІІІ-ю 
сесією Патріаршого Собору. Він 
створений на зразок Десяти За
повідей. Новітні соціальні Заповіді 
УГКЦ такі: «Шануй образ Божий в 
кожній людині»; «Не осквернюй 
власне тіло алкоголем, тютюном, 
наркотиками, сексуальною розбе
щеністю»; «Долай розбрат, злобу й 
ненависть»; «Оберігай людське 
життя від зачаття до природної 
смерті»; «Зберігай чистоту як у по

дружньому, так і в неодруженому 
стані»; «Не зазіхай на добро 
ближніх»; «Не давай і не бери ха
барів»; «Протистій всім видам на
сильства»; «Шануй природні ба
гатства Землі»; «Своїми ділами на
ближуй Царство Боже».

29 червня з великою помпою 
відбулося відкриття у Львові 
Українського Католицького Уні
верситету. УКУ створено на базі 
існуючої тут Католицької Академії, 
а також існуючого в Римі утворе
ного ще кардиналом Йосифом 
Сліпим УКУ. В університеті, як ска
зав його ректор, громадянин США 
Борис Гудзяк, вчитиметься десь 
1000-1500 студентів. Спочатку 
УКУ матиме гуманітарний філо
софсько-богословський факуль
тет з історичним ухилом, який 
потім поділять на два окремі — 
філософський та богословський. 
До УКУ приймають молодь неза
лежно від її конфесійної належ
ності. Університет має стати аль
тернативою існуючим в Україні бо
гословським закладам. Ось лише 
проблемою буде те, де будуть 
працювати його випускники, кому 
вони в Україні будуть потрібні. Чи 
не гониться УГКЦ за відкриттям 
все нових і нових навчальних за
кладів, не думаючи про долю їх ви
пускників.

Єпископські свячення прий
няли 20 червня у Львівській Ми
трополичій базилиці отці Мар’ян 
Бучек та Леон Малик. Це — друге 
свячення католицьких єпископів за 
час незалежності України. В консе-
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крації брали участь всі єпископи 
латинського обряду з України, чис
ленна делегація польських єпис
копів, кардинал Любомир Гузар та 
ін. Був спеціальний посланець із 
Апостольської столиці — особис
тий секретар Папи єпископ 
Станіслав Дзівіш, що є католиком 
Львівської митрополичої капітули. 
До висвяти о.М ар’ян Бучек був 
канцлером Митрополичої Курії, а 
о.Леон Малий — префектом Вищої 
Духовної Семінарії в Брюховичах. 
(Парафіяльна газета)

К а м ’ я н е ц ь - П о д і л ь с ь к у  
дієцезію відтепер очолює єпи- 
скоп-ординарій Леон Дуб- 
равський. Він замінив на цьому 
посту єпископа Яна Ольшансько- 
го. Близько 80 священиків 
дієцезії під час введення на пре
стол нового ординарія засвідчили 
своє визнання його влади цілу
ванням його перстня. У своєму 
виступі єпископ Леон визначив 
важливі завдання найближчих 
років — віднова релігійної свідо
мості, подолання кризи с ім ’ї, роз
ширення місії «Карітас». Леон Ду- 
бравський належить до ордену 
францисканців.

Новоутворена Харківсько- 
Запорізька дієцезія Римо-Като- 
лицької Церкви має свого орди
нарія. Введення на престол єпис
копа Станіслова Падевського 
відбулося 10 липня у Харкові. Єпи
скоп родом з Тернопільщини, але з 
1945 по 1988 роки був помічником 
єпископа-ордіинарія Кам’янець- 
Подільської дієцезії.

Релігійна панорама № 7’2002

Мер Львова видав дозвіл на 
ексгумацію та перенесення 
мощів Миколи Чарнецького.
Згідно з роз
порядженням 
Л ю б о м и р а  
Буняка від 4 
червня 2002 
р., надано 
дозвіл на екс
гумацію і пе- 
р е н е с е н н я  
мощів бла
женного свя- 
щ енном уче- 
ника єписко
па Миколи 
Чарнецького 
цвинтаря до храму священномуче- 
ника Йосафата. Урочисте перене
сення мощів відбулося 4 липня. 
Його ініціатором стала Львівська 
Провінція Чину Найсвятішого Ізба- 
вителя (ЧНІ) УГКЦ. Однак храм Йо
сафата не буде остаточними 
місцем перебування мощів. У 
Львові планується будівництво 
храму священномученика єписко
па Миколи Чарнецького, куди й пе
ренесуть його останки. Микола 
Чарнецький (1884-1959) за 
мужність і вірність Христовій 
Церкві у часи переслідувань ра
дянським режимом був проголо
шений Блаженним 27 червня 2001 
р. у Львові Папою Іваном Павлом II. 
(RISU.org.ua)

Закладено дві нові каплиці 
на івано-Франківщині — в Яблу- 
ниці і Яремчі. Вони на честь Йоси
па Більчевського і Зигмунда Гора- 
зовського, оголошених блаженни-
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ми Папою під час його візиту в Ук
раїну в минулому році.

Введення на престол нової 
О д е с ь к о - С і м ф е р о п о л ь с ь к о ї  
д ієцезії першого її єпископа 
відбулося 13 липня. Очолив 
дієцезію єпископ Броніслав Бер- 
нацький. Призначив його на цю 
посаду Папа Іван Павло II 4 трав
ня 2002р.

Повсюдно в Україні відзна
чили свято Івана Купала, але
відзначили його переважно не як 
свято дня народження Івана Хрес
тителя, а як народне свято із ба
гатством відомих поганських тра
дицій і звичаїв. Це викликає зане
покоєння в християнських Цер
ков. Отець Йосиф Мілян, голова 
Патріаршої комісії УГКЦ у справах 
молоді, зауважив, що з такими 
святами треба не боротися, а 
«християнізувати» їх. «Мусимо 
сьогодні визнати, що ми, свяще
ники, замало попрацювали над 
тим, аби Купалу християнізувати».

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ

У Житомирі урочисто відзна
чили 200-річчя заснування 
німецької Лютеранськоїцеркви.
З цієї нагоди до міста прибули по
сол Німеччини в Україні п.ІІІтудер- 
ман, єпископ Лютеранської церкви 
Едмунтас Рате, голова Асоціації 
німців в Україні О.Гетц, представ
ники місцевої влади та інших кон
фесій. Для проведення урочистого 
богослужіння прибув пастор із Ба

варії. Перша лютеранська громада 
з ’явилася на Волині у 1771 р. у 
містечку Корці. Місцевий князь 
Чарторийський побудував велику 
фарфорову фабрику, налагодити 
виробництво на якій та працювати 
тут й запросив німців. Поступово 
німці розселялися по Волині й у 
1801 р. створили другу громаду у 
Житомирі. У 20-х роках XIX ст.. ве
лика пожежа знищила корецьку 
фабрику та більшу частину містеч
ка. Через це багато німців залиши
ли Корець і центром їхнього життя 
став Житомир. Наприкінці XIX ст. 
німців у місті нараховувалося по
над 500 осіб, а у 1925 р. їх було вже 
біля 1,3 тис. Завдяки активній 
діяльності пастора Генріха Вазама 
була побудована і у 1896 р. освяче
на лютеранська кірха, яка й понині 
є окрасою Житомира. Вулиця, на 
якій стоїть храм, була названа Лю
теранською (нині — Коцюбинсько
го). Більшовики перетворили кірху 
у спортзал. Лише у часи незалеж
ності України храм було передано 
євангельським християнам-бапти- 
стам. Лютеранська громада 
відновлена у Житомирі у 1996 р. і 
відтоді ця громада проводить по- 
чергове використання кірхи з бап
тистами. (А.Вільна).
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Подільська конференція Церк
ви Адвентистів сьомого дня
опікується санаторієм «Наш дім», 
відкритим нещодавно у с.Нові 
Обіходи на Вінниччині. Тут лікують 
без медикаментів — травами, вод
ними процедурами, правильним 
харчуванням. За рік в санаторії 
відновлюють сили біля півтисячі 
осіб. Тут можуть лікуватися 
послідовники різних конфесій із 
країн всього простору СНД.

Кількість провісників слова 
Божого в Товаристві свідків Єгови
по Україні в 2001р. зросла на 6% і 
становила 120028. Протягом року 
було охрещено 8702 особи. Діяло 
1183 зібрань, проповідувано 
22757295 годин. Щорічник свідків 
Єгови 2002 р. присвячений історії і 
нинішньому стану єговізму в Україні.

«Ревні вісники Царства» — та
ким було гасло обласного конгресу 
свідків Єгови, який зібрав на 
стадіон «Україна» у Львові 13 тисяч 
осіб. Тут звучали й біблійні промо
ви, і поради на різні випадки життя. 
6 липня під час масового хрещення 
свідками Єгови стало біля 200 осіб. 
На аналогічний конгрес в Донецьку 
на стадіоні «Локомотив» зібралося 
біля 20 тисяч свідків Єгови.

ХАРИЗМАТИЧНІ ЦЕРКВИ  
УКРАЇНИ

«Посольство Благословенно
го Царства Божого для всіх на
родів». Таку назву має тепер засно
вана в 1994 р. пастором Сандеєм
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Аделаджою Харизматична Церква 
«Слово віри». Кількість її послідо
вників вже сягнула за 20 тисяч. Во
на є однією з найбільших харизма- 
тичних спільнот Європи. Окрім бо
гослужіння, церква займається 
благодійництвом. Для наркоманів 
та алкоголіків вона утворила ре
абілітаційний центр «Любов», що 
працює в Києві у БК заводу ім.Ко- 
рольова (вул. Василенка. 15). 
Церква має свою радіопрограму 
«Путь», видавничий центр «Фарес».

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Караїмська кенаса по вул. 
Ярославів Вал в Києві викорис
товується під Будинок актора. Але 
орендатор її — Союз театральних 
діячів — не має коштів для ремон
ту будівлі. Кенаса в аварійному 
стані, щодня з ’являються все нові 
й нові тріщини, вони помітно роз
ширюються. Образно кажучи, Бу
динок актора треба підпирати ру
ками. (Фактьі.-№122)

Піп Іван — одна з гір Чорного- 
ри — була найбільшим слов’янсь
ким святилищем, таким як гора 
Олімп в Греції. Науковці-археоло- 
ги з Івано-Франківська вважають, 
що Прикарпаття, а не Подніпрян
щина, було колискою слов’ян. У 
хорватських літописах прямо го
вориться, що Хорватію заснували 
вихідці з Карпат. Свідченням цього 
є абсолютна подібність у назвах 
гір, сіл, потічків. У кургані під Гали
чем поховано за норманським 
звичаєм в човні-однодеревці,

_ _ _ _ _
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орієнтованому на північ-південь 
знатного варяга. На Прикарпатті 
ще багато недосліджених язич
ницьких капищ.

Русалки за одну ніч «затягну
ли» до себе під час святкування в 
Україні Івана Купала в цьому році 
37 осіб. Більшість з них була в 
стані оп’яніння, потонули в селах. 
То ж смерть на совісті тих, хто її 
«здобув».

Народне цілительство тісно 
переплелося з поганськими 
віруваннями. В Україні здавна 
шанують Ярилу, Сварога, Перуна, 
Велеса, Ладу, Долю та інших 
богів. І хоч за Володимира-хрес- 
тителя їх вкинули в Дніпро, але 
народ в свій спосіб зберіг пам’ять 
про них. В день найвищого сонце
стояння в Яготині відбулася пре
зентація книги відомого лікаря 
Євгена Товстухи «Фітоетнологія 
українців», яка присвячена озна
ченим проблемам.

Асоціація випускників-індусів
організувала поїздку до Індії рек
тора Тернопільської медакадемії 
Л.Я.Ковальчука і доцента вузу 
В.В.Мальованого. За індійськими 
звичаями було організовано 
зустріч в аеропорту гостей з Ук
раїни. Скрізь в Індії виявляли 
зацікавленість можливостями на
вчання в знаному українському 
вузі індійських громадян.

Поселення давніх арГів IV ти
сячоліття до н.е. віднайдено на 
острові Хортиця. Дехто із вчених

вважає, що знахідка доводить, що 
індо-арійська цивілізація зароди
лася на півдні України, а не в Індії. 
Серед знахідок — чотири розвали. 
(Сегодня. — 15 липня)

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ

Духовне Управління му
сульман України, очолюване 
шейхом Ахмедом Талімом,’ вихо
дить в своїй діяльності за межі Ук
раїни. Воно вже уклало договір 
співпраці з управліннями мусуль
ман Росії і Північного Кавказу. 
Для обміну досвідом роботи до 
Києва приїхали представники му
сульманського Центру Інгушетії. 
Перевага ДУМУ в тому, що воно 
налагодило серйозний випуск 
літератури, спрямованої проти 
ваххабізму й екстремізму на 
ґрунті ісламу.

Кримські татари стають 
об’єктом оббріхування з боку 
російської преси. Так, в газеті 
«Независимая» було надрукова
но статтю про різню татар-му- 
сульман, влаштовану ними 
росіянам Криму в роки німецької 
окупації. Було нібито вирізано 
десь 70-100 тис. росіян. В числі 
за 19 червня цієї газети кримсь
котатарський письменник Айдик 
Шем видрукував до десятка заяв 
тих росіян, які перебули війну в 
Криму і чогось подібного до тієї 
брехні не зауважили. Комусь в 
Росії нині потрібно шельмувати 
той народ, який було прирекла 
влада на вимирання.
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ІУДЕЙСЬКИЙ СВГГ

Звинувачений в антисемітизмі
ректор Міжрегіональної академії уп
равління персоналом п.Щьокін став 
об’єктом щільної критики з боку 
просемітських видань «Столичка» 
та «Киевские ведомости«. Полиши
ли вчену раду та інші інституції 
МАУП І.Курас, Я.Кравчук та ін. Газе
ти акцентують увагу на таких аспек
тах діяльності вузу, які, на їх думку, 
варті уваги органів прокуратури та 
правопорядку. Водночас під дається 
критиці антисіоністська зорієнто- 
ваність львівської газети «Ідеаліст».

Іудеї проти того, щоб в шко
лах діти читали «Отче наш».
Дійсно, більшість в Україні сімей 
тією чи іншою мірою пов’язані з 
християнською традицією. Хоч це й 
суперечить конституційному прин
ципу про відокремлення школи від 
Церкви, але, поважаючи право 
більшості і будучи терпимими, 
можна було б погодитися на такі 
ранкові читання, — відзначає 
єврейська газета.( Але чи зро
зуміють єврейські чи мусуль
манські діти заборону читати мо
литву «Отче наш». «Для них це — 
незрозуміла гра. Чомусь їхнім дру
зям це можна робити, а їм — ні». «А 
чи не знайдуться серед нас такі,- 
відзначає «Еврейский обозрева
тель» (13\32),- які махнуть на все 
рукою і не скажуть: »Власне, яка в 
принципі різниця? Не будемо трав
мувати дитину, хай буде такою, як і 
всі. А там через пару років все
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з ’ясується!» Але ж через пару років 
буде пізно — відзначає ця газета.

Яків Блайх вважає, що з точ
ки зору єврейського Закону не
існує якихось проблем з побудови 
в Бабиному Ярі меморіального 
центру. »Що стосується єврейсь
кої традиції, то в нашій історії на 
території кладовищ будувалися і 
будинки для літніх людей, і 
єврейські школи, що вважалося 
повагою до пам’яті померлих». Та
ке раніше було й на Україні. Так, у 
Львові п’ять-шість будинків гро
мад розміщені прямо на тери
торіях колишніх кладовищ. (Еврей- 
ский обозреватель. — 13\32)

Жовківська синагога, що на 
Львівщині, свого часу визнавала
ся однією з найбільших і найкра
сивіших синагог періоду пізнього 
Ренесансу. Копії її потім з ’явилися 
навіть в Ізраїлі. Оскільки 
будівництво синагоги фінансува
лося королем Яном III Собєським, 
то вона носила його ім’я. В роки 
війни фашисти зірвали будівлю. В 
уцілілих приміщеннях опісля зна
ходився склад. І ось Фонд світових 
пам’яток (WMP) погодився про- 
фінансувати відродження унікаль
ної будівлі. Вже надійшли кошти на 
роботи від Дослідного центру 
європейської культурної спадщи
ни (Сіракузи) й Фонду світових 
пам’яток (Нью-Йорк).

Листівки міси «Євреї за Ісу- 
са» наводнили Київ. їх роздають 
повсюди. При цьому наводяться 
основні положення віри конфесії.
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Ось вони: 1-Ми — євреї, які вірять, 
що Ісус Христос — той Месія, який 
обіцяний нам Святим писанням 
той, про якого писали Мойсей і 
пророки. 2. Ми визнаємо, що він 
вмер за наші гріхи і воскрес із 
мертвих. 3. Ми віримо, що всі лю
ди, незалежно від національності, 
мають покаятися й повірити в Ісу- 
са, щоб одержати прощення і дар 
— життя вічне. Ця течія іудаїзму 
з ’явилася понад ЗО років тому у 
США. 9 років вона організовує 
служіння в Україні. Є відділення 
«Євреїв за Ісуса» в Києві, Одесі, 
Москві, Харкові, і Дніпропетровсь
ку. їх електронна адреса: 
Іе м ^е зи в  @ kiev-page.com.ua

Статті, в яких засуджуються 
вбивства євреїв в синагогах під
час Хмельниччини й Гайдамаччини 
останнім часом з ’являються в 
єврейській періодиці України. Ав
тори відзначають те, що юдофобія 
в кінці XVII ст. була притаманна як 
польським шляхетським, так і ук
раїнським козацьким верхам. 
Відзначається, що «ми не забуде
мо про трагедії часів Б.Хмельниць- 
кого і С.Петлюри». Характерно, що 
при цьому автори прагнуть не 
з ’ясовувати причини цієї юдофобії. 
Йшла національно-визвольна бо
ротьба українців проти польського 
поневолення. І, як це визнає 
О.Найман, «відома участь євреїв у 
захисті Немирова, Бару, Сатанова. 
Рабин Самеон Острополер 13 лип
ня 1648 р. брав участь в обороні 
Полонного від козаків» (Еврейский 
обозреватель. — 12/31 червень). 
То ж причини погромів зрозумілі.

Саме їх бажано з ’ясовувати, а не 
ставити крапку там, де вигідно, і 
формувати українофобські настрої 
щодо корінного народу тієї країни, 
в якій проживаєш. Життя ж не 
кінчається. Ми, українці, так само 
шануємо свою історію, як і інші на
роди: в ній є й таке, що іншим 
здається гріховним. Але ж почи
таймо уважно Білію. Ми переко
наємося в тому, що там в ім’я обра
ного єврейського народу винищу
валися інші тільки тому, що не слу
жили Богу останнього. То ж може 
комусь і це згадувати, а якомусь 
народу й незабувати.

Добрий приклад для громад 
подає іудейська громада м.Кос- 
тянтинівки Донецької області.
Члени громади розпочали збір 
коштів для відбудови пам’ятника на 
місці загибелі більш як 5 тис. жи
телів містечка у часи гітлерівської 
окупації. Однак влада не поспішає 
підтримувати ініціативи громади і 
вносити власну копійчину у відбу
дову зруйнованого пам’ятника. 
Очевидно чиновники міркують, що 
якщо більше 3 тис. загиблих євреї, 
то і пам’ятник повинні поновлювати 
тільки їх нащадки?

Єврейська громада Донецька
занепокоєна наявністю у центрі 
міста графіті пронацистського та 
антисемітського змістів, а також 
продажем окремих примірників ро
боти А.Шікльгрубера (Гітлера) «Моя 
боротьба« на булв. Пушкіна — тра
диційному місці продажу рідкісних 
та старих книжок, предметів старо
вини, нумізматики тощо.
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Газета «Наша жизнь в диа
споре и дома» разом з товарист
вом «Сохнут» єврейської громади 
Донецької області ретельно 
відслідковують долю виїхавших до 
Ізраїлю молодих хлопців та дівчат, 
що проходять зараз службу у ЦА- 
ХАЛі (війську), відправляють підба
дьорюючі листи до солдат. Цікаво, 
чи робить єврейська громада теж 
саме для хлопців, які проходять 
строкову службу в Збройних Силах 
України? (О.Золотаренко)

НОВІ РЕЛІГІЙНІ 
ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Маріупільська громада мор
монів відтепер має свій молитов
ний будинок. Освятив його 
старійшина Роберт Ф .Ортон — 
член Кворуму Семидесяти. Ор
ганізував парафію цю ще в 1996 р. 
старійшина Олександр Манжос, 
що став з часом президентом Ук
раїнської Донецької місії, а потім 
очолив Центр Церкви Ісуса Христа 
Святих останніх днів всієї України.

Донецьк стає буддистським 
центром України'. Кількість буд- 
дистських громад тут за останні 
роки зросла з однієї до чотирьох. 
Належать вони до різних традицій. 
9-12 липня Донецьк відвідав один 
з провідників будцистського орде
ну Чогьо корейської традиції Сон 
Ван Мьон-синім. Вирішувалося 
питання побудови храму. «Всі 
релігії спрямовані на вдосконален
ня моралі людини, — відзначив 
Ван Мьон-синім. — Відмінність
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буддизму полягає в тому, що пере
важна більшість інших релігій бу
дується на вірі, а буддизм ба
зується на знанні, яке людина 
одержує через духовну практику 
будцистського вчення».

У Вінниці з ’явилася релігійна 
громада «Святого Духа» що хоче 
діяти згідно поданого на реєстрацію 
канонічного статуту Вчення Возне
сених Володарів. Це — нове для Ук
раїни віросповідання. Воно грун
тується на езотеричному вченні 
О.Блаватської та О.Реріх, а в наш 
час передає вчення Марка та Еліза- 
бет Профет як вчення Вознесених 
Володарів. Основою віри вчення 
Вознесених Володарів або Нового 
Завіту ери Водолія є «віра в Єдиного 
Бога — Отця-Матір Небесних і його 
проявлення в трьох іпостасях — От- 
ця-Матері Єдиних, Сина і Святого 
Духа». Послідовники громади це 
вчення називають новою світовою 
релігією Великого Білого Братства і 
його вчень, синтезом релігій всіх ве
ликих гуру, які в теперішній час є 
Вознесеними Володарями. В Ста
туті Громади сказано: «Ця світова 
релігія дається для злиття душ в по
лум’ї Христосвідомості. Це — світо
ва релігія любові — релігія всіх, у ко
го любов достатньо велика для того, 
щоб відректися від тих частин осо
бистого «я», які несумісні з Хрис
том». Статут громади Святого Духу 
складено за стандартами статутів 
релігійних громад. В ньому немає 
чогось такого, що давало б підставу 
не реєструвати громаду. Але певно, 
що у нас надто спрощена реєстрація 
нових, як для України, релігійних
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течій. Думаємо, що вони мають про
ходити не лише експертизу статутів, 
а й широку релігієзнавчу, правову, 
соціально-психологічну, історичну 
експертизу, проходити її мінімум 
півроку, одержувати річну випробу
вальну реєстрацію. Бо ж наш закон 
дає право реєстрації, а ось механізм 
зняття з неї не передбачає. То ж 
спішити з реєстраціями не варто: 
феномен нової релігійної течії 
потрібно вивчати.

Редакція РП одержала лист від 
посвячених Великого Білого 
Братства Юсмалос. В ньому зок
рема говориться про використання 
невпопад в своїх програмах 
«Кримінал» по телеканалу «Інтер» 
підполковником К.Стогнієм заставок 
з літератури ВББ. Мова в передачі 
йшла про послідовника однієї із хри
стиянських течій, який голодуванням 
призвів до смерті двох своїх дітей і 
матір, а ілюстрацією-фоном служили 
при цьому вже «набившие оскоми
ну» білі брати. Автори листа зазнача
ють, що їх голодування в 1993 р. було 
формою протесту проти форми по
водження з ними міліції, а не виявом 
релігійного фанатизму. До того ж, 
нинішнє Велике Біле Братство дале
ке від ВББ 1993 р., спровокованого 
Кривоноговим на зібрання на 
Софійському майдані. Свої служби 
воно веде в рамках вимог закону про 
свободу совісті. Тому викликає зди
вування те, що, користуючись уста
леним штампом, як і підполковник 
К.Стогній, працівники міліції зупиня
ють проповідників-юсмаліан, відби
рають у них особисті речі, а то й за
тримують. А між тим в «Загальній

декларації прав людини», прийнятій 
ООН ще в 1948 р. і визнаній Україною 
сказано, що «кожна людина має пра
во на свободу переконань і вільне ви
раження їх», свободу шукати, одер
жувати і поширювати інформацію та 
ідеї будь-якими засобами.

М І С Т И К А

Свою забобонність Київські 
динамівці виявляють не вперше.
На гру в новому сезоні динамівські 
гравці вийшли з іншими, в 
порівнянні з минулим роком, номе
рами на футболках. На питання, чо
му вони це зробили, тренер коман
ди Олексій Михайличенко сказав: 
«Відповідь проста. Хлопці вирішили 
обмінятися номерами із-за забо
бонності. Якщо вони так захотіли, то 
не було сенсу їм заперечувати».

Усе більше мешканців Донеч
чини звертається за розрадою до 
цілителів та ворожок. Про це
свідчить шалена кількість рекламних 
роликів на регіональному телеба
ченні. Очевидно, реклама стала єди
ним джерелом існування донецько
го державного телебачення, 
оскільки чисельність тих «хто не по
требує реклами» (рядок з рекламно
го ролика) з їхніми двохвилинними і 
більше сюжетами обіймає значну 
частину рекламного prime time’y- 
Нагадаємо, що серед конфесій До
нецького регіону найбільш чисель
ними є послідовники УПЦ МП. То 
можливо отцям варто розпочати ре
альну духовну роботу, а не займати
ся політикою? (О.Зол
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РЕЛІГІЯ В  СУЧАСНОМУ СВІТІ
РЕЛІГІЯ І СВІТ

Верховний Суд США (п’ять — 
«за», чотири — «проти») дав дозвіл 
на використання громадських 
фондів для навчання дітей в 
релігійних школах. Це знайшло 
схвалення Президента Буша. 
Рішення Суду — це реакція на запи
ти тих, хто вважає, що таке виділен
ня громадських коштів суперечить 
американській Конституції, яка га
рантує світськість освіти. Верхов
ний Суд вважає, що батьки абсо
лютно вільні в своєму виборі тієї чи 
іншої школи. Водночас Апеляційний 
Суд відзначив, що згадування про 
Бога під час проголошення «клятви 
вірності» суперечить Конституції й 
обмежує права невіруючих.

США знову прагнуть бороти
ся із «силами зла», до яких вони 
віднесли Ірак. Але президент ос
таннього Саддам Хусейн заявив, 
що він готовий боротися й пере
могти всіх, кому допомагатиме 
сам Сатана. То ж Президент США, 
не отримавши підтримки Європи й 
ООН, прагне втягнути світ в проти
стояння християнства й ісламу.

Громадяни Казахстану х о 
чуть бачити свою країну світсь
кою. Такі наслідки соціологічних 
досліджень, проведених тут Інсти
тутом філософії і політології. 
Дослідження з ’ясували також мо
тиви навернення казахстанців в

Релігійна панорама 7’2002

релігію: 16% — із-за погіршення 
свого матеріального становища, 
23,6% — із-за образи на владу, яка 
не вирішила соціальні проблеми, 
20,7% — із-за відсутності перспек
тив і впевненості у завтрашньому 
дні, 5,7% — ріст аморальності і 
злочинності в суспільстві й пошук 
шляхів відвернення їх. Лише 4,1% 
опитаних вважають, що навернен
ню до Бога сприяє діяльність за
рубіжних місіонерів.

Міжрелігійна рада Росії праг
не створити Раду глав релігійних 
конфесій СНД. Але і цю міжкон
фесійну установу теж не полиша
ють імперські амбіції. Виступаючи 
на засіданні Ради, Патріарх 
Олексій II відзначив, що «послідо
вники православ’я, ісламу, іудаїзму 
та буддизму протягом століть 
співпрацювали в світі на території 
Росії, гармонійно взаємодіючи на 
благо Вітчизни і взаємного збага
чення культур...». Переконаний, що 
Міжрегіональна рада Росії стане 
еталоном міжрелігійного діалогу».

Обмеження прав релігійних 
організацій на викладання у 
школі основ християнського 
віровчення зажадав Консти
туційний суд Латвії. Це — реакція 
на заяву Ризької спільноти 
дієвтурів (неоязичників),які вважа
ють, що викладання цієї навчаль
ної дисципліни обмежує свободу 
віросповідань в країні.
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Московські атеїсти оскаржу
ють в суді договір про співпрацю 
між єпархією Російської Право
славної Церкви і Міністерством 
освіти Московської області, згідно 
з яким в школах вводиться викла
дання «Основ православної куль
тури». Атеїстичне Товариство 
Москви вважає, що це суперечить 
Конституції РФ. До того ж, атеїсти 
дотримуються принципу, що будь- 
яке релігійне виховання сприяє 
розвитку неуцтва.

Президентом Індії став му
сульманин Абдул Калам. Голосу
вало 776 парламентарів і 4120 
представників асамблей усіх 28 
штатів та шести союзних територій. 
Вибори засвідчили падіння автори
тету індуїстських партій — «Бха- 
ратія Джаната парті» та Індійського 
національного конгресу.

83 % кубинців є віруючими.
Ключову роль у відродженні 
релігійності на острові Свободи 
відіграв приїзд сюди Папи Івана 
Павла II. Активну роль у цьому відро
дження відіграють миряни. Нині ли
ше в Гавані діють 250 місій і молитов
них будинків католицької Церкви.

Російський Сибірський на
родний собор утворено 10 червня 
в Омську. До цієї міжконфесійної 
організації ввійшли православні, 
буддисти, іудеї, мусульмани і ста
рообрядці. Головною ідеєю Собо
ру має стати «вміння жити в одній 
країні». Помітною і незрозумілою є 
відсутність в синоді Собору като
ликів, протестантських течій.

Кряшени — важлива складова 
в політиці впливу Москви. За 
різного роду оцінками, у Татар
стані приблизно 300 тис. кряшенів, 
що складає біля 8% населення. 
Однак, попри відносно малу 
кількість, ці татари є православни
ми («кряшен« — перекручене 
російське слово «хрещений«), що 
робить їх важливим елементом у 
політиці впливу Москви в регіонах 
Росії. Походження кряшен спірне. 
Згідно одних джерел, вони були 
християнами задовго до завою
вання Іваном Грозним Казанського 
ханства у 1552 р. Інші говорять про 
них як про «православних, але та
тар за кров’ю«. Татари — як му
сульмани, так і невіруючі — напо
лягають на тому, що різниці взагалі 
не існує, а кряшени є «нащадками 
насильно хрещених при Івані Гроз
ному«. Татарам, які прийняли хре
щення, було дароване звільнення 
від податків і військової повин
ності. Нинішня проблема виникла 
тому, що татари є другою за чи
сельністю національністю у 
Російській Федерації. їх розколом 
чи, навпаки, консолідацією багато 
хто із політиків намагається 
вирішити свої проблеми.

Група паломників потрапила 
в страшну аварію. Вони їхали з 
Польщі в Боснію, до міжгірської 
святині. В ніч з ЗО червня на 1 лип
ня біля угорського озера Балатон 
автобус пробив дорожню огорожу, 
впав в кювет і перекинувся. Заги
нуло 19 осіб, а 32 з тяжкими трав
мами в критичному стані попали в 
лікарні.
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Дві ісламські країни — 
Турція та Катар — згідно плану 
нападу на Ірак нададуть США свої 
аеродроми.Розроблено конкрет
ний план знищення всієї інфраст
руктури країни. Сотні бойових 
літаків, десятки тисяч бойових 
піхотинців будуть задіяні при цьо
му. Як бачимо, спрацює «від на
впаки» біблійний принцип «не 
вбий». (ВВ — №157)

Християнська організація 
«Маале шель Хаїм» планує побу
дувати в Єрусалимі навчальний 
центр для тисячі студентів зі всьо
го світу. Священик Ольф Акман, 
який очолює центр, зауважує, що 
в установі будуть вивчати іудаїзм, 
християнство, іслам, інші релігії. 
«В іудеїв і християн один Бог. Ті, 
хто вірить в Євангелію, не можуть 
ненавидіти євреїв, бо корені 
іудаїзму й християнства — тут, на 
цій землі». В християнстві існує 
дві позиції. Та, яка обстоює відхід 
від ТАНАХу, зрештою скочується 
до антисемітизму. Наша позиція, 
сказав Ольф Акман, протилежна. 
Зближаючи іудаїзм і християнст
во, ми в такий спосіб йдемо до не- 
сприйняття антисемітизму. 
лах)

Антикатолицька пропаганда 
в Росії, на щастя, починає заспо
коюватися. Розум перемагає 
емоції. Це — визнання ординарія 
єпархії св.Климента (Саратов) 
Клеменса Піккеля. Єпископ не ба
чить підстав для протистояння ка
толиків і православних, бо ж вони 
належать до Церков-сестер. Вод

ночас владика наголосив на тому, 
що він «не зустрічає деструктивно
го ставлення світської влади до ка
толицької Церкви як меншини». 
Влада Саратова «розуміє не
обхідність міжнаціональної і 
міжконфесійної злагоди в регіоні».

Православно-католицький 
діалог в Росії зайшов у глухий 
кут. Такий висновок робить за
ступник Голови Відділу зовнішніх 
церковних зв ’язків Московського 
Патріархату о.Всеволод Чаплін. 
РПЦ не вважає утворення на те
риторії Росії католицьких єпархій 
лише внутрішньою справою като
ликів, бо ж це чіпає інтереси іншої 
христянської Церкви, яку вони 
офіційно проголошують своєю се
строю. »Ми хотіли б наші відноси
ни з католиками сприймати не як 
конкуренцію, а як партнерство, і 
жити не за мертвою буквою юри
дичних постанов, а за високими 
моральними принципами, які ве
лять християнам працювати 
спільно й жити згідно із законом 
братської любові». Партнерство 
обов’язково передбачає узгод
ження дій. З боку католицької 
Церкви цього не було. «Діалог 
треба вести до, а не після прий
няття конкретних рішень, які сто
суються прямо інтересів однієї із 
сторін діалогу». РПЦ проти ство
рення в Росії повноцінної, цент
ралізованої Помісної Католицької 
Церкви. «В Росії ми маємо справу 
з цілеспрямованою м ісіонерсь
кою роботою Римо-католицької 
Церкви з розширення своєї при
сутності».
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К А Т О Л И Ц И З М

Л ист Папи Римського П рези
денту Росії В.Путіну, надісланий 
ще 8 травня з приводу вислання з 
РФ єпископа дієцезії св.Йосипа з 
Іркутська Єжи Мазура, зали
шається вже два місяці без 
відповіді. Так само до того не 
одержав відповідь від російського 
міністра закордонних справ В.Іва
нова на свій лист від 20 квітня гла
ва Ватиканської дипломатичної 
служби архієпископ Жан-Луї Те- 
ран. Москва сама себе загнала в 
глухий кут непродуманим актом, а 
тому нині відшуковує різні факти 
прозелітичної діяльності Єжи Ма
зура, хоч, власне, це не є справою 
держави, яка відділила від себе 
Церкву. Таке може бути лише там, 
де держава і церква є одне й те ж. 
Апостольська столиця не припи
няє свої прагнення із з ’ясування 
ситуації, бо ж неприсутність єпис
копа вжё має небажані «конкретні 
наслідки для життя католицької 
спільноти дієцезії».

Хворий Папа дає надію  л ю 
д ям . Це відзначив кардинал 
Крістофер Шьонберн, архиєпис-

коп Відня. Папа сповнений духов
них сил, а не фізичних. «До по
вноцінного життя належить також 
і старість, хвороба й 
недієздатність». Папа демонст
рує нам «інше ставлення до життя 
і смерті», зауважив кардинал. Він 
«показує нам, що смерть — то аж 
ніяк не нещастя, а життя то не 
самі тільки приємності аж до ос
таннього дня... Більше того, жит
тя є дар, нам даний, і ми повинні 
його оберігати. Тому евтаназія 
суперечить Божому плану». На 
питання про відмову Папи від 
правління кардинал відповів: «Ко
ли ж це відходили від правління 
царі, князі, єпископи чи хоч би на
стоятель? Раніше нікому не спа
дало на думку визнавати останню 
фазу життя стидною і приховати її 
заслоною, немов би сивий вік — 
щось недоречне. Людина похило
го віку має цінність як власне лю
дина похилого віку. Стара людина 
— це специфічний суспільний 
статус. Йому приписується 
мудрість, пов’язана з віком. То ж я 
питаю: чому старий Папа не може 
бути Папою? Треба не боятися, а 
вірити, що Святий Дух може керу
вати Церквою через особу хворо
го Папи».

За скасування целібату свя
щеників висловився католицький 
архиепископ з Шотландії Кейт 
О’Браєн. «Не існує жодного серй
озного богословського документу 
проти скасування целібату, в той 
час як, власне, це скасування не 
викличе жодної нової богословсь
кої проблеми», — заявив він.
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Відмова від обов’язкового целіба
ту, вважає владика, дасть свяще
никам більше свободи у здійсненні 
отриманого від Бога дару любові». 
Виступ Кейта О’Браєна є 
своєрідною реакцією на заяву Па
пи, що католицька Церква «ре
тельно охоронятиме целібат».

Жінки стали священиками в 
католицькій Церкві. В кінці черв
ня дійство висвяти єпископом 
Фердінандом Регельсбергером 
біля десяти жінок із Австрії, СІНА та 
Німеччини в священики відбулося 
на борту судна, що пливло Ду
наєм. «Жінки — половина всіх хри
стиян, — заявила одна із висвяче
них в сан монахинь Христина Маір- 
Люметцбергер. — Якщо їх висвята 
й не відповідає законам Церкви, то 
вона суперечить лише традиціям, 
а не вірі». В Церкві багато хто вва
жає, що возведення жінок в сан 
священиків могло б допомогти 
вийти з тієї кризи, в якій знахо
диться нині католицизм. Так мож
на було б вирішити і проблему 
дефіциту священиків, оскільки чо
ловіки нині не виявляють великого 
бажання ставати ними. О днак 
оф іційний Ватикан про™  того, 
щоб ж інки були свящ ениками. 
Кардинал Джозеф Рацінгер напра
вив лист семи жінкам-священи- 
кам, висвяченим аргентинським 
єпископом Ролуном Браші, з ви
могою «до 22 липня визнати всю 
недоречність і дурість церемонії й 
вибачитися», бо ж цей вчинок об
разив гідність всіх жінок, чия роль в 
церкві визначена віками і є 
незмінною.

Релігійна панорама

Візит Папи Римського в Хор
ватію у вересні місяці не відбу
деться. Причиною цього називають 
незавершеність беатиффікаційної 
справи світського католика Івана 
Мерзи, якого Папа має оголосити 
під час приїзду блаженним. Візит 
перенесено на весну 2003 р.

«Папамобіль» нової конст
рукції з ’явився у Ватикані. В задній 
частині він має спеціальну стінку, 
яка відкидається так, що на ній 
можна підняти в кабіну крісло на 
колесиках разом з Папою Римсь
ким. Кабіна «папамобіля» кулене
пробивна. Скло вікон опускається 
так, що Понтифік може вітати лю
дей. Є мікрофон, який дає мож
ливість звертатися з промовою до 
зустрічаючих.

Наступний, 3 4 -й  Всесвітн ій  
день миру, одержав девіз «Расет 
in terris: неперервний обов’язок». 
Його так названо на честь 40-річчя 
Енциклики Папи Івана XXIII «Расет 
in terris» (світові мир), яка відіграла 
значну роль у зміні світової політи
ки, в налагодженні добрих відно
син між людьми різних вірос
повідань, віруючими й невіруючи
ми. Девіз цей актуальний у наш 
час, зазначає Папа Іван Павло II, бо 
ж загроза нової війни знову навис
ла над світом.

Бюджет Ватикану в минулому 
році вперше за останні 9 років вия
вився збитковим на 3 млн. (прибу
то к— 173,525 млн. дол., видатки — 
176,587 млн. дол.). Це пояснюють 
зростанням кількості дипломатич
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ного корпусу країни, який має нині 
десь 2700 осіб у всіх регіонах світу. 
Лише в 2001 р. на нього витрачено 
55,5 млн. дол. Великі прибутки 
приносять Ватикану його музеї. 
Нерухомість Ватикану, що займає 
44 га, оцінюють в 650 млн. євро, а 
його художні багатства — незрівня
но більше. Але цікавим є те, що, як 
це підтвердив і економічний дирек
тор Ватикану кардинал Серджіо 
Себастьяні, Собор Святого Петра 
оцінюють всього в одну євро. Але ж 
не для продажу він збудований! 
(Сегодня. — 10 липня)

Католицьку Церкву турбує 
характер «подорожей» сучасної 
молоді по сторінках Інтернет.
Звідси вона бере інформацію про 
насильство й порнографію, про
глядає сайти, скеровані проти ка
толицизму. В спеціальному доку
менті Апостольської Столиці 
«Церква й Інтернет» наголо
шується, що останній має служити 
інтегральному розвитку особис
тості». Користування інтернетом 
зобов’язує користувача до мо
рального вибору. Основним кри
терієм цього може бути шанування 
гідності особи й загальне благо. 
»Дозволено все, що не суперечить 
цим критеріям... Морально непри
пустимо звертатися до порно
графічних, аморальних, явно агре
сивних і асоціальних сайтів». За
стерігає документ і від споживаць
кого підходу до питань віри, стану 
«купівельного шаленства», коли 
хапаються й вибираються релігійні 
елементи, які відповідають лише 
особистим смакам.

Католики Індії з розумінням 
сприйняли прохання закрити 
свою парафію в селі Тхумпу «зара
ди інтересів національної безпеки 
країни». Католицькі храмові будівлі 
були використані для розміщення 
там центру космічних і ядерних ра
кет. Уряд Індії виділив спеціальні ко
шти для будівництва нового храму 
й парафіяльного центру.

Вперше в Швейцарській 
гвардії Ватикану з ’явився 
небілий солдат. Це — уроженець 
Індії Дхані Бочманн, який був взя
тий на виховання багато років тому 
однією із швейцарських сімей. 
Швейцарська гвардія постійно 
відчуває певні труднощі з відбором 
своїх солдат, адже вони повинні 
бути обов’язково католиками, 
швейцарцями, ростом понад 180 
см, такими, що відслужили у 
війську Швейцарії. Гвардійці слу
жать мінімум два роки, носять при
думану ще Рафаелем синьо-оран
жеву форму. їм обов’язково прихо- 
диться вивчати італійську мову.

За Папу Римського із країн 
третього світу висловився німець
кий Кардинал Йозеф Рацінгер. «В 
Африці є багато видатних особис
тостей, якими ми можемо захоп
люватися і які досягли вершин в 
подібному служінні», — відзначив 
Владика. На його думку, західний 
світ, всупереч своїм офіційним ан- 
тирасистським міркуванням, про
довжує ставитися до країн третьо
го світу з явною упередженістю. 
Здолати це зможе лише Папа Аф
риканського походження.
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ПРОТЕСТАНТИЗМ

Латвійська Євангелічно-Лю
теранська Церква одержала пра
во на Домський собор в Ризі. 
Церквою підписано ті умови, на 
яких передається їй в користуван
ня ця пам’ятка історії і культури. 
Розроблено спеціальний законо
проект про Домський собор.

Англіканська Церква вшано
вує пам’ять католицького свя
того. В англіканському храмі Лон
дона з ’явився портрет Томаса Мо
ра — відомого англійського мисли
теля XVI ст., якого, як мученика, ка
нонізувала Католицька Церква. 
Відомо, що Т.Мора стратив ко
роль-реформатор Генріх VIII за йо
го вірність Римському Престолу. 
Хоч і по цей час дехто з англікан 
сприймає Т.Мора як «гонителя їх 
предків», але вивішенням його 
портрету в англіканському храмі 
вони забажали своєрідно проде
монструвати «акт примирення» 
двох основних конфесій Англії.

Глибоку кризу переживає 
баптизм в Німеччині, що має тут
86 тис. своїх послідовників. Ос
таннім часом відмовилися від по
сади два президенти деномінації, 
три —- її директори. Організація 
має борг в 23 млн. доларів. 
Відсутні кошти для фінансування 
місій цієї Церкви. Намітилось ско
рочення кількості членів громад 
баптистів (за 2001 р. — 0,7%). І це 
не лише наслідок смерті, а й відхо

ду. Так, вийшла в ц.р. з баптизму 
повністю одна громада в 350 
етнічних німців.

Протестантські громади за
криваються в Туреччині полі
цією. Радикальні ісламісти водно
час перед молитовними будинка
ми протестантів влаштовують де
монстрації з антихристиянськими 
гаслами. Доходить до того, що 
протестантів звинувачують в шпи
гунстві. Муніципалітети ряду міст 
країни провели судові пересліду
вання християнських лідерів, зава
жають всіляко в здійсненні бого
служінь. В Анкарі і Стамбулі зачи
нені деякі християнські школи. В 
місті Ізмір на зібраннях баптистів 
постійно присутні агенти міліції.

Документ «Основи соціальної 
концепції» розробляється Ро
сійським об’єднаним союзом хри
стиян віри євангельської. Зокрема 
з ’являються в ньому нові блоки про 
ставлення до спорту й до окультиз
му. Надто багато надходить пропо
зицій до проекту як від окремих 
Церков, так і від парафіян. Харак
терним є те, що документ п ’ятиде
сятників є одним із перших, які 
присвятили протестантські церкви 
соціальним проблемам.

Архиєпископ Кентеберійський
— духовний керівник англіканської 
Церкви — Джордж Кері виступив 
проти відокремлення Церкви від 
держави, бо ж це нібито «завдасть 
удару по цілісності суспільства, ос
лабить мораль і, можливо, посіє 
зерна авторитаризму. Водночас
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бисті інтереси примата». Відомо, 
що в Англії Церква і держава тісно 
пов’язані між собою: британський 
монарх є Верховним правителем 
Церкви Англії, 26 єпископів вхо
дять до палати лордів, а кандида
туру архієпископа Кенте- 
берійського затверджує прем’єр- 
міністр країни.

С в ідків  Єговм з кожним р о 
ком  стає все б ільш е і б ільш е. В 
цей час вони є в 235 країнах світу, 
їх вже більше 6 мільйонів. Протя
гом 2001 і декількох місяців цього 
року вони провели свої обласні 
конгреси. Особливими були кон
греси у Франції та Італії, бо ж в 
цих країнах свідки Єгови зазнали 
найбільше випадів з боку преси. 
В 2000-2001 роках свідкам Єгови 
в багатьох країнах через місцеві 
судові інстанції або ж через Стра
сбурзький  суд приходилося за
хищати своє право на свободу 
буття. Всі судові позови вони виг
рали. В останні роки успішно 
пройшла реалізація програми по
будови Залів Церкви. Вони з ’яви
лися навіть в тих 92 країнах, де на

це раніше не вистачало коштів. 
Свідки Єгови мають тепер у світі 
93154 зібрань. Кількість піонерів 
— 787,5 тисяч. В 2001 р. було 
проповідано ними 116908225 го
дин. Серед них і години активної 
піонерки Альонки, яка щотижня 
відвідує головного редактора ча
сопису «РП».

Свідкам  Єговш в Грузії не
л егко . Закликаючи владу пере
шкодити намірам єговістів прове
сти своє зібрання в Тбіліському 
Палаці спорту, Грузинська Право
славна Церква при цьому заува
жує, що «агресивний прозелітизм 
цієї секти викликає активне про
тистояння громадськості». Вод
ночас вона застерігає, що це 
зібрання призведе до «значного і 
серйозного конфлікту». Гру
зинська ПЦ вважає, що закріпле
на в країні свобода совісті і вірос
повідань зовсім не означає «ле
галізацію й заохочення «агресив
ного прозелітизму».

3 3їз д  п ід  на звою  «Разом 
2002» в ідбувся в червні у Ва- 
ш и нгто н і. Як відзначив дирек
тор Центру Духовного віднов
лення в Клівленді (штат Теннесі) 
Роберт Фішер, вперше провідні 
лідери всіх течій п ’ятидесятників 
і харизматів зібралися в дусі 
єдності не обговорювати роками 
наростаючі доктринальні роз
біжності, а «радіти в єдиній ду
ховній спадщині». Тут були 
керівники «Асамблеї Божої», 
О б’єднаної П’ятидесятницької 
Церкви та ін.
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ПРАВОСЛАВ'Я

Рішенням ЮНЕСКО монастир 
святої Катерини на Сінаї оголо
шений всесвітнім історичним і 
культурним надбанням. Це 
рішення ЮНЕСКО було обнароду
вано в Будапешті під час засідання 
Комітету ЮНЕСКО із Всесвітньої 
спадщини. Таким чином, міжна
родне співтовариство офіційно 
визнало той особливий внесок, що 
протягом багатьох століть монас
тир вносить у розвиток світової 
культури, а також конструктивного 
діалогу між представниками всіля
ких релігійних конфесій, що прожи- 

-вають як у самому Єгипті, так і за 
його межами. Як відомо, монастир 
святої Катерини славиться своїми 
величезними зібраннями древніх 
ікон і рукописів. Саме тут у XIX ст. 
був виявлений один з найдавніших 
кодексів Біблії, названий згодом 
Синайським. У свій час монастир 
мав своє подвір’я в Києві. Заснова
не в XVIII ст., воно тепер «окупова
но« Національним банком України.

«

Грецька Православна Церква 
погоджується з пропозицією зняти 
обмеження на службу в армії її свяще
ників. Синод ГПЦ вважає, що служба 
в армії дасть можливість молодим 
людям краще пізнати суспільство, 
підніме рівень їх відповідальності, 
сприятиме їх гартуванню.

Патріарх О лександр ійсько ї 
Православної Церкви Петро VI9 в 
кінці червня відвідав Грузію. Під час
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прийому на честь високого гостя 
Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія II 
відзначив важливість цього візиту 
«в нинішній час загострення проти
стояння цивілізацій і релігій». Глава 
Олександрійської Церкви показав 
на прикладі своєї країни — Єгипту 
— можливість мирного співісну
вання християнства та ісламу. Ак
тивну місіонерську роботу веде 
функціонуючий в Кенії православ
ний центр. «Там, де будується 
храм, будується і школа, і лікарня. 
В такий спосіб ми робимо посиль
ний внесок у справу допомоги 
бідним, яких в Африці не перераху
вати»,- відзначив Патріарх ОПЦ. 
Нині більше 400 африканців, які 
закінчили православні навчальні 
заклади, ведуть активну м ісіо
нерську роботу по всьому конти
ненту. Координують їх діяльність 15 
митрополитів і 5 єпископів.

Православний храм Д резде 
на, згідно рішення Верховного су
ду Саксонії, має бути переданий 
Російській Православній Церкві 
Закордонній. Парафіяни Мос
ковського Патріархату, які до цього 
користувалися приміщенням, вис
ловили своє незадоволення, поси
лаючись при цьому на неза
конність передачі цього храму в 
1937 р. гітлерівською владою 
РПЦЗ. Остання в ті роки підтриму
вала фашистів.

Патріарх Олексій II відвідав 
Бутово — колишній закритий 
полігон НКВС, де проводилися ма
сові вбивства тих, хто був невдово- 
лений тоталітарним режимом. Де
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сятки тисяч таких поховано тепер 
тут в братській могилі, над якою 
владика провів богослужіння. В 
Бутово побудовано невеличкий 
дерев’яний храм в ім ’я Новомуче- 
ників і Сповідників Російських. 
Більше тисячі тих, хто постраждав 
в ті роки за віру й Церкву, ювілей
ний Архиєрейський Собор 2000 р. 
відніс до лику святих.

МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

Конфлікт між мусульмансь
кими управліннями Росії нарос
тає. Якщо глава Центрального ду
ховного управління мусульман 
Росії і європейських країн СНД 
Т.Таджуддін звинувачує раду 
муфтіїв Росії, очолювану Р.Гай- 
нутдіном в потуранні радикальним 
ісламським рухам, то останній 
приписує ЦДУМР підтримку нетра
диційних ісламських течій. Він та
кож звинувачує Т.Таджуддіна у 
спробі узурпації влади над всіма 
мусульманами Росії, хоч до його 
Управління не входять муфтії, 
об’єднані РМР і Духовним уп
равлінням мусульман Південного 
Кавказу. В інтерв’ю газеті «Незави- 
симая» Р.Гайнутдін відзначив, що 
іслам, як і інші релігії, не може бути 
екстремістським. «Інша справа, 
коли екстремістські організації, 
окремі особи прикриваються 
релігією, релігійною ідеологією, 
релігійними прапорами. Таке 
зустрічається не лише серед 
послідовників ісламу, а й в  христи
янстві чи іудаїзмі. Причину появи 
екстремістів, які тією чи іншою

мірою пов’язують себе з ісламом, 
слід шукати не в ісламі, а в умовах 
життя мусульман. Якщо підходити 
з цих позицій, то загроза реальна, 
більше того, вона постійно нарос
тає. І це зрозуміло. Саме серед 
мусульманської молоді найвище в 
країні безробіття, низький рівень 
життя. Ця молодь відчуває 
найбільше труднощів при адаптації 
до сучасних реалій, більше, ніж 
послідовники інших релігій, пере
живає кризу «традиційних ціннос
тей і способу життя». (Независи
мая. — 19 червня)

Суд Флоріди дозволив му
сульманкам фотографуватися 
на водійські права у паранжі.
Ініціювала розгляд справи Султана 
Фріман, у якої забрали права після 
теракту 11 вересня і пообіцяли їх 
повернути лише після заміни фо
тографії. Нововведення для му
сульманок обгрунтовувалося не
обхідністю забезпечення держав
ної безпеки. Рішення суду проку
рор штату Дж. Вейл розцінив як та
ке, що прямо загрожує безпеці 
громадян США.

Північний Кавказ стає все 
більше мусульманським. Росія
ни виїздять звідси. Якщо в 1990 р. 
в столиці Дагестану Махачкалі їх 
було 70%, то нині лише 46%. В 
найбільш російському районі рес
публіки Кизлерському із 48 дирек
торів шкіл лише 7 — росіяни. Не 
допомагає при цьому навіть 
офіційна політика допомоги 
росіянам, різні пільги. Мер Махач
кали А.Гусейнов, реагуючи на це,
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заявив: «А чому це раптом
росіянам такі привілеї?». 
симая. — 27 червня)

В Іркутську 11 липня було 
обстріляно соборну мечеть.
Керівник Байкальського казияту 
Фарід Мінгалєєв, заявив, що му
сульмани не схильні розглядати 
цю подію як терористичний акт, а 
бачать у ньому лише хуліганську 
витівку. За словами Ф.Мінгалєєва, 
обстріл мечеті не вплинув на 
кількість людей, які відвідують 
храм щодня. Він також додав, що 
всі жителі міста різко засудили 
злочин. «Якої-небудь зловтіхи, 
викликаного даним фактом, ми не 
спостерігали».

Мусульманські ортодокси за 
обмеження регіонів ісламсько
го туризму. Відомий авторитет 
ісламу з Мекки шейх Абдель Рах- 
ман ас-Садіс заявив, що, згідно 
шаріату, виїздити за межі мусуль
манських країн правовірним не 
дозволено. «Не слід їхати з 
світською метою туди, де Вас мо
же затягнути чорна трясовина, 
якою є країни Заходу».

ісламські камікадзе можуть 
знищити навіть найбільш захи 
щені об’єкти. Нині вони зорієнто
вані на знищення військових і ко
мерційних суден країн, задіяних в 
операції із знищення «Аль-Каїди» в 
Афганістані. Зброя у них повністю 
сучасна: магнітні «липучі« міни, 
підводні транспортировщики, 
швидкісні катери, морські скутери, 
мініпідподки, керовані смертника
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ми-шахідами. Камікадзе можуть 
потрапляти на судно разом з паса
жирами. Нині вони проходять 
своєрідне «стажування» в 
ланкійському угрупуванні «Тигри 
Таміл Ілама». То ж США виявилися 
як ніколи незахищеними.

«Небезпека ісламського екст
ремізму існує нині, як і завжди».
Це слова лідера ультра-національ- 
них сил Франції Жан-Марі Ле Пена. 
«Не треба думати й бути наївним, 
що ці люди не здатні зробити те, що 
було зроблено. А якщо вони це зро
били, то їх слід знищити...Слід 
пам’ятати, що світ ісламу ніколи не 
приходив в рух якось по-іншому, а 
не підтиском демографії... Звичай
но, не слід приховувати завойов
ницький характер ісламу, але при
чина експансії ісламського світу — 
не релігія, а демографія». (Незави
симая. — 4 червня)

Служба імміграції США вис
лала таємно із країни після 11 ве
ресня більше тисячі іноземців-му- 
сульман. Вони були депортовані 
переважно в арабські країни та 
держави Південно-Східної Азії 
нібито за якісь порушення візового 
режиму. Депортовані навіть часто 
не знали , що коять з ними. Для пе
ревезення використовуються чар
терні рейси португальської 
авіакомпанії. Декого з мусульман 
силою вштовхували в літаки, три
мали в наручниках протягом всьо
го польоту. (Факты. — № 124)

Покараних з а  законам и шаріату
у футбольній команді Ірану, яка
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21 серпня зустрічається в Києві зі 
збірною України, два футболісти, 
їх ще в 1998 р. зафіксувала «в не
хороших звичках з дівчатами» в 
ресторані спеціальна іранська 
міліція. За «моральний занепад» 
спортсмени одержали по спині 
один -70, а другий -170 ударів ба
тога. То ж можемо бачити, як 
відшматовані футболісти захища
тимуть честь Ірану.

БУДДИЗМ

Далай-Лама XIV прийняв в 
червні в Індії Президента Калмикії 
Кірсана Ілюмжинова. Але прийняв 
він його не як політика, а як палом
ника. Лідер Калмикії при цьому 
повідомив про візит Далай-лами у 
вересні місяці в Росію, зокрема в 
Бурятію, Калмикію і Туву, для 
зустрічі із своєю паствою. »В його 
поїздці немає ніякої політики». Сам 
Далай-лама відзначив, що його 
майбутній візит «переслідує чисто 
релігійну мету». До Калмикії він 
приїздив лише в 1992 році. Якщо до 
Жовтневої революції тут було біля 
ста буддистських монастирів, то в 
1992 році — жодного. Президент 
Ілюмжинов повідомив, що нині в 
Калмикії є 22 культові буддистські 
споруди. Підчас приїзду Далай-ла
ма висвятить в Елісті головний мо
настир Калмикії. Президент сказав, 
що вони очікують у вересні більше 
10 тис. паломників з різних країн.

Буддистський храм буде збу
довано в Ризі. На освячення ділян
ки землі під забудову прибув сюди

тибетський лама з монастиря Джаг- 
чуб-Лігнг, що в Індії. Храм буде нага
дувати Потапу-палац Далай-Лами в 
Лхасі. Ідея його побудови виникла в 
громади «Серце дхарми» в 2001 р. 
під час візиту в Ригу Далай-Лами.

В буддистському Тибеті фут
бол стає популярною грою. Про
водяться навіть чемпіонати по 
футболу між монастирськими ко
мандами. Розглядається питання 
про утворення об’єднаної збірної 
команди монастирів, яка зможе 
взяти участь у всесвітніх футболь
них змаганнях.

Чудо буддистського монас
тиря, що в китайському уїзді 
Феннін. 517 сходинок ведуть на 
330-метрову гору, де в скелі видов
бано келію овальної форми. Не
зрозуміло лише, що поповнює тут 
при відсутності джерела постійно 
повний невеличкий резервуар пре
чистої води, якою користувалися 
монахи. Зараз прагнуть з ’ясувати 
те, чому послідовники Будди обра
ли для монастиря саме цей глухий 
куточок високогір’я.

Далай-лама XIV, відвідавши 
в липні Хорватію, заявив, що 
своїми візитами він прагне зроби
ти свій внесок в боротьбу за за
гальнолюдські цінності й релігійну 
гармонію. »Це моя вихідна мета». 
Офіційні особи країни не прийняли 
Далай-ламу, побоюючись негатив
них реакцій Китаю. Лідер Тібету 
відвідав сплітський храм Святого 
Духа, де разом з єпископом 
Маріном Баришевичем виголосив
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молитву за мир, співпрацю й лю
бов. Хорватський академічний со
юз оголосив Далай-ламу «Люди
ною року, людиною діалогу». В 
Хорватію Далай-лама прибув із 
Словенії, де мав виступ в люб- 
лянському парку Тіволі перед 
п’ятитисячною аудиторією. Тут йо
го приймали і голова парламенту, і 
прем’єр-міністр. До цього Далай- 
лама був гостем чешського Прези
дента Гавела. «Ганді нинішнього 
століття» — так часто називають 
тібетського лідера, бо ж він закли
кає будь-які непорозуміння 
вирішувати шляхом діалогу й ком
промісу, а не насилля й воєн.

ЩДІЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ТРАДИЦІЯ

Індуїсти в районі Кашміру не 
дотримуються принципів своєї 
релігії. Про це розповіли учасники 
знімальної групи «Інтера», яка 
відвідала Індію, працюючи над про
ектом «На лінії вогню». »3 противни
ком не церемоняться. Були випад
ки, коли у полоненого кулеметом 
відрізали ноги і він вмирав від боль
ового шоку.» Були й інші способи 
знущатися над полоненими. «Зали
вають в кишки бензин, від чого рап
тово відмовляють нирки й печінка; 
зв’язують людині руки й ноги, а в 
пряму кишку заганяють арматуру. 
Взагалі, життя цінять в ніщо: спочат
ку розстрілюють, а потім дивляться 
кого». Зрозуміло, що при такому 
підході до вирішення конфлікту на 
мир між мусульманами й індуїстами 
в регіоні не слід очікувати.
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Індуїстський фестиваль «Джа- 
ганат рат ятра», який почався 12 
липня в індійському штаті Гуджа
рат, може спровокувати насилля 
на грунті міжетнічного протистоян
ня. Багато мусульман на час фес
тивалю виїхали з району його про
ведення. В штат стягнуто більше 2 
тис. солдат і поліцейських, задіяні 
спеціальні команди кінологів, са
перів і снайперів.

Товариству свідомості Кріш- 
ни в Росії вже ЗО років. Воно тут 
почало розвиватися після 1971 р., 
коли Москву відвідав ачарія 
крішнаїтів Свамі Прабхупада. Як 
визначив Президент Центру свідо
мості Крішни в Росії Вадим Тунеєв, 
«свідомість Крішни — це не релігія, 
а скоріше спосіб життя, що перед
бачає цілісний завершений світо
гляд, який ґрунтується на філо
софії давньоіндійської книги «Бха- 
гават-ГІТА». Нині в Росії понад 100 
храмів і біля 80 тисяч віруючих- 
крішнаїтів. Товариством Росії по
ширено 10 млн. книг російською 
мовою, надається гуманітарна до
помога. »Звичайно, ми являємо 
собою незвичне й екзотичне яви
ще на фоні російського життя», але 
«крішнаїти в Росії залишаються на
самперед росіянами», — сказав 
В.Тунеєв. При цьому лідер 
російських крішнаїтів зауважив, 
що вони «мають свою нішу й певні 
перспективи розвитку», бо ж є лю
ди, які потребують «саме таку фор
му духовності, яку дають 
крішнаїти». (Независимая. — 
19 червня)
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Звичаї індуїзму надто сурові.
Жінка із індійського поселення 
Індаура, яка пішла у паломництво 
із своїми подругами без дозволу 
на те чоловіка, вимушена була 
пройти церемонію перевірки на 
чистоту. Як доказ відданості 
своєму чоловіку, вона мала 
декілька секунд протримати в ру
ках розжарене залізо. Руки при 
цьому їй змазали турмериком. 
Після випробувань Сангріта Сауда 
продемонструвала присутнім не- 
пошкоджені руки. Відтак вона з 
волі старійшин племені повер
тається до сім ’ї свого чоловіка. 
Цією екзекуцією було доведено, 
що двадцятирічна Сангріта чиста, 
як богиня Сіта.

ІУДАЇЗМ

Американський об’єднавчий 
розподільчий комітет «Джойнт»
розгорнув бурхливу активність з 
благодійницької діяльності через 
хеседи. Але газета Єврейської Кон
федерації України «Еврейский обо
зреватель» (13\32) порушила пи
тання недоцільності організації 
благодійницької допомоги за 
національною ознакою. З одного 
боку, це сприяє збільшенню нега
тивних настроїв щодо євреїв, з 
іншого — нехтує те, що в роки війни 
не існувало якогось національного 
поділу: люди ділилися останнім ку
ском хліба, незважаючи на 
національну належність. Тому не так 
вже й багато треба, щоб поруч з 
євреями надавати невелику допо
могу заслуженим людям —

інвалідам, учасникам бойових дій — 
росіянам, українцям та ін., без яких 
був би «просто неможливий мир на 
Землі». Висновок газета робить та- 
кий:»допомога за національною оз
накою, та ще й євреям, — чи 
потрібна вона в такому вигляді? Ад
же невідомо ще, якими наслідками 
це ще може для нас (євреїв — Ред.) 
обернутися завтра».

Антисемітських поглядів до
тримуються ЗО відсотків євро
пейців. Це засвідчують результа
ти опитування, проведеного Анти- 
диффамаціонною лігою в п ’яти 
європейських країнах (опитано 
2500 осіб по 500 з кожної країни). 
Найбільше негативну думку про 
євреїв висловили бельгійці, німці і 
французи. Менш вороже налашто
вані британці і датчани, хоч 10% 
англійців вважають, що євреї 
схильні до підозрілих дій при до
сягненні своєї мети.

Конференція представників 
єврейських громад Узбекиста
ну утворила рабинат. Головним 
рабином республіки обрано Абе 
Давида Гуревича. Активізації 
діяльності іудейських громад в 
країні сприяла діяльність тут 
декількох Міжнародних єврейсь
ких організацій.

Камінь від стіни плачу було 
вмуровано в першу синагогу 
столиці Казахстану. Вона буде 
збудована в Астані в кінці цього ро
ку, як сказав головний рабин Ка
захстану Ешая Кочен. Нині в країні 
проживає понад 70 тис. євреїв.
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Синагогу у Флоренції могла 
прикрашати картина Мікеланд- 
жело із зображенням підсвічника 
на сім свічок. Її знайшли нещодав
но під час інвентарізації запасників 
музею дизайну в Нью-Йорку. Кар
тину купили в 1942 р. за 60 до
ларів. Нині ЇЇ ціна — 10-12 млн до
ларів. Малюнок виконано вугіллям 
на жовтуватому папері.

В Єрусалимі в Стіні Плачу 
з ’явилася незвичайна мокра 
пляма розміром 20 на 40 см. В цей 
час в Ізраїлі стоїть дуже жарка по
года. Ортодоксальні іудеї побачи
ли в цьому вістку про скорий 
прихід Месії, швидке наближення 
Божого Суду, припинення війн і 
встановлення Царства Божого на 
Землі. В цьому святому місці забо
ронені будь-які розкопки і про по
ходження плями можна лише здо
гадуватися.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧИ

В день мученицької смерті 
лідера мормонів Дж.Сміта —
28 червня — в Наву (штат Іллінойс) 
було відкрито храм Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів. Його 

збудовано на 
тому місті, де 
стояв перший 
мормонський 
храм в Аме
риці, збудова
ний ще в 
1 84 .0 -1  8 4 6  
роках. На це
ремонію ос

вячення за спеціальними рекомен
даціями приїхали в Наву тисячі 
святих. При відродженні храму 
прагнули зберегти архітектурний 
обрис храму, побудованого ще 
піонерами руху. Цьому сприяло 
віднайдення в 1948 р. будівельних 
креслень історичного храму. 
«Архітектурний стиль — прикраси 
із кам’яними зображеннями сонця 
й місяця, вікна, шпиль, дах, слухові 
вікна, всі деталі по можливості 
найбільше наближені тепер до 
оригіналу», — говорить директор 
церковного Департаменту будів
ництва храмів Кейт Степен. Зміни
ли хіба що розміщення статуї анге
ла Мормонія. Раніше вона була 
встановлена горизонтально і слу
жила замість флюгера. Тепер її по
ставили над храмом так само, як її 
нині встановлюють на інших хра
мах ці статуї. Але якщо на всіх хра
мах статуя повернута на схід, то ця 
— на захід, до річки Міссісіпі і далі 
на Солт-Лейк-Сїті. Внесено зміни і 
у внутрішнє планування при
міщень. Стіни храму оздоблюють 
шикарні фрески, яких не мав істо
ричний храм. Вони є втіленням ра
дощів, красоти й світлої надії — тих 
почуттів, яких із-за гонінь і пе
реслідувань не знали піонери мор
монського руху. «Нова будівля хра
му — сказав президент Хінкпі, — 
буде стояти як пам’ятник тим, хто 
побудував першу таку будівлю на 
берегах Міссісіпі». Пряма транс
ляція про відкриття відновленого 
храму йшла 30-ма мовами народів 
світу. Зауважимо, що чомусь се
ред них не знайшлося місця ук
раїнській. Були й самоа, і кам-
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пучійська, і навахао, і....Українсь
кої ж не було! Певно що недо
працьовує в цьому Центр громад 
ЦІХСОД України.

Президент Церкви іеуса Хре
ста святих останніх днів Б.Х інклі
закликав шанувати людей інших, 
ніж твої, релігійних, політичних та 
філософських переконань, додав
ши при цьому, що це не пов’язано 
«з відмовою від своєї теології». 
«Визнавайте» їх гідність; не вишу
куйте їх недоліки. Звертайте увагу 
на їх сильні сторони й доброчин
ності — так ви знайдете ту силу, 
яка принесе користь вам самим».

Церква Всуса Христа Святих 
останн іх  дн ів  розширює свою 
співпрацю з ісламським світом. 
Високі гості постійно відвідують її 
Центр в Солт-Лейк-Сіті. Мусуль
мани використовують консервні 
підприємства Церкви для вироб
ництва халал — ритуально чистих 
продуктів. З Юти постійно йде в 
мусульманські країни гуманітарна 
допомога. Університет ім.Брігама 
Янга має договори співпраці з ря
дом країн ісламу. Один з єгипетсь
ких урядовців зауважив: «Якщо 
міст між Християнством та ісла
мом колись і з ’явиться, то його 
збудує Церква мормонів».

Пробіг за права лю ди™  — 
«Мультатлон» — розпочався 
16 липня. Його учасники можуть 
пересуватися за визначеним мар
шрутом (Санкт-Петербург — Па
риж) найрізноманітнішими спосо
бами: бігти, їхати на велосипеді,

роликових ковзанах, конях чи пли
сти по воді. Слід буде подолати по
над 4 тисячі кілометрів, перетнути 
простори Росії, Фінляндії, Нор
вегії, Данії, Бельгії, Нідерландів, 
Франції — і все це заради того, 
щоб поширити ідею Прав людини, 
які повинні стати у нашому світі 
фактом, а не ідеалістичною мрією.

Всесвітній д ім  Справедли
вості Всесвітнього Центру Багаї
звернувся до релігійних лідерів 
світу із спеціальним посланням, в 
якому зокрема зазначається, що в 
наш час, коли земля стає «спільною 
Батьківщиною», люди стали 
«усвідомлювати себе членами єди
ного роду людського». Організова
на релігія «часто стає однією з 
найбільших перешкод на цьому 
шляху». Її гідне ім’я часто слугує 
«прикриттям фанатизму». Тому вар
то звернутися до «спільного 
служіння Богові». «Фетиш абсолют
ного національного суверенітету 
знаходиться на шляху поступового 
зникнення», — констатують автори 
Послання. Тому потрібно рішуче 
відмежуватися «від досвіду минуло
го, а в сфері релігії всіляко підтри
мувати «міжрелігійний рух». 
«Міжрелігійні богослужіння мають 
ставати «звичним явищем». Проте 
релігійні лідери в переважній 
більшості не готові до такої «фунда
ментальної переорієнтації», а 
релігійні інституції «заклопотані 
більше зовнішніми проявами 
релігійності». Варто виявити в релігії 
ту «унікальну силу», яку вона має, і 
спрямувати її на здолання «сучасної 
моральної кризи», «на структуру
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соціальних відносин». Своє послан
ня Багаї завершують такими слова
ми свого засновника Бахаулли: «Не
має ніякого сумніву, що народи 
світу будь-якої релігії черпають 
натхнення з єдиного Небесного 
Джерела і всі вони піддані одного 
Бога. Різниця між настановами, 
яким вони слідують, пояснюється 
мінливими вимогами і нагальними 
потребами часу, в який вони були 
явлені. Всі вони, за винятком не ба
гатьох, що є породженням людської 
порочності, заповідані були Богом і 
є відображенням Його Волі й 
Наміру. Підніміться і, озброївшись 
силою віри, пошматуйте богів ва
ших марних мрій, що сіють розбрат 
між вами. Зберігайте вірність тому, 
що зближує вас і єднає».

Адміністративний суд Ншеч- 
чини підтвердив заборону на в’їзд 
до країни лідера Церкви єднання. 
Вважають тут, що діяльність 
послідовників Муна, які проголо
сили себе намісниками Бога на 
Землі, «вміщує небезпеку для мо
лоді». Спроба німецької спільноти 
«Об’єднана Церква» добитися 
відміни названого судового, ще 
1995 р., рішення, виявилася бе
зуспішною. Але заборона на в’їзд 
Муна до ФРН не заважає широкій 
діяльності громад мунітів в країні.

Китай засудив використання 
засудженим ним рухом «Фа
луньгун» можливостей супутнико- 
вого віщання з метою «зло- 
зорієнтованого поширення свого 
єретичного вчення». Міністерство 
засобів масової інформації КНР

охарактеризувало це як «диверсію 
і провокацію, направлену проти 
всієї системи супутникового зв’яз
ку». При цьому неназвано засуд
жувану країну, яка надала такі мож
ливості «Фалуньгун». Відомо, що 
глава цієї течії Лі Хінчжі з 1993 р. 
проживає в США.

«Діанетика» знову під судом. 
Хабарівська прокуратура Росії по
рушила питання про використання 
гуманітарним центром «Діанетика» 
різних лікувальних заходів без на
явності медичної освіти в тих, хто її 
проводить. В Росії Держдума 
своєю Постановою ще в 1996 р. 
визнала діяльність діанетиків дест
руктивною, проте вони продовжу
ють діяти, незважаючи навіть на 
ув’язнення декого з їх лідерів. Так, в 
тому ж Хабаровську керівник місце
вого відділення «Діанетики» Ольга 
Ухова була ув’язнена на три роки.

38-річний міністр внутрішніх 
справ секти «Аум-Сінрікьо» То- 
моміцу Ніїмі засуджений окруж
ним судом Токіо до смертної кари 
через повішення. Це вже восьмий 
представник секти, який зазнав 
приречення до страти (однак жо
ден з них й досі не страчений). 
Т.Ніїмі звинувачували не лише в 
організації відомої газової атаки в 
метро в 1995 р., а й в організації 
замаху на життя ще 11 осіб, відо
мих в суспільному житті Японії, 
семеро з яких було вбито. Т.Ніїмі 
не визнав себе винуватим, 
оскільки виконував накази лідера 
«Аум Сінрікьо» Сьоко Асахари 
(справжнє ім ’я — Чізуо Мацума-
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то), який нині знаходиться в ув’яз
ненні і вже понад 5 років чекає 
свого вироку.

Тяганину із  р е єстр а ц ією  
Ц ентру гр о м а д  св ід о м о ст і 
Кріш ни затіяла білоруська влада 
— Держком із справ релігій та 
національностей цієї країни. Доку
менти їй були передані ще в травні 
2001 р. Настала пора доопрацю
вань і явно затяжного характеру, 
бо ж, після врахування одних за
уважень і рекомендацій, з ’явля
ються нові й нові. Бюрократична 
тяганина часто викидає такі про
позиції, про які нічого не сказано в 
діючому Законі про свободу 
совісті. Зокрема, для реєстрації 
Центру треба мати 10 громад, а не 
сім. Коли ж виявилося, що наявні 
заяви на реєстрацію ще 8 громад, 
але з їх реєстрацією також 
зволікають, то з ’явилися нові при
води. Прийшлося звернутися до 
судових інстанцій Білорусі. Якщо й 
вони будуть зволікати (а це явно 
проглядається), то тоді буде звер
нення до Європейського суду. 
(О.Ступников)

Нове вчення — «ноосферна- 
біокомпьютерна-Премудрість« — 
з ’явилося в Уфі. Його засновник — 
професор Валентин Володимиро
вич Карелін. За характером це — 
понад конфесійне вчення, яке дає 
можливість сповідувати його 
людьми різних конфесій, що віру
ють у «Єдиного Бога». Уфимська 
єпархія РПЦ робить нині гарячкові 
кроки до локалізації прихильників 
«біокомп’ютерізації».

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРДДИЦП

Глава В ірм енської Апос
тольської Церкви католикос Га- 
регін II на початку липня відвідав 
Болгарію. Підчас зустрічі із Патріар
хом болгарських православних 
Максимом він висловив вдячність 
болгарам за добре ставлення до 
вірмен, які в минулому вимушені бу
ли залишати рідні місця й шукати 
десь собі пристанище. Нині в Бол
гарії проживає біля 35 тис. вірмен.

М І С Т И К А

Члени м істичної теч ії «Асо
ціація великодуш них м ісіонерів 
Ф іл іпп ін»  (АВМФ) вирішили 
зброєю захистити свого лідера. 
150 співробітників сил безпеки 
проводили арешт керівника секти 
Рубена Екпео, який з початку року 
знаходився в розшуці за обвинува
ченням в убивстві дружини. Од
новірці Екпео відкрили по 
поліцейських вогонь з автоматич
них гвинтівок. У результаті бою 17 
членів секти загинули, інші здали
ся. Ці події поклали кінець трива
лому протистоянню влади Філіппін 
і активістів АВМФ, що сповідають 
містичний культ з елементами 
індуїзму, буддизму і християнства. 
Вважається, що в цієї секти, що 
виникла в 1960-і роки, нарахо
вується два мільйони прихильників 
на Філіппінах і в багатьох інших 
країнах, а на її рахунках депоновані 
мільйони доларів пожертвувань.
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Кількість в ід ь м  і чародіїв в 
Австралії з кожним роком збіль
шується. Нині тут проживає біля 9 
тисяч практикуючих відьм. 5 років 
тому їх було лише біля 2-х тисяч. 
Християнські інституції занепо
коєні втратою людьми інтересу до 
догматів їхньої релігії, зосеред
женням уваги на езотериці та 
окультних науках. Багато хто це 
пов’язує із зміною тисячоліть, коли 
нібито настала пора зміни світо
глядів загалом і релігій зокрема.

До десятка ритуальних 
вбивств щомісячно кояться у 
Південно-Африканській Рес
публіці, зокрема в її провінціях 
Квазулу-Наталь та Мпумаланга. 
При цьому з частин тіла вбитих 
дітей виготовляють зілля, які, 
згідно версій їх творців, здатні тво
рити чудеса, а тому ціняться надто 
дорого. Ними обмазуються такси
сти, щоб захистити себе і свої авто 
від нападу грабіжників. До них 
звертаються футболісти, правови
ки, поліцаї. Але географія цере
монії переросла кордони ПАР. В 
червні в Англії затримали жінку, 
уроженку Африки, яка здійснила й 
тут ритуальне вбивство чор
ношкірого хлопчика. Свідчення то
го, що це дійсно є ритуальне вбив
ство, є характер відчленування рук 
і голови, наявність на тілі окремих 
міток. То ж і в Англії вже в когось 
з ’явилася потреба в зіллях від та
ких чародійств.

Втілення «вічно живого Воло
димира Ілліча» з ’явилося в 
Польщі. За Леніна тут себе видає

журналіст Петр Лисевич. Він вва
жає себе ожившим вождем світо
вого пролетаріату. В суді м.По
знані Петр заявив, що польська 
конституція гарантує кожному сво
боду віросповідань, а тому він має 
право вірити в те, у що вірить.

Новий Ісус Христос з ’явися в 
Череповці (Росія). Офіційно він 
рахувався редактором якоїсь газе
ти, а відтак, навіть із свідчень 
місцевого священика, зцілював 
свою «паству», за хороші гроші 
«лікував» від алкоголю і нарко
манії. «Святошою» зацікавилася 
місцева влада.

Нападаючий збірної Бразилії 
Роналдо вважає, що він зміг грати 
в 2002 р. завдяки своїм молитвам

до Діви Марії. »Я повинен був 
здійснити паломництво до статуї 
Діви Марії перед тим, як приїхати 
на світову першість. Я не знав вза
галі, чи зможу прийти до норми 
після травми, а тому повинен був 
прийти, щоб подякувати їй за своє 
одужання і повернення до збірної». 
Відомо, що протягом двох років із- 
за тяжкої травми Роналдо не вихо
див на поле.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Категорія «Свобода совісті», через свою багатогранність і різно- 

варіантність у трактуваннях, не завжди є зрозумілою для не-фахівців. 
Редакція «РП» інколи отримує від читачів прохання уточнити, що ми ро
зуміємо, оперуючи поняттями »Свобода совісті» і «свобода релігії», 
»свобода віросповідань» і «свобода церкви», «свобода релігії» і «свобода 
в релігії» тощо. Тому ми попросили визнаного експерта із проблем сво
боди совісті, кандидата філософських наук Михайла Юхимбвича 
БАБІЯ у дуже стислому вигляді розкрити для читачів базові поняття сво
боди совісті.

«Релігія — тшще суспільне» Вона органічно вплетена в структуру 
соціуму, є одним з важливих її компонентів, знаходиться в тісних 
взаємозв’язках і взаємодії з іншими елементами архітектоніки 

1 суспільства. В цьому контексті надзвичайно важливою, як в теоретично
му, так і практичному вимірі, постає проблема свободи буття релігії 
в суспільстві»

Свобода буття релігії в суспільстві включає: характер взаємовідно
син держави та релігійних організацій, її ставлення до релігії; місце і 
функціональну роль релігії у суспільстві, правовий статус релігії і церкви, 
нормативний простір діяльності тих чи інших релігійних організацій, 
рівень можливості реалізувати їм свої функціональні потенції в конкрет
ному соціумі; комплекс проблем, пов’язаних з правами і свободами лю
дини в аспекті її ставлення до релігії та церкви, умовами і можливостями 
її вільної самореалізації в системі релігійних чи арелігійних координат: 
питання міжцерковних, міжконфесійних, внутрішньоцерковних відносин. 
Названі тут проблеми значною мірою осмислюються в релігієзнавстві 
через категорію «свобода совісті»»

Свобода совісті — особистністно-суспільний феномен. Вона перебу
ває в нерозривному зв’язку із сенсом, світоглядними координатами бут
тя людини. Як поняття, «свобода совісті» відображає умови, за яких мож
ливе вільне світоглядне самовизначення особистості, її духовне станов
лення, розвиток, самоактуалізація.

В політичній і правовій науці «свобода совісті» була сформульована 
не як потреба цих наук, а як гостра (хоча політично й ідеологічно забарв
лена) потреба реального життя людей, суспільства, релігійних ор
ганізацій, певних конфесійних течій.

Правовий аспект свободи совісті характеризує сукупність юридич
них норм, які регулюють суспільні відносини в процесі практичної ре
алізації особистістю свого права на свободу совісті. Відзначимо, що ос
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тання може бути об’єктом цих норм лише в процесі самореалізації осо
бистості, тобто в своєму публічному, суспільному вияві і там, де «силове 
поле» дії свободи совісті одного «Я» перетинається з «силовим полем» 
дії свободи совісті іншого «Я». Право тільки визначає межі, можливості і 
гарантії зовнішнього, реалізаційного вияву свободи совісті.

Свобода совісті в релігієзнавстві розглядається як синтезуюча кате
горія, яка має свою структуру, розкриває свій зміст через осмислення 
цілого ряду інших понять — компонентів цієї структури. Структурно до 
синтезуючої категорії «свобода совісті» входять такі поняття, як «віро
терпимість», «свобода релігії», «свобода віросповідання», «свобода 
в релігії». Це — вихідні поняття, які є елементами структури свободи 
совісті, а відтак імпліцитно містять у собі принципи свободи совісті. Са
ме осмислення змісту цих понять в їхній співвідносності дає можливість 
проникнути в сутність свободи совісті в релігієзнавчій її експлікації.

Поняття «свобода совісті» звужується в даному випадку до поняття, 
що характеризує лише правовий простір забезпечення свободи релігії. 
Зрозуміло, що такий підхід до визначення свободи совісті виключає з її 
змісту свободу на вільну думку щодо релігії, свободу від релігії, свободу 
іі заперечення. Свобода релігії — це по суті свобода релігійної совісті.

«Свобода совісті» й «свобода релігії» —- поняття взаємопов’язані, 
але не тотожні. Якщо перше поняття охоплює своїм змістом широку сфе
ру духовного, світоглядного буття людини, в якій вона самовизначається 
і самореалізується, то друге — «свобода релігії» — постає як свобода ви
бору і самоствердження індивіда лише в системі релігійних координат. 
Свобода релігії в даному контексті постає як свобода вибору релігії, як 
свобода віросповідання, відправлення релігійного культу. Вона характе
ризує правові, економічні, суспільно-політичні можливості й гарантії що
до вільного релігійного самовизначення, самореалізації особистості, не
залежного функціонування релігійних організацій та їх інститутів.

Відтак можна сказати, що свобода совісті, як релігієзнавчо-правова 
категорія саме в предметному полі свого вияву • ставленні людини до 
релігії — повною мірою розкриває свою сутність через поняття «свобода 
релігії», яке по суті містить у собі всі аспекти свободи совісті; самовизна
чення особистості у сфері релігійного світогляду, релігійних ціннісних 
орієнтацій, а також її самореалізації в системі свого релігійного вибору. 
Структурно поняття «свобода релігії» має два основних компоненти — 
«свобода віросповідань» і «свобода церкви».

Свобода віросповідання є складовою структури свободи совісті і по
стає як свобода вибору релігійного світогляду (віросповідання). Вона 
виявляє себе як внутрішня здатність особистості до релігійного само
визначення, як право на вибір тієї чи іншої релігійної парадигми, а також 
як право самореалізації у «силовому полі» дії цієї парадигми. Іншими 
словами, поняття «свобода віросповіданню» характеризує внутрішню
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здатність особистості, а також її правові можливості вільно без 
зовнішнього тиску і примусу дотримуватися принципів будь-якої релігії, 
віросповідання — предмета свого самовизначення; вільно відправля
ла — публічно чи приватно — релігійний культ, вільно змінювати свої 
релігійні уподобання. Свобода віросповідань передбачає рівність перед 
законом як віруючих, так і різних конфесійних напрямів, до яких вони на
лежать.

Загально відомо, що релігія є такою сферою духовної життєдіяльності 
особистості, де її суспільний характер виявляється найбільш рельєфно. 
Тому не може бути й мови про свободу буття релігії там, де поряд з 
індивідуальною релігійною свободою (свобода віросповідань) відсутня 
можливість колективного сповідування релігії, здійснення культових дій, 
ритуалу тощо. Тут вже йдеться про поняття «свобода церкви». Воно ха
рактеризує соціально-правові можливості функціонування в державі 
церкви, релігійних громад, релігійних об’єднань віруючих. Якщо свобода 
віросповідання — це вид індивідуальної свободи, то свобода церкви — це 
тип свободи суспільної. Поняття «свобода церкви» тісно пов’язане з по
няттям «свобода совісті», однак не є елементом її структури.

Релігійна організація, як вільне утворення громадян-одновірців, має 
свою внутрішню структуру, статут, який регламентує не тільки проблеми, 
пов’язані із сповідуванням релігії, культовими діями, а і питання дис
ципліни, норми поведінки віруючих, а також проблеми, які далеко вихо
дять за суто релігійні рамки.

Поняття «свобода Церкви» включає структурно і свободу створення, 
управління, функціонування релігійних організацій, свободу господарсь
кої, фінансової їх діяльності тощо. Релігійні об’єднання, асоціації, всту
пають у певні відносини з державними, світськими організаціями, з 
релігійними організаційно оформленими структурами інших кон
фесійних напрямів. Ці відносини також є елементом «силового поля» дії 
«свободи церкви».

Таким чином, «свобода церкви» — поняття, яке відображає ступінь 
автономності, незалежності внутрішнього устрою, структури управління 
релігійного об’єднання, його правовий статус, можливості реалізації за
вдань, заради яких воно й створювалося.

Розглядаючи категорію «свобода релігії», осмислюючи и сутність 
через поняття «свобода віросповідання» і «свобода церкви», варто звер
нути увагу читача ще й на поняття «свобода в релігії». Це — специфічне 
релігієзнавче поняття, яке практично не вживається в науковому обіході. 
Воно характеризує міру (межу) свободи, яку допускає, скажімо, те чи 
інше віросповідання для своїх адептів у справі реалізації віросповідної 
практики, тлумачення тих чи інших положень свого релігійного вчення. 
Отже, йдеться про рівень свободи віруючого в організаційно оформле
ному просторі його релігійного вибору.

48 Релігійна панорама № 7’2002



Свобода совісті

«Свобода в релігії» є важливим аспектом свободи совісті віруючої 
особистості в предметному полі «Церква — віруючі». Практично вона ви
являє себе у можливості для віруючого індивіда вільно самореалізовува- 
тися в релігійному колективі в рамках певних приписів без втручання як 
одновірців, так і керівників релігійної громади чи інших інституцій вірос
повідного напряму.

В структурі означених вище понять, які тією чи іншою мірою розкри
вають сутність і зміст релігієзнавчої категорії «свобода совісті», надзви
чайно важливим є поняття «толерантність» («терпимість»).

Толерантність має декілька визначальних принципів, які є необхідною 
основою як свободи совісті, так і її власного повноцінного функціональ
ного вияву. Серед них:

1. Визнання рівності, суверенності, свободи релігії і переконань 
суб’єктів комунікації. Толерантність у своїй основі зорієнтована на голо
вну вимогу: «визнавати інших рівними тобі самому». Як міжнародно виз
наний принцип, він має свою формулу виразу: «Ail different — all egual» 
(Всі різні — всі рівні).

2. Визнання права суб’єктів комунікації на власне розуміння істини, 
на власну правду, життєву й інтелектуальну позицію, світоглядні та 
релігійні орієнтири, цінності. При цьому їхня культурна, світоглядна, 
релігійна своєрідність розглядається як їх гідність. Водночас визнається 
цінність плюралізму і плюралізм як цінність. Цей принцип коротко можна 
виразити правилом античності: «De gustibus non (est) disputandum» (Про 
смаки не сперечаються).

3. Безумовна відмова від монополії на істину, відкритість та повага 
до інакшості. Претензія на виключне володіння істиною, скажімо, 
в релігійному контексті, веде зрештою до релігійної нетерпимості. З 
борцями за віру, як справедливо наголошував К.Ясперес, «домовитися 
неможливо».

Віротерпимість, як поняття, зародилося ще в період гонінь на пер
ших християн. Воно несло в собі ідеї свободи віросповідань, свободи 
релігії, свободи совісті і значною мірою відображало соціальне, правове 
становище іновірців у державі з якоюсь офіційно визнаною релігією. Ос
новні структурні елементи цього поняття — це право сповідування 
Життєздатність декларованих у законодавчих і конституційних актах, 
принципів віротерпимості, свободи совісті забезпечує держава шляхом 
створення для цього певних можливостей, умов, а також гарантій їх 
практичного здійснення».

В Естонії реєстрація релігійних громад здійснюватиметься су
дами. Відповідно до нового закону Естонії про Церкви і громади, що 
вступив в силу І липня, реєстрація релігійних організацій, які бажають 
одержати юридичний статус, передана з департаменту у справах релігії
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Міністерства внутрішніх справ місцевим судам. Всі релігійні організації, 
зареєстровані в даний час департаментом, повинні до 1 липня 2004 р. 
перереєструватися, щоб зберегти свій юридичний статус. Відповідно до 
нової процедури, релігійним організаціям потрібно буде реєструватися 
в одному з чотирьох окружних судів, у Таллінні, Пярну, Тарту чи Раквере, 
у залежності від їхнього місцезнаходження. Громади, що входять до 
складу більшої організації, повинні реєструватися в окружному суді за 
місцезнаходженням їхнього центру, але, крім того, релігійні громади по
винні реєструватися в місцевому суді. За новим законом, громадам не
обхідна наявність дванадцяти членів, що мають право голосу в місцевих 
виборах (це і громадяни Естонії й інші особи, які проживають у країні на 
законних підставах не менше п’яти років). Релігійним організаціям уже 
зареєстрованим у Міністерстві внутрішніх справ не потрібно буде опла
чувати реєстраційне мито в розмірі 100 крон (6 доларів США). Більшість 
експертів країни та релігійних діячів схвалюють нововведення, адже, як 
вважають вони, суди незалежні і відділені від уряду. Це дає Церквам 
більш нейтральне положення. (КСН)

З м ін и  в оп од аткуванн і рел ігійних ор ган ізац ій  Р о су  вводяться із 
підписанням Президентом Росії федерального закону, що вносить зміни 
і доповнення в другу частину Податкового кодексу РФ. Справа в тому, 
що з 1 січня Податковий кодекс ввів єдину ставку податку на прибуток і 
відмінив всі раніше існуючі пільги. Нові зміни базуються на тому, що 
релігійні організації є некомерційними і безприбутковими, а прибутки, 
що надходять, не розподіляються серед засновників. За новою ре
дакцією Податкового кодексу, надходження в релігійні організації, отри
мані при здійсненні культової діяльності, виробництві й реалізації пред
метів культу і предметів релігійного призначення, виключаються з до
ходів, що враховуються при визначенні податкової бази по податку на 
прибуток. Зокрема, в новій редакції ст.219 говориться, що при визна
ченні податкової бази платник податків має право на одержання 
спеціальних податкових відрахувань у сумі доходів, що перелічуються 
ним як пожертвування релігійним організаціям на здійснення ними ста
тутної діяльності. У ст.251 у число доходів, що не враховуються при виз
наченні податкової бази, включене майно (у тому числі кошти), що 
надійшло до релігійної організації в зв’язку зі здійсненням релігійних об
рядів і церемоній, а також від реалізації релігійної літератури і предметів 
релігійного призначення. При визначенні податкової бази також не вра
ховуються цільові надходження, отримані релігійними організаціями на 
здійснення статутної діяльності. У ст.264 у число витрат, пов’язаних із ви
робництвом і реалізацією, додані витрати платників податків — ор
ганізацій, власником майна яких є релігійні організації. У перелік витрат, 
що враховуються не з метою оподатковування (ст.2У0), включені витра
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ти релігійних організацій на здійснення обрядів і церемоній. Відповідно 
до ст.181, не визнаються ювелірними виробами і не є підакцизними 
предмети релігійного призначення (за винятком обручок), призначені 
для використання при здійсненні релігійних церемоній і обрядів. Дія цих 
положень поширюється на правові відносини, що виникли з 1.01.2002 р. 
(NTV.ru)

Закон «Про протидію  екстрем істській  діяльності» вже в другому 
читанні прийняла Дума Росії. Згідно закону, навіть без рішення суду за 
екстремізм можна припинити діяльність будь-якої спільноти, в т.ч. й 
релігійної. При цьому в законі чітко не визначено, що таке «екст
ремістська діяльність», як не визначено багато вживаних понять і в інших 
законах цієї країни. Скажімо, що таке «розпалювання расової і релігійної 
ворожнечі». Тому директор Інституту релігії і права А.Пчелинцев заува
жив, що Закон про екстремізм «потенційно сам є екстремістським і 
створює загрозу правам людини». Закон про протидію екстремізму не- 
сприйнятий також Інститутом державно-конфесійних відносин Росії і Ду
ховним управлінням мусульман Європейської частини Росії. (Независи
мая. — 19 червня).

В Росії почалися рел ігійн і переслідування. Так розцінює релігійне 
життя РФ відомий правозахисник Валерія Новодворська. «Навіщо Крем
лю потрібні релігійні війни у XXI ст.? Навіщо йому нацьковувати право
славних на католиків у такій, на жаль, далекій від ідеалів християнства 
країні?» — запитує правозахисниця і водночас радить не дивуватися 
цьому релігійному фанатизму, бо ж «правителі Кремля в силу свого 
чекістського минулого не вірять ні в що, крім насилля й брехні». За сло
вами В.Новодворської, «путінський режим недалекий від введення ідео
логічної інквізиції в Росії». (АРІ — N96)

Проблема реєстрації рел ігійних гром ад постала при обговоренні 
в червні на Меджлісі Азербайджану проекту Закону «Про внесення змін і 
доповнень у Закон АР «Про свободу віросповідань». Частина депутатів 
пропонувала це доручити Держкому по роботі з релігійними структура
ми, друга — Управлінню мусульман Кавказу. Зрештою було сказано, що 
це буде робити спеціальний орган, утворений президентом країни.
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МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА ЛІТНЯ ШКОЛА РЕЛІГІЙНОЇ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ —  2 0 0 2

Друга Міжнародна Молодіжна Літня Школа Релігійної толерантності 
завеошила свою роботу в Криму. Протягом десяти днів — з 1 по 10 лип-

н я_її учасники обговорювали проблеми християно-ісламського діало
гу. В Школі, яка була організована і проведена з ініціативи Центру 
релігійної інформації і свободи та за підтримки Української Асоціації 
Релігієзнавців, Брігамянгського і Байлорського університетів (США), 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України, зібралося біля 40 студентів -  представників християнських 
Церков та мусульманських об’єднань з різних регіонів України, Роси,
Сполучених Штатів Америки. _ . .

На відкриття Школи приїхало багато гостей. Це релігійні, дер 
жавні, громадські діячі Криму та України професори американських 
вузів, науковці, журналісти. Держкомрелігій Криму представляв його го
лова Маліборський Володимир Антонович, Відділ у справах релігій Се
вастопольської держадміністрації його начальник Котляров Олег
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Олексійович, Севастопольську мусульманську громаду — Мустафа Ре- 
сульєв, Українську православну церкву — отець Миколай та інші.

Учасники школи прослухали лекції, взяли участь у дискусіях, семіна
рах, практикумах, присвячених християно-мусульманським відносинам. 
Так, перед студентами виступив професор Байлорського університету 
Дерек Девіс, який прочитав 3 лекції: «Релігійна свобода: історичний екс
курс», «Міжнародне і національні законодавства про релігійну свободу та 
державно-церковні відносини», «Рефлексія подій 11 вересня». Виступ 
американського професора викликав жвавий інтерес, що проявилося у 
тій кількості питань, які задавалися учасниками школи.

Про історичні та сучасні взаємини православ’я та ісламу, про христи
янство та іслам в Україні, про Крим як землю міжрелігійної злагоди та ба
гато інше учасники Школи почули з виступів провідних українських 
релігієзнавців Л.Филипович, О.Сагана, І.Богачевської, Д.Кірюхіна. Ціка
вим був виступ політолога-арабіста Оммара Канаха — докторанта Сева
стопольського університету, який познайомив всіх з діяльністю міжна
родних ісламських організацій. Крім того, студенти прослухали лекції

політолог, професор»Брігамянгського університету Говард Біддулф.
Але найбільш продуктивними виявилися дискусії, які проводилися 

після лекцій. Обговорюючи тему «Участь і роль релігійних, молодіжних, 
громадських організацій в утвердженні релігійної свободи і толерант
ності», учасники Школи прийшли до висновку, що більшість правозахис
ник організацій — християнські й західні. Ісламський же світ не активно 
захищає права людини, а особливо в сфері релігійної свободи.

Тема наступної дискусії «Глобалізація і традиційні культури: зони 
конфлікту» викликала неоднозначну реакцію її учасників. І це зрозуміло, 
бо проблеми, які були винесені для обговорення (атлантична модель 
суспільства та інший світ, традиційні культури і цінності західної 
цивілізації, межі і прояви конфлікту (вт.ч. релігійний екстремізм), шляхи 
мінімізації конфлікту), отримала різну оцінку з боку американців, ук

про релігію в сучасно
му світі, про Біблію та 
Коран, їхню роль в 
культурі різних народів.

В програмі Школи 
один день був відданий 
гостям України, які 
представили амери
канський погляд на 
ісламо-християнський 
діалог після подій 11 
вересня. Основну 
лекцію прочитав

Релігійна панорами № 7’2002 53



Тема номеру

раїнців, кримських татар. Спеціально про роль християнських та мусуль
манських організацій в релігійних конфліктах учасники школи розмірко
вували під час наступної дискусії.

Нікого не залишила байдужим дискусія про «Православно-ісламсь
кий діалог», зокрема про політику халіфатів щодо Східних патріархатів, 
про іслам в Європі, про принципи православно-ісламського діалогу.

Із зацікавленістю учасники школи розповідали і знайомилися із ста
ном ісламу в С111А. Американські студенти підготовили доповіді з історії 
появи ісламу в США, про сучасну статистику і стан мусульман в Аме

риці, про відносини 
віруючих різних релігій 
тощо. Черговий раз 
актуалізувалася про
блема міжрелігійних 
відносин в США після 
вересневих подій ми
нулого року.

Завдяки семінару- 
практикуму «Чи знаєте 
ви звичаї один одно
го?» учасники Школи 

поринули в реальне життя віруючих християн і мусульман. Православні 
українці познайомили з таїнством й обрядом вінчання, представивши 
основні елементи українського весілля, мусульманки вчили інших учас
ників мистецтву зав’язування хусток, а американці запросили на сімей
ний вечір.

Дискусія «Сім’я і релігія», на якій розглядалися проблеми міжрелігійних 
шлюбів, статус жінки в релігійній сім’ї, релігійне виховання дітей, дуже за
хопила її учасників, що говорить про серйозне ставлення молоді до про
блем шлюбу, вірності, спільної мети сучасного сімейного життя.

Наприкінці Школи всі учасники із увагою і розумінням поставилися до 
проблем кримсько-татарського народу в Україні, що стало темою

спеціального семінару.
Крім лекцій і прак

тичних занять, учасни
ки Школи успішно вив
чали іноземні мови. В 
Школі можна було по
чути українську,
російську, англійську, 
татарську і навіть 
арабську мови, знання 
з яких отримували під
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Тема номеру

час спеціального спікінг-тайм (speaking-time). Приязні стосунки форму
валися не тільки під час офіційних заходів, а й у відкритому і необмеже
ному спілкуванні, під час вечора знайомств, при спільному перегляді 
відео фільмів («Перед дощем», «Гості Бога», «Церкви в Україні», «Мухха- 
мед» тощо), просто в розмовах, які часто затягувалися до пізньої ночі.

ми двох найбільших релігій. Проведення Школи сприяло налагодженню 
дружніх зв’язків між представниками різних світоглядних позицій та 
культурних традицій. Учасники Школи підтримали принципи міжнарод
ного і українського права, які захищають права людини, зокрема свобо
ду релігії і віровизнань.

Велику організаційну роботу у підготовці та проведенні Школи провів 
В.Шадрін, за що всі учасники йому надзвичайно вдячні.

Учасники Школи виробили й підписали Заключний документ ММЛШ-
2002, який буде видрукувано в наступному числі РП. Студенти погодили
ся продовжити міжконфесійний і міжрелігійний діалог в дусі релігійної 
толерантності. Всі з нетерпінням чекають наступної Літньої школи —
2003. (77. Филипович)

Для учасників Шко
ли були складені 
спеціальні анкети, які 
з ’ясовували ступінь то
лерантності мусульман 
та християн у відноси
нах один з одним. 
Шляхом спілкування та 
спільних заходів учас
ники Школи дістали 
досвід взаєморозу
міння з представника-
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НОВИНИ РЕЛІГІЙНОЇ ТА 
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ІНТЕРНЕТУ
«Українське релігієзнавство». Квартальних. — 2002.

— № 22. Статті вміщено в трьох основних розділах: 1. Філо
софія та антропологія релігії. 2. Історія, етнологія та культу
рологія релігії. 3. Історія та історіософія релігії в Україні. 
Привернуть увагу статті О.Рибак «Концепція раннього хаси
дизму», О.Волинець «Національна і релігійна самоіден- 
тифікація українських греко-католиків в Польщі», довідка 
інформація з релігійної проблематики в Інтернеті.

Філософсько-енциклопедичний словник. — К., 2002. ФЕС містить 
1700 статей-довідок, серед яких багато релігієзнавчих. Представлені ос
новні філософські напрями, конфесії, поняття. Це — перше видання такого 
типу, завданням якого є систематичний виклад українською мовою філо
софських знань на сучасному рівні розвитку.

Серков А.И. Русское масонство. 1731-2000. Энциклопедический 
словарь. — М., 2001. — 1224 с. Ця книга — капітальний, багато ілюстрований 
довідник масонських термінів, біографій. При написанні її автор використо
вував багаті сховища західних масонських музеїв, бібліотек, архівів.

Новий щоквартальний науково-популярний журнал 
«Теократія» з ’явився в Росії. На його сторінках публікують
ся матеріали із філософії, богослов’я, педагогіки, 
релігієзнавства, літературознавства, лінгвістики, історії. 
Одним із основних своїх завдань творці журналу вбачають у 
тому, щоб «донести до його читачів богонатхненні твори 
мистецтва, далекі від нігілізму наукові теорії і — у цілому — 
віру в ідеальне суспільство, засноване на принципах добра 
і справедливості, тобто суспільство теократичне«. При цьо

му поняття «теократія« розуміється співробітниками журналу набагато шир
ше, ніж політичний устрій. «Для нас ідеал щирої теократії — це незрима Боже
ственна присутність у всіх людських починаннях, що здатний реалізуватися 
тільки «за допомогою виявленої всеєдності«. Звідси особливий інтерес ре
дакційного колективу до таких тем, як синтез наукового і релігійного світо
глядів, єднання народів, екуменічний діалог. У редколегію журналу входять 
представники наукових і громадських організацій Росії і Білорусії.
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Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини Ук
раїни.- К., 2002. В книзі зафіксовано 396 витворів українських майстрів 
архітектури, які не дожили до наших днів, починаючи з IV ст. Це не лише свя
тині міст, а й сіл. Автор монографії вважає тенденцію відтворення пам’яток 
небезпечною. «Ми вже маємо Михайлівський Золотоверхий і Успенський 
Собори. Але навідтворювалися — і досить. Адже при цьому нівелюється ме
жа між оригіналом і копією, а прийдешні покоління отримують не історичну 
пам’ятку, а підробку». Відроджуючи втрачене, ми мали б берегти наявні свя
тині. А так гине дерев’яна Георгіївська Церква в Седневі, що на Чернігівщині.

Колодний А.М. РУНВіра (Рідна Українська Національна Віра). — К., 
2002. В брошурі розкриваються особливості появи і поширення віровчення й 
обрядової практики, стану в Україні такої нової релігійної течії як РУНВіра. Автор 
широко використав при її написанні не лише різні видання РУНВіри, а й осо
бисті бесіди з послідовниками течії, в т.ч. і з її засновником Левом Силенком.

Клименко Наталія. Плач за Патріархом. — К., 2002. Поема ця напи
сана протягом однієї ночі. Як відзначає поетеса, це — емоційна реакція на 
незвичайну ситуацію, в якій опинилися ми, «прославившись» на весь світ 
своєю бездуховністю при похоронах Патріарха УПЦ КП Володимира (Рома
нюка), своїм «чорним вівторком». «Щоб такі речі не повторилися, про них 
слід говорити, а не вести себе так, що їх нібито й не було».

Брайчевський М. Літопис Аскольда. — К., 2001. Книга присвячена 
життю та діяльності князя Аскольда — одного із фундаторів та першого хре
стителя Київської Русі. Подається реконструкція «Літопису Аскольда».

Гудима А.М. Релігієзнавство. — Тернопіль, 2002. Це є підручник для 
студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. Книга має 
сім розділів: 1.Релігія — об’єкт релігієзнавчих дисциплін. 2.Релігія як духов
не явище. 3.Релігія як соціально-історичний феномен. 4.Біблія — священна 
книга та історико-культурне явище. б.Основні течії християнства. б.Христи- 
янство в контексті історії та культури українського народу. 7.Сучасна 
релігійність: свобода совісті в демократичній Україні.

Сотник О.М. Це — наша історія.- Суми, 1999; Його ж. Сумщина хри
стиянська. — Суми, 2000; Його ж. Протестантизм на Сумщині. — Суми, 
2001. В цих трьох багатоілюстрованих книгах на конкретному матеріалі роз
кривається історія поліконфесійного релігійного життя Сумщини — часточки 
Слободжанчини — з давніх часів і до сьогоднішнього дня.

Романенко Е.В. Повседневная жизнь русского средневекового мо
настыря. — М., 200І2.— 329 с. В книзі описано життя північних російських
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монастирів в ХІУ-ХУІІ ст., окремих відомих ігуменів, з ’ясовано причини прий
няття постригу, описано спосіб чернечого життя.

Суттнер Ернст. Українське християнство на початку ІІІ-го тися
чоліття. — Львів, 2002. В книзі зібрані статті Е.Суттнера, які дають його 
орігінальне бачення сьогодення християнства в Україні і розкривають 
історію католицької Церкви в Україні доби Радянського Союзу.

Сафронов А. Г. Психология религии: Монография. — К.: Ника- 
Центр, 2002. -  224 с. Книга кандидата фізико-математичних наук, випу
скника біологічного факультету Харківського держуніверситету, є авторсь
ким баченням проблеми психології релігії. Автор розробляє проблеми 
східних релігійних практик, які були предметами його попередніх 
публікацій. Разом з цим, книга містить невеликі теоретичні розділи присвя
чені основним поняттям з психології релігії: «релігійні образи«, «ритуали«, 
«символи«, «міфологія«, «заповіді«. Простежується становлення різних 
релігійних практик від первісних форм релігійних культів до найновіших те
орій «змінених станів свідомості« та «психологічних культів«. Особливістю 
монографії є широка бібліографія до кожного розділу. Книга може бути ви
користана як фахівцями так і широким загалом осіб, що цікавляться про
блемами неорелігій.

Нові книги Росії з питань релігії:
Антология средневековой мысли. Теология и философия европейско

го Средневековья. В 2-х т. — СПб., 2001.
Дандекар Р. Н. От вед к индуизму: эволюционирующая мифоло

гия. — М., 2002. — 500с.
Евгений Памфил. Церковная история. — М., 2001. — 604с.
Иоанн Дамаскин. Источник знания. — М., 2002. — 416с.
Кармайкл Д. Разгадка происхождения христианства. Светская 

версия. — М., 2002. — 431с.
Николаева О. Православие и свобода. — М., 2002. — 398с.
Резван Е.А. Коран и его мир. — СПб, 2001. — 608с.
Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной 

России. — М. — СПб, 2002. — 488с.

Релігійна тематика виявилася найпопулярнішою в Інтернеті.
Дослідження, проведене серед користувачів Інтернету в США, привело 
фахівців до сенсаційного висновку: релігійна тематика обігнала по популяр
ності цілий ряд інших тематичних напрямків, у тому числі банківську справу. 
У нинішньому році щоденне число релігійних користувачів складає три 
мільйони чоловік проти двох мільйонів у минулому. Цікаво, що більшість цих 
людей цікавляться зовсім не своєю релігією, а іншими. Не виключено, що тут
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свою роль зіграли теракти 11 вересня, після яких усе більше людей стали 
з ’ясовувати подробиці про іслам.

Релігія поступово стає явищем, яким активно починає цікавитися 
Інтернет. Англомовний простір достатньо ефективно наповнений різно
манітною інформацією про релігію. Інша ситуація у нас. Ще донедавна Ук
раїно- та російськомовні сторінки в Інтернеті, присвячені релігії, можна було 
перерахувати на пальцях однієї руки. Тепер майже щодня відкривається но
вий сайт, але, як правило, тієї чи іншої Церкви. Про таку активність сучасних 
віруючих, особливо «нових» церков, ми дізнаємося із періодичних оглядів 
багатьох пошукових серверів, інформаційних повідомлень приватних та кор
поративних сторінок. Приємною новиною виявилося повідомлення про но
вий портал «Credo.ru» (http://portal-credo.ru), який претендує не тільки вузь
ку церковність, а й на широку інформацію в сфері різних релігій. Насиченою 
видається стрічка новин, цікавою є підбіркка книжок у бібліотеці. І хоча не всі 
заявлені розділи вже працюють, але перед нами ясно вимальовується ав
торський підхід до означених тем.

Вже п’ять років в Росії виходить журнал «Религия и право» — друко
ваний орган Слав’янського правового центру — неурядової організації, яка 
займається юридичним захистом прав на свободу совісті та віросповідань. 
Єдине такого роду періодичне видання не тільки в Росії, а й на всьому пост
радянського просторі, постійно інформує читачів про законодавче забезпе
чення релігійної свободи в світі, а особливо в Росії, про порушення свобод 
громадян різних країн, про судовий захист прав, зокрема права на свободу 
совісті. Журнал став не тільки інформаційним виданням, але й науковим, 
аналітичним. На його сторінках, зокрема останнього номеру, ми знайдемо 
інтерв’ю із відомими релігійними діячами, наприклад митрополитом Смо
ленським і Калінінградським (Гундяєвим), наукові статті вчених (М.Мчедлов 
пропонує статтю про особливості світогляду віруючих в пострадянській 
Росії). Особливо важливими є статті, в яких можна отримати юридичні кон
сультації, конкретні поради для діяльності релігійної організації, дізнатися 
про новини в законодавстві. Журнал постійно подає хроніку наукового жит
тя, повідомляє про проведені й майбутні наукові та практичні конференції, 
зустрічі, семінари. Матеріали одного з них, що проходив у листопаді 2001 р., 
«10 лет по пути свободы совести. Опыт и проблемы реализации конституци
онного права на свободу совести и деятельность религиозных организа
ций», розміщено на сайті Інституту релігії і права — http://www.rlinfo.ru/proj- 
есіє/зетіпаг-10-leVindex.html
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ*

ХАРИЗМАТИЧНА ЦЕРКВА 
«ПОСОЛЬСТВО БЛАГОСЛОВЕННОГО 

ЦАРСТВА БОЖОГО ДЛЯ ВСІХ НАРОДІВ»**

Рідна земля

Проголошення незалежності України радикально змінило хід історич
ного розвитку країни. Ріст національної самосвідомості є характерною

особливістю сучасного періоду. Першочергові завдання, що стоять пе
ред нашим народом: відновити перерваний зв’язок з минулим; переос
мислити події і факти вітчизняної історії; розвивати економіку, науку, 
культуру, мистецтво на основі кращих досягнень попередніх поколінь; 
сприяти формуванню нової людини, відповідальної за долю своєї
країни. . ..

Немаловажне значення у відродженні і розвитку української духов
ності й культури належить християнській Церкві. Ще в епоху Київської 
Русі прилучення до християнства сприймалося як прилучення до культу-

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течи.
** Матеріал підготовлено і надано Адміністрацією Церкви «Посольство благосло

венного Царства Божого для всіх народів».
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ри цивілізованого світу. Християнське вчення відкрило людству шлях до 
волі й вдосконалення, сприяло гармонічному розвитку особистості, ви
хованої на ідеалах любові, добра, краси, віри в прекрасне майбутнє.

Протягом багатовікової історії України християнство дбайливо 
зберігало все краще, що створювалося талановитим українським наро
дом, і було вогнищем культури, мистецтва, освіти.

Протягом більше 70 років існування радянської влади духовна і куль- 
турна спадщина України вивчалася в фальсифікованому вигляді, з неї

було вилучено все, що не відповідало критеріям ідеологічної системи. 
Це призвело до глибокої соціальної кризи. Церква була знищена, а ра
зом з нею були знищені кращі духовні і культурні традиції.

Створення Української незалежної держави сприяло духовному пробу
дженню народу. Дійсна, а не декларована свобода совісті стала одним з 
найважливіших факторів відродження країни. Усе більше людей стало 
усвідомлювати, що створення процвітаючої держави і входження її у світо
ве співтовариство неможливе без духовного відродження нації. Більш
очевидним стало прагнення людей до пізнання вічних духовних істин.

Високий рівень духовного розвитку суспільства — необхідна умова 
для успішного здійснення політичних і соціально-економічних реформ. 
Виразниками дійсної суті українського народу завжди були ті, для кого 
Слово Боже було універсальною формою пізнання світу, самопізнання й 
самореалізації.

Призначення Християнської Церкви — оживити в серцях нинішніх і 
прийдешніх поколінь віру в Бога, відновити перерваний зв’язок із тра
диціями високої духовності, виховати «нову людину, створену за Богом
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у справедливості й святості правди” (Еф. 4:24). У Церкві Бог зціляє розбиті 
серця, втішає всіх, хто ремствує, виганяє хвороби і немочі, звільняє від 
страху і відкриває кожній людині, те, у чому призначення й мета іі життя.

« П осольство Боже"
Бог бажає явити Себе людям і утвердити Своє Царство на Землі, щоб 

цим змінити до кращого життя кожної людини! Але Він завжди починає з 
малого. У 1994 р. Бог «посіяв” в Україні «маленьке гірчичне зерно". Мо
лодий журналіст Сандей Аделаджа, одержавши Слово від Господа,, зали
шив журналістику й почав проповідувати Євангеліє на вулицях, зупинках 
громадського транспорту, в метро. 6 лютого 1994 р. сім чоловік зібрали
ся разом в одній з київських квартир, щоб вивчати Слово Боже. Вони 
навіть не догадувалися, що закладають «фундамент” однієї з 
найбільших, як на нинішній час, Церков Європи. 12 вересня 1994 
р. Церква була офіційно зареєстрована Київською міськдер- 
жадміністрацією.

Маленьке «гірчичне зерно» проросло. Через рік Церква вже нарахо
вувала біля тисячі осіб. За вісім років її існування більше 8 тисяч осіб 
прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. На сьогоднішній 
день постійними парафіянами Церкви є близько 20 тисяч осіб. З малого 
насіння виросло велике гіллясте дерево. У Бога було велике бачення для 
цієї Церкви: програма-мінімум — створити з жменьки людей сильну ба
гатотисячну Церкву; програма-максимум — підготувати місіонерів, які 
будуть проповідувати Євангеліє по всьому світу (насамперед у Китаї й 
арабських країнах), і зроблять усі народи учнями Ісуса Христа, утверджу
ючи принципи Його Царства на Землі.

Життя церкви
Для того щоб парафіяни Церкви не залишалися наодинці зі своїми 

проблемами і потребами, вони регулярно збираються на заняття до
машніх груп, кожна з який складається з 12 осіб. Формування груп по 
«системі дванадцяти» — основний принцип організації Церкви. На за
няттях віруючі вивчають Слово Боже, спілкуються один з одним, молять
ся, вчаться робити перші кроки віри. «Система дванадцяти» — це систе
ма учнівства, любові й турботи один про одного.

У Церкві проводяться служіння, конференції, семінари, у яких беруть 
участь провідні християнські проповідники з багатьох країн світу, ор
ганізовуються концерти, благодійні акції. Церква активно заявляє про 
себе в суспільстві.

Щорічно, починаючи з 2001 р., членами «Посольства Божого», а та
кож силами інших церков м.Києва й України проводиться «Марш жит
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тя» акція боротьби проти СНІДу, присвячена «Дню пам’яті померлих 
відСНІДу». Вона щорічно, починаючи з 2001 р., проводиться «Посольст
вом Божим». В акції беруть участь десятки тисяч віруючих. З гаслами і 
транспорантами «Ісус відповідь на проблему СНІДу» проходять вони 
центральними вулицям міста, демонструючи киянам і гостям столиці, 
що є вихід з будь-якої ситуації. Цей вихід — в Ісусі Христі.

Приізд в Україну влітку 2000 р. всесвітньо відомого євангеліста 
Т.Л.Осборна об’єднав у молитві кілька десятків тисяч християн, що 
піднесли до Бога молитву за Україну і її народ.

Жіночим служінням Церкви щорічно проводяться конференції, при
свячені Дню матері. їх відвідало понад 25 тисяч осіб. Дітям-сиротам і ба
гатодітним матерям підчас конференцій була надана матеріальна допо- 
мога на суму, що перевищує 250 тисяч гривень.

У 1994 р. для людей, залежних від алкоголю і наркотиків, був відкри
тий Християнський центр реабілітації «Будинок-інтернат «Любов», де 
біля двох тисяч осіб одержали звільнення і стали повноцінними членами 
суспільства.

У січні 1999 р. для людей без визначеного місця проживання, 
інвалідів, самотніх, пенсіонерів, дітей і підлітків з малозабезпечених ро
дин була відкрита благодійна їдальня «Стефанія», де щодня 2 тисячі чо
ловік одержують одноразове харчування.

Телепрограми «Посольства Божого» допомагають мільйонам людей 
знайти сенс життя й одержати відповіді на життєво важливі питання: 
на каналі ТВ Табачук (ТУТ) щосуботи о 12.00 транслюються проповіді па
стора С.Аделаджа, а щодня о 9.00 — проповіді пастора С.Жукотанської 
в передачі «Хліб наш насущний».

З дня заснування І І,орква сприяє духовному відродженню і благочес
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тю суспільства. Бог змінив життя багатьох людей. Завдяки глибокому 
вивченню Біблії, що дає відповіді на всі життєво важливі питання, у вірую
чих Церкви формується християнський світогляд. Пізнаючи істини Слова 
Божого і основні закони духовного світу, керуючись біблійними принци
пами, вони закладають фундамент щасливого майбутнього країни.

Незважаючи на важке економічне становище в Україні, багато хто з 
віруючих досягли величезних успіхів у житті і служінні, знайшли світ, 
спокій, радість, здоров’я. Це є найпереконливішим доказом того, що 
Слово Боже живе і дієво. Сьогодні серед членів Церкви багато освічених 
людей, професіоналів своєї справи: політиків, економістів, учених, 
юристів, викладачів. Це величезна творча сила для України.

При «Посольстві Божому» успішно функціонують більше 200 служінь, 
де кожна людина може реалізувати свій потенціал у служінні Господові.

Прославляння Ц еркви. Служіння організоване в лютому 1994 
р. Мета його — приводити людей у присутність Всемогутнього Бога, го
тувати їхні серця до покаяння. Бог хоче, щоб кожна людина, яка живе на 
Землі, прославляла Його. Біблія говорить: «Усе дихаюче хай хвалить Гос
пода!» (Пс. 150:6). Коли люди приходять в Церкву, вони прославляють 
Бога, співають Йому, танцюють, дякують за усе, що Господь зробив для 
них. Для того, щоб допомогти людям прославляти Господа, створена 
група прославляння. Тут готують лідерів, які зможуть вести прославлян
ня в християнських церквах України, далекого і ближнього зарубіжжя, 
допомагають їм зростати духовно і професійно, навчають майбутніх 
лідерів музичних.євангелізаційних груп.
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Духовна рада й адміністрація. У Церкві існує дві структури уп
равління — духовна й адміністративна ради. Духовна рада є вищим 
керівним органом Церкви. До її складу входять 12 осіб. Щоб влада не бу
ла зосереджена в одних руках і старший пастор не був єдиним керівни
ком Церкви, головою духовної ради є не старший пастор Церкви, а один 
з 12 членів духовної ради.

Адміністрація — це одна зі структур управління, що планує, готує, ор
ганізовує й керує проведенням усіх церковних заходів, в т.ч. й служіння 
Церкви. Пасторський секретаріат, відділ комп’ютерних технологій, відділ 
діловодства, інформаційний відділ, видавничий центр «Фарес», 
місіонерський відділ, транспортно-господарський відділ — ці та інші 
структурні підрозділи підпорядковані адміністрації Церкви. Чітка робота 
служителів адміністрації сприяє успішній і плідній діяльності Церкви.

Місіонерське служіння. Засноване весною 2001 р. Мета його — 
принести Благу Звістку в кожен населений пункт України, створити 
в кожному обласному центрі багатотисячну місіонерську церкву, а також 
допомогти існуючим там церквам. Служіння планує створити Міжнарод
ну місію для народів і націй, що ніколи не чули про Ісуса Христа. В даний 
час Церква приступила до здійснення програми-максимум: єван- 
гелізація в Україні, у країнах колишнього СНД й усього світу.

Школа «АВС». На кожному, хто прийняв у серце Ісуса Господом сво
го життя, перебуває Боже благословення. Завдання Церкви — зробити 
все можливе, щоб якнайбільше людей утвердилися в Ісусі Христі. З цією 
метою була створена школа «АВС», у якій служителі допомагають ново- 
наверненим робити перші кроки в пізнанні Бога, надають всебічну 
підтримку, що дозволяє новочкам стати частиною Божої родини. Курс 
навчання в школі «АВС» складається із семи уроків, на яких вивчаються 
такі теми як: важливість хреста в житті християнина, Святий Дух (водо- 
хрещення Духом Святим), віра, молитва (як правильно молитися).

Молитовне служіння. Організоване в лютому 1994 р. з метою 
підняття молитовного духу воїнів-заступників в Україні й у всьому світі, 
створити координаційний молитовний центр, який буде погоджувати дії 
всіх молитовних служінь дочірніх церков «Посольства Божого».

Молитва є невід’ємною частиною життя християнина, оскільки 
дозволяє кожній людині спілкуватися з Богом. Ми віримо в силу мо
литви і в те, що вона має доленосне значення для суспільства, країни 
й всього світу. Щодня в Церкві проводиться стратегічна молитва за 
Україну, Президента і керівництво країни; за інші країни світу; за по
треби Церкви, за пасторів, за лідерів служінь; за потреби церков 
різних деномінацій. Проводиться також цілодобова молитва. Для но- 
вонавернених працює молитовна школа, на заняттях якої віруючих 
навчають спілкуванню з Богом і основам молитви. У практичній моли
товній школі віруючих навчають розміркувати над Словом Божим, мо
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литися за інших і молитвою руйнувати сили пітьми. Курс навчання 
триває три місяці.

Служіння зцілення і звільнення. Організоване в січні 1995 р. Його слу
жителі моляться за зцілення і звільнення хворих, приводять людей до пока
яння. Відповідно до доктринального вчення Церкви, Бог триєдиний (Ів. 5:7), 
в особі Ісуса Він пролив Свою кров за нас. Ми віримо, що кожний, хто прий
няв Ісуса Господом свого життя, має бути зціленим і звільненим. Ми молимо
ся за людей, і Бог відповідає на наші молитви. Служіння проводиться щодня. 
Служителі беруть участь у цілодобових молитвах Церкви, моляться за зцілен
ня людей по телефону, виїжджають за викликом в будинки й лікарні, а також 
у міста і села України, у країни ближнього зарубіжжя. При служінні діє школа 
підготовки лідерів для служіння зцілення і звільнення.

Тюремне служіння. Організоване в січні 1997 р. Його мета — утвер
дити у вірі ув’язнених, що прийняли Ісуса Господом і Рятівником. На жаль 
криміногенна ситуація України така, що більше 2 тисяч осіб знаходяться 
в місцях позбавлення волі. Але, як відомо, в’язниці не виправляють лю
дей. Тому Церква взяла на себе відповідальність відновити цих людей. 
Служителі Церкви щотижня відвідують колонії, спілкуються з ув’язнени
ми, проповідують їм Слово Боже, моляться за їхнє зцілення і звільнення 
від різних залежностей. Як результат — люди зцілюються, у багатьох 
відновлюються родини. Служителі ведуть листування з ув’язненими, ви
силають їм християнську літературу, касети з проповідями, одяг, продук
ти, медикаменти, предмети особистої гігієни.

Служіння милосердя. Організоване в 1994 р. Його мета — виявити 
любов Господа самотнім, старим і хворим людям. Найближча мета — 
об’єднати служіння милосердя всіх церков м.Києва в християнську ор
ганізацію і розробити єдиний план роботи. Служителі допомагають лю
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дям без визначеного місця проживання, самотнім, пенсіонерам, 
інвалідам, багатодітним родинам, сиротам, тим, хто має потребу у до
гляді, хто знаходиться на лікуванні в лікарні: благословляють їх продук
тами харчування, одягом, ліками, вивчають з ними Слово Боже, надають 
молитовну підтримку. Багато хто з цих людей прийняли Ісуса Христа Гос
подом і Рятівником свого життя.

Служіння «У шлюбі на все життя». Міжцерковне служіння «У шлюбі 
на все життя» (СВЖ) організоване у вересні 1998 р. Його мета — допо
могти дружинам на основі біблійних принципів побудувати щасливу і 
гармонічну родину. Після закінчення навчального курсу, що триває три
надцять тижнів, подружні пари можуть давати консультації іншим роди
нам, допомагати їм, ділитися досвідом.

Дитяче служіння. Організовано в 1994 р. Його мета — допомог
ти дітям гармонійно розвиватися у відповідності зі Словом Божим, 
відкрити серця для пізнання Бога. На служінні діти возносять хвалу 
Господу, вивчають Біблію. Два рази в тиждень проводяться заняття 
в Недільній школі, методика викладання в якій розроблена служите
лями Церкви. Крім цього, служителі-педагоги займаються з дітьми 
за шкільною програмою, розкриваючи і розвиваючи в них закладені 
Богом таланти. Для дітей організовані хор, театральна і танцюваль
на групи, спортивні секції; проводяться заняття з вивчення 
ком п’ютера й іноземних мов. Служителі готують з дітьми єван- 
гелізаційні спектаклі й концерти, проводять захоплюючі ігри, конкур
си і вікторини. Щорічно, під час канікул, дітей оздоровлюють на морі 
й у приміській зоні Києва.

Служіння по роботі з підлітками. Організоване в грудні 2000 р. Йо
го мета — через проповідь Євангелія здобувати душі підлітків для Госпо
да. Служителі розповідають дітям про Ісуса, вчать їх пізнавати Його че
рез Слово Боже, через поклоніння, прославляння й молитву. Служителі 
допомагають підліткам знайти своє місце в тілі Христовому, довідатися 
про своє життя, вчать їх бути вірними Господу, сприяють розвитку їхньо
го духовного й інтелектуального потенціалу, допомагають розкрити та
ланти, закладені в них Господом, організовують дозвілля.

Служіння «Відновлення». У Божі плани входить порятунок знедоле
них дітей, і Він вклав у серце пастора Сандея розпочати служіння з без
притульними дітьми. Служіння було створене в січні 1997 р. Його мета — 
допомогти безпритульним дітям знайти своїх батьків і близьких, повер
нутися в родини. Безпритульних дітей забирають з вулиць, годують, одя
гають, забезпечують нормальними умовами для життя. Усі діти вчаться 
в школах, кожне літо їх оздоровлюють на морі. Діти оточені любов’ю й 
турботою, знають, що вони небайдужі суспільству. Основу їхнього вихо
вання складає вивчення Слова Божого.

Служіння для бізнесменів. Засноване в січні 2000 р. Його мета —
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використовувати потенціал ділових людей, тих, хто прагне служити Бо
гу своїми фінансами, створювати і розвивати християнський середній і 
малий бізнес. Щомісяця проводяться бізнес-семінари, консультації з 
питань бізнесу.

«Лінія довіри». Ця цілодобова телефонна лінія була організована 
в березні 1999 р. з метою допомогти усім, хто виявився в критичній си
туації, вказати вихід з життєвого тупика, дати конкретні рекомендації. 
Практична допомога, заснована на Слові Божому, дійсно допомагає лю
дям. Вони зціляються від невиліковних хвороб, звільняються від нарко
тичної й алкогольної залежностей, від депресії, набувають впевненості 
в собі. їхні родини відновлюються, мир, радість і благополуччя прихо
дять у їхні оселі. Консультанти «Лінії довіри» — це психологи, медичні 
працівники, викладачі, юристи, випускники біблійних інститутів і шкіл.

Члени Церкви, які досягли визначних успіхів у бізнесі, мають свої 
фірми і підприємства, служать Богу, фінансуючи місіонерську діяльність, 
роблячи допомогу незаможним, а також багатьом церковним 
служінням.

Вище описані лише деякі служіння «Посольства Божого». Окрім 
цих, є ще й інші служіння: хор; робота з гостями; молитовні служіння 
(«Могутній воїн», «Старше покоління» і «Стратегічна молитва за Церк
ву»); євангелізаційний центр «Заклик»; чоловіче служіння; служіння 
знайомств; молодіжне служіння «Святе покоління»; прес-центр; «Со
юз християнських художників»; служіння дизайну; музичний театр; 
театральне і танцювальне служіння; книжкові служіння; учбово-прак
тична школа «Соломон»; школа підготовки підприємців «Потенціал»; 
Християнський навчальний музичний центр «Давір»; курси 
англійської мови; благодійні навчальні курси «Даниїл»; секретаріат; 
група порядку; поштове й інші служіння, де кожний може реалізувати 
свої здібності.

Для підготовки місіонерів у 1995 р. був відкритий Місіонерський 
біблійний інститут «Ісус Навін». Нині це вже Духовна академія, основне 
завдання якої — виховати сильних, духовно збагачених, дисциплінова
них і вірних Богу служителів. За 7 років в навчальному закладі пройшли 
курс навчання і практичної підготовки більше 2 тисяч осіб. На базі Ака
демії створений «Центр підготовки служителів покликаних до п’ятикрат
ного служіння». Його метою є поширення Євангелія на підприємствах, 
в організаціях і установах України. На 27 підприємствах м.Києва служи
телі Центру проводять богослужіння, заняття із вивчення Біблії, консуль
тують людей.

Для тих, хто покликаний проповідувати Євангеліє, проводяться кон
ференції і семінари, відкрита школа з вивчення іноземних мов. Створе
но фонд, що фінансує місіонерське служіння.

Церква не фінансується з-за кордону. Вона існує тільки за рахунок
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добровільних пожертвувань і десятин парафіян. Слово Боже говорить: 
«Принесіть же ви всю десятину в будинок скарбниці, щоб у будинку 
Моєму була їжа, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваоф: чи 
не відкрию Я для вас отворів небесних і чи не виллю на вас благословен
ня аж надмір?» (Мал. 3:10). Усі десятини і пожертвування парафіян йдуть 
на поширення Царства Божого: відкриття нових церков, місіонерські 
поїздки, видання газет і книг.

Заходи церкви
Коли Церкві «Слово віри» виповнилося 8 років, Бог дав їй нове «ім’я» — 

«Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів». Христи

яни представники Бога на нашій Землі — Його посли. Бог дає віруючим 
у спадщину Землю, яку створив спеціально для них. Ті, хто йде за Ісусом, 
покликані повернути Землю, всіх, хтоживе на ній, Царству Божому. Бог ба
жає явити Себе світу через Своїх посланців — тих, хто живе за законами 
Божого Царства, хто несе світло і славу Царства в усі прошарки й у кожну 
сферу суспільства: у політику, науку, економіку...

Регулярно в Церкві проводяться конференції. Однією з них була 
конференція присвячена восьмій річниці Церкви. Найбільший зал 
столиці (Палац спорту) ледве зм іг вмістити всіх бажаючих сюди по
трапити. Свято об’єднало представників церков України, ближнього 
і далекого зарубіжжя. Гості привезли поздоровлення з різних міст і 
країн: Білорусі, Росії, Молдови, Прибалтики, Киргизії, Казахстану, 
Польщі, Німеччини, США, Канади, Конго, Нігерії, Голландії і навіть 
Багамських островів... Учасників свята, яким стала конференція, 
поздоровив мер Києва О.Омельченко. Його слова подяки за ту 
місію, що Церква з честю здійснює на землі України, були зустрінуті
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людини як особистості висловили народні депутати України Леонід 
Черновецький і Володимир Шушкевич, народний артист України 
Віктор Павлик.

Старши йпастор «Посольства Божого»
Сандей Аделаджа

Є люди, зустріч з якими кардинально змінює долі інших... Сандей 
Аделаджа відноситься до числа таких людей. Волею Божою покликаний 
служитель Господа Ісуса Христа, він є старшим пастором «Посольства 
Божого».

Зустрівши з ним, кожен зможе наповнитися його невичерпною Бо
жою любов’ю. Божий вогонь, що палає в його серці, запалює мільйони 
людей, займаючись у Великий вогонь Всесвітнього Пробудження. Один 
раз присвятивши себе служінню своєму Пану, як щирий раб Божий, пас
тор Сандей приносить вагомі плоди для Божого Царства. Головна мета 
пастора Сандея — піднімати і ростити пастирів і лідерів церков. Він до
помагає служителям стати успішними, учить, як можна служити Богу без 
сліз, приносити реформацію в суспільство.

В даний час апостольське служіння пастора Сандея Аделаджі вийшло 
далеко за межі України, ставши міжнародним. Пастор — бажаний гість 
у багатьох країнах світу, 20 з яких він відвідав за останній рік. Будучи ду-
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ховним наставником для пасторів і віруючих більш ста церков в Україні й 
в інших країнах, він прагне досягти миру і єдності між християнами всіх 
конфесій і деномінації.

На сьогоднішній день пастор Сандей — один з наймолодших 
успішних служителів світу. До тридцятип’ятилітнього віку він став пасто
ром двадцатитьісячной церкви.

Пастор Сандей родом з Африки, і Бог дав йому мудрість, прорвавши 
расові бар’єри, мати успішне служіння в Європі. Європейці складають 
90% його парафіян.

Запальні проповіді Слова Божого і мудрості, що відкриті пастору 
Сандею Духом Святим у нагороду за його жертовність, зробили його 
щирим посланником Божим для всіх народів. «Доторкнувшись» одно
го разу до слави Божоі, котру він несе, люди не залишаються звичай
ними людьми: вони стають людьми великої долі, щирими посланни
ками Божими.

Сандей Аделаджа не тільки проповідує іншим про радість, віру, лю
бов, праведність, але й у своєму житті керується цими біблійними істи
нами. Його основні якості — любов до Бога і людей, безком
промісність, вірність Божому 
Слову, цілеспрямованість, без
корисливість і самовідданість.
У нього прекрасна дружина, 
помічниця і друг — Босе. їх щас
ливий і гармонічний союз — 
взірець християнських взаємин 
у родині, заснованих на щирій 
вірі в Бога, любові, взаєморо
зумінні і повазі друг до друга.
У сім ’ї Аделаджів двоє дітей — 
син Фарес і дочка Зої.
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Книги пастора

У пастора Сандея є свої таємниці, особливі знання, що він черпає з 
особистих взаємин з Ісусом Христом, любов і світло Якого він несе всю
ди, де б не знаходився. Про секрети пастора Сандея можна довідатися 
із його книг — він автор більш ЗО християнських бестселерів. Його книги 
вчать людей дивитися на себе очима Бога, допомагають зрозуміти, який 
величезний потенціал Бог дав всім людям. Через книги пастора Дух Свя
тий сходить на кожного читача, спонукуючи його пізнавати Ісуса Христа 
і являти Його світу, запалює бажанням стати успішним, великим і знач
ним, стати творцем історії.

Книгами в Церкві займається видавничий центр «Фарес», створений 
в жовтні 1997 р., а також видавництво «Світла зірка», засноване в липні 
1999 р. Вони поширюють Слово Боже через книги, аудіо- і відеокасети з 
проповідями старшого пастора Сандея Аделаджі й інших відомих про
повідників. Видавництва пропонують широкий вибір матеріалів конфе
ренцій і семінарів «Посольства Божого», забезпечують тиражування і ре
алізацію книжкової, аудио- і відеопродукції. (Видавничий центр «Фа
рес»: просп. П.Тичини, 18. Київ-98, Україна, 02098; Тел./факс (044) 
553 0670, тел. (044) 550 4097; fares@godevbassy.org; www.godem- 
bassy.org Видавництво «Світла зірка»: а/я 87, Київ 2, Україна, 02002; 
Тел./факс (044) 550-2514; info@brightstar.com.ua)

Будівництво
У Бога великі плани для Свого Посольства. Його посланники повинні 

затвердити Боже Царство на Землі, звільнити від рабства гріха кожної 
людини, що живе на Планеті й привести до Ісуса. Бог бажає бачити Ук-

mailto:fares@godevbassy.org
http://www.godem-bassy.org
http://www.godem-bassy.org
mailto:info@brightstar.com.ua


Сторінка конфесії

раїну джерелом світового 
євангелізаційного руху, 
центром якого стане Ук
раїнський Духовно-куль
турний Центр (УДКЦ). Бу
динок стане гордістю 
вітчизняної архітектури й 
однією з визначних 
пам’яток столиці України, 
але головне — він буде уо
собленням Божого руху, що 
почався в нашій країні і по
ширюється по всьому світу.

Будівництво Українсько
го духовно-культурного 
центра має стати загально
національним, загальнона
родним будівництвом хра
му поклоніння Господові. 
Церква закликає всіх, кому 
небайдуже майбутнє Ук-

-------- — .... - •  шжяшшшшєзсш. — раїни і спасіння світу,
підтримати молитвою і своїми коштами будівництво Українського Духов
но-культурного Центра. Для тих, хто бажає надати фінансову допомогу 
в будівництві Центру, кошти можна направити на такі реквізити: Одержу
вач платежу: Релігійна громада «Посольство Боже» Р/р 2600100001488; 
в АКБ «Правекс-банк» у Жовтневому районі м.Києва, МФО 321983 ЕДР- 
ПОУ 22868549 3 поміткою «Добровільні пожертвування».

Нині Церква нараховує 15 дочірніх церков у м.Києві, 48 — у Київській 
області, 78 філій у містах і селах України, 40 «Посольств Божих» у країнах 
колишнього Радянського Союзу, а також у США, Німеччині, ОАЕ, Ізраїлі, 
Голландії.

Служіння «Посольства Божого» у Києві відбуваються за адресами: 
пр,Тичини, 18, Легкоатлетичний манеж — у четвер (18.30) і неділю 
(10.00; 14.00). Вул.Василенко, 15, ДК ім.С.П.Корольова — у середу 
(18.30) і неділю (10.00; 14.00).

Поштова адреса Церкви: а/я 122, Київ-55, Україна, 03055 
E-mail: rnail@godembassy.oug www.godembassy.org 
Тел: (044) 254-2029; 254-2246
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□  Діячі Церкви — священики, вікарії, ченці і черниці — живуть 

набагато довше і мають більш міцне здоров’я, ніж їхня паства.
Згідно досліджень, приведених англійською газетою «Independent» 
(lnopressa.Ru), смертність серед ченців бенедиктинського ордену май
же в два рази нижча в порівнянні зі звичайними громадянами. Учені, 
провівши дослідження у Великобританії, Європі й Америці, прийшли до 
висновку, що у всіх цих країнах показники смертності серед священно
служителів нижчі, ніж серед іншого населення. Багато служителів культу 
набагато рідше інших людей страждають різними захворюваннями, 
включаючи серцеві і ракові. Вчені наводять приклад італійських черниць, 
що дали обітницю мовчання. Жінки, що живуть у сусідніх містах, з віком 
частіше страждають від підвищеного кров’яного тиску, у той час як у чер
ниць тиск залишався незмінним протягом усього 30-літнього періоду 
спостереження. Традиції рекомендують сестрам утримуватися від ужи
вання медикаментів і навіть від скарг на стан здоров’я. Крім того, 
більшість черниць уникають медичних оглядів. Однією з причин дов
голіття священнослужителів вважали правильний режим харчування, 
однак тепер з ’ясувалася неспроможність цих аргументів, оскільки бага
то священиків зараз живуть і працюють серед інших людей і харчуються 
тим же, що й інші громадяни. Серед інших причин називають менша 
кількість стресових ситуацій, низький рівень кров’яного тиску, багатий 
внутрішній світ і споглядальний спосіб життя.

□  Конфуцій —- покровитель абітурієнтів на вступних екзаменах і 
випускних сесіях. В липні всі храми Конфуція в Пекіні переповнені ни
ми, адже скоро вступні екзамени до університетів. Задобрюють філосо
фа по-різному: приносять гроші, делікатеси, різні напої. Несуть багато і 
всі, бо ж лише 52% абітурієнтів стануть студентами. Ось і шукає молодь 
божественну гарантію сприятливого для себе завершення екзаменів.

□  Найдавніший християнський храм виявила сумісна америко-ка- 
надсько-європейська експедиція недалеко від йорданського порту Ака- 
ба, що на Чевоному морі. Приміщення храму має площу 416 кв.м, висо
ту 3-5 метрів. Вчені вважають, що святиня діяла десь в 300 р.н.е. Храм 
відноситься до часу гонінь на християн.

□  Д о по м іг лю дині вид ілитись з і св іту тварин спосіб спільного 
харчування та приготування їж і. До такого висновку прийшов відо
мий професор з Гарвардського університету Річард Ренхем зробивши
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порівняння при дослідженні життя мавп і людей. Навчившись здобувати 
вогонь для приготування їжі (а це десь, на думку Р. Ренхема, 1,5 — 
2 млн. років тому), людина позбулася основної тваринної пристрасті — 
постійного відчуття голоду. Після гарячої обробки продукти легше за
своюються. Звільнившись, таким чином, від постійного прагнення до 
наповнення шлунку, людина вивільнила час для занять власне людсь
кою діяльністю. Втрата потреби у пережовуванні їжі сприяла скорочен
ню жувального апарату і поступовому розвитку головного мозку у лю
дини. Кулінарні вподобання породили звичай триваліших союзів у лю
дей, ніж вони є у приматів. З ’явилися умови й потреба комфортнішого 
й вишуканішого приготування їжі та її споживання. Хоч, всупереч Р.Рен- 
хему, інші палеонтологи твердять, що готування їжі на вогні з ’явилося 
десь 250-300 тис. років, а людина вже до цього набула рис, що виділя
ють її з приматів.

□  Чотири хуто- 
ри-скити старооб
рядців випадково 
з н а й ш л и  
в Чернігівських лісах 
с п і в р о б і т н и к и  
комітету ви
нахідників України, 
які роз’і'зджали по 
глибинках області з 
метою консультуван
ня населення. І це 
десь на відстані 150 
км від Києва. З ’ясу
валося, що мешканці 
скитів є нащадками 
старообрядців, які 
ще в XVIII ст. втекли 
сюди від ни- 

конівських і петровських реформ. Як не дивно, але жоден поселенець 
скитів нічого не знає про ті події, які відбувалися навколо них протягом 
сотень років, навіть про Вітчизняну війну, коли ліси Чернігівщини кишіли 
партизанами.

□  Гїтлер м іг стати свящ еником . Набожна мати послала майбутнь
ого фюрера вчитися в парафіяльну школу бенедиктинського монастиря, 
але його звідти швидко виключили за паління на території монастиря. 
Ким тільки не хотів стати Шікльгрубер (псевдонім — Гітлера)? Солдатом,
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священиком, політичним оратором, художником, але життя поставило 
його фюрером фашистської системи.

□  Ісус Христос — це Вчитель Праведності громади Кумрану.
Євангельські події відбулися відтак на 100 років раніше. Меріам, 
племінниця одного із первосвящеників Єрусалимського храму, була об
брехана. Чоловік залишив її, прирікши стати напівсиротою свого сина 
ще до його народження. Після появи дитини вона була оголошена неза
конною, тому його мамі прийшлося разом з дитям тікати до Єгипту. По
вернувся він в Іудею лише в 30-річному віці, здобувши славу пророка і 
чудотворця. Але оббріхування змусило вже й його перебратися н$ Схід, 
в Індію чи Гімалаї. В 40 років він з ’явився в громаді Кумрану, прийняв 
хрещення від Івана Хрестителя. В 47 років, залишивши громаду Кумра
ну, проповідник почав описані в Євангеліях свої трирічні ходіння. Страти
ли його через прив’язання до дерева в Лідді — центрі консервативного 
на той час іудаїзму. Всю цю «альтернативну історію» подає О.Владими
ров в книзі «Кумран і Христос»/^., 2002).

□  Теорія первинного вибуху як теорія походження Всесвіту
піддана сумніву. Пол Стейнхардт — космолог із Прінстонського 
Університету і Нейп Турок — з Кембриджського запропонували свою 
версію цього, згідно з якою Всесвіт знаходиться у вічному коловороті 
творіння й руйнування. Час не має ні початку, ні кінця. Названі вчені 
розробили теорію, згідно якої Всесвіт то розширюється, то знову зву
жується, щоб зникнути при згортанні. Вибухи бувають при цьому, але 
вони не мають якийсь «вихідний» характер, а є лише відображенням 
переходів Всесвіту з однієї своєї фази до іншої. Проте більшість вче
них виступають на захист «інфляційної» теорії, згідно якої Всесвіт ви
ник десь 14 млрд. років тому із-за великого вибуху і наступного роз
ширення.

□  Нове видання Біблії в Англії буде ілюстроване по-новому —
фотографіями відомих топ-моделей. Право зіграти Єву надано Кпаудії 
Шиффер, а Адама — Марку Шенкенбергу. Мета затії — спонукати мо
лодь купувати й читати «книгу книг». Автор ідеї Густав-Вільгельм Хель- 
стед вважає, що «традиційні ілюстрації до Біблії надто скучні, а так, 
замість звичайної картини райського саду, читач побачить Адама та Єву 
в образі парочки закоханих, що прогулюються і цілуються на Нью- 
Йоркських вулицях». Поки що імена фотомоделей, які будуть задіяні 
в проекті, тримають в секреті. Але Хельстед зауважив, що «майже всі мо
делі будуть фотографуватися одягненими, хоч і матимуть дещо оголену 
натуру, бо ж Біблія — все-таки надто чуттєва книга». Новий проект має 
вже і своїх опонентів. Так, глава церковної ради Великобританії заявив,
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що «це — повне безглуздя і дурниця... Сила Божої благодаті знаходить
ся в тексті Євангелія, а не в картинках».

□  Похорони в Гані скоріше нагадують рок-концерт, ніж прощан
ня з  покійником. Тут до смерті ставляться з повагою, а до похорон як до 
останньої подорожі людини перед відходом її із земного життя. Якщо во
на жила тут добре, залишає про себе світлу пам’ять, то відхід її в інший 
світ має бути відповідно обставленим. Домовина покійника відображає 
заслуги спочилого, його внесок в життя людської спільноти, досягнутий 
ним соціальний рівень, професійну належність. Так, рибалці її роблять 
у вигляді якоїсь риби, морякові — у вигляді корабля і т.п. Є величезний 
перелік варіантів домовин, які можна замовити. При цьому не має зна
чення те, як впхнуть в цей гріб покійника, аби лише гріб відбивав його 
індивідуальність. Домовини ці дуже дорогі (від 400 доларів і більше), 
а тому кошти на них збирають заздалегідь. Сім’я при цьому не скупить
ся, бо ж то відображає не лише гідність покійника, а й її обличчя, 
здатність в суспільному житті. (Столичка. — N991)

□  Мініатюрну книгу Корану двадцять років творив пакистанець 
Моххамед Камер Султан з надією попасти в книгу рекордів Гіннеса. 623 
сторінки повного тексту Корану мають розмір півтори на два сантимет
ри. Є дві ілюстрації — світлини мечетей в Мецці й Медіні. Але пакиста
нець не одинокий у своїх намірах. Представники книги Гіннеса повідо
мили, що заявку на такий рекорд подали ще п’ять осіб. Нині найменший 
Коран має 527 сторінок, але з габаритами 2,5 на 4,5 см.

□  Теорія еволюції людини можливо буде переглянута. На тери
торії африканської країни Чад виявлено залишки окаменілого черепа 
найдавнішої антропологічної істоти, вік якої — десь 6-7 млн років. Вчені 
з ’ясовують, кому належав череп — чоловікові чи жінці. Вони вважають, 
що істота ця була прямоходячою і є предком homo sapiens, зв ’язуючою 
ланкою між мавпою і людиною. Череп за формою більше нагадує 
мавп’ячий, але риси обличчя тонші, а зуби — зовсім людські. Місце 
знахідки знаходиться на значній відстані від тих районів Африки, де 
раніше знаходили залишки давніх людей.

□  Ноїв ковчег на горі Арарат не знайшли, так його там побуду
ють. В дерев’яній будові, яка нагадуватиме біблійний ковчег, турецьке 
туристичне агенство вирішило розмістити музей, ресторан, конференц- 
зал, різні магазини. То ж чи пристав Ной своїм ковчегом до Арарату, а чи 
ж ні, до того ж чи взагалі існував цей ковчег (реальних доказів того не
має), Туреччина виявила свою байдужість. Вона будує цей ковчег і 
розміщує його на горі Арарат, яку кожний вірмен сприймає як свою свя

Релігійна панорама № 7’2002 77



Цікаво знати

тиню. Спорудження турками копії Ноєвого ковчега має комерційний 
підтекст. На 5-тисячну висоту туристів будуть везти спеціальні вагончики 
підвісної дороги. Там вони змажуть відвідати музей, що розповідатиме 
про Потоп і сім’ю Ноя.

□  «Ісус Христос — Суперзірка» — з гастролями цієї опери Ендрю 
Ллойда Уеббера, що прозвучала вперше в Нью-Йорку ще в 1969 р., цьо
го літа до Києва прибула іркутська трупа. Видовище масштабне: синтез 
драми, вокалу й пластики. Вражало світлове оформлення і спецефекти.

□  Статуя Афродіти скоро з ’явиться біля міста Пафос на Кіпрі.
50 млн. доларів піде на реалізацію проекту. Статуя буде вищою від відо
мої Ейфелевої вежі. Скульптор витвору з Росії — Зураб Церетеллі. То ж 
чи не повертається Кіпр до світу язичництва, якщо так вшановує його бо
гиню?

□  Фундамент храму Афродити біля Афін нагадує за своєю конст
рукцією бордель. Грецькі археологи, дослідивши його, прийшли до вис
новку, що тоді в храмах служительниці Бога займалися не стільки ду
шею, скільки тілом присутніх.
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АНОНСИ
Графік проведення релігієзнавчих конференцій 

у другому півріччі 2002 р.:

— «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної 
особистості». 10-13 вересня, м.Кацавелі, Крим. Проводить Донецький 
Інститут штучного інтелекту: 83050 Донецьк, Б.Хмельницького 84. 
Координатор — Світлана Іванова. 062-337-33-35 sbi@iai.donetsk.ua 
deanfir@iai.donetsk.ua ph-r@iai.donetsk.ua kgu@iai.donetsk.ua 
Подавати тези до 2 с., статтю до 12 ст.

— «Релігія в Україні: пошук шляхів міжконфесійного і 
міжрелігійного порозуміння». 24-25 вересня, м.Запоріжжя. 
Проводить Запорізька інженерна академія: 69006, Запоріжжя, 
вул.Леніна, 226. Координатор — Зарецька Ірина Леонідівна, тел.: 0612- 
60-1356, 60-1270; filos@zgia.zp.ua

— «Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна: теоретико- 
методологічні та методичні основи викладання у вищій школі». 
Остання декада жовтня, м.Тернопіль. Відбудеться на базі 
Тернопільського педуніверситету: 26027, Тернопіль, М.Кривоноса, 2, 
Історичний ф-т. Координатор — Елла Володимирівна Бистрицька. Тел.: 
0352-33-78-88; 22-74-58. Доповідь до 6 ст. подати до 15 вересня.

— «Католицизм на українських теренах: історія і сучасність». 
Жовтень, м.Київ. Проводять Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ спільно 
із Нунціатурою Апостольської Столиці.: 01001 Київ, вул. Трьохсвя
тительська 4, Відділення релігієзнавства. Тел: (044) 229-4812; 229-0418.

— «Кардинал Йосип Сліпий і сучасність». 11-12 жовтня, м.Івано- 
Франківськ. Проводить Прикарпатський університет: 76025, Івано- 
Франківськ, Шевченка, 57. Координатор — Олена Бойчук. Тел.: (0342) 
59-6051. Підготувати виступ обсягом до 0,5 д.а. до 15.08.2002.

— «Релігійна свобода: законодавче оформлення». 21-23 жовтня, 
м.Київ. Проводять: Міжнародна Академія свободи віросповідання і 
релігії, УАР, ЦеРІС, Верховна Рада України, Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ. Тел.: (044) 229-4812; 229-0418

— «Соціальні та духовно-культурні виміри релігійних процесів в 
Україні». Листопад, м.Чернівці. Проводить: Чернівецький університет, 
Філософсько-теологічний факультет: Чернівці, Коцюбинського, 2 
Деканат. Тел.: (0372) 584-826; Кафедра релігієзнавства 584-883; 
Кафедра філософії 584-878.

— «Релігія за умов модерну і постмодерну». Листопад, м.Київ.
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Проводить: Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. 0001 Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 4. Тел.: (044) 229-4812; 229-0418.

— Софійські читання «Проблеми та досвід вивчення, захисту і 
збереження і використання архітектурної спадщини». 27-28 
листопада, м.Київ, Києво-Софіївський заповідник. До 15 вересня слід 
надіслати тези (до 5 сторінок) і заявки на участь в них. Тел./факс 228-67- 
06. Адреса: 01034, вул.Володимирська, 24. E-mail: stsophia@i.kiev.na

Третя сесія Всесвітнього Конгресу духовної злагоди 
(міжнародний Домбайський форум) відбудеться 19-21 вересня на 
відомому гірському курорті в Карачаєво-Черкесїї. Сюди запрошені 
відомі духовні, громадські й політичні діячі, представники ділового світу, 
науки, літератури і мистецтва з багатьох країн світу. Девіз форуму: 
«духовний діалог і доброзичливе добросусідство». Як підкреслюється в 
зверненні організаторів форуму, його ціль «продемонструвати усьому 
світові особливий підхід Росії до вирішення проблем так званих «гарячих 
точок« і покласти початок особливому, чуйному ставленню до Північного 
Кавказу. На форумі буде підняте питання про відродження до життя 
Пакту Реріха 1935 р. і Гаазької міжнародної конвенції 1954 р. про захист 
культурних цінностей. Паралельно з форумом буде проведений 
фестиваль мистецтв. Домбайський форум проводиться з ініціативи 
міжнародної асоціації «Світ через культуру», що організувала 18 жовтня 
1992 р. першу сесію Всесвітнього Конгресу духовної злагоди в Алма-Аті.

(ЩЩШЩЩ.. ................
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 Reuter News Service

Здано до друку 26.07.2002 р. Підписано до друку 26.07.2002 р. Ум.друк.арк. 4,5. 
Замовлення № 2- 2 /2 9  Наклад 800. Формат 60x90 ’/■«

Видавництво «Світ Знань». Email: svitznan@ukrpost.net ЗАТ «Віпол»

NTV.ru
Благовест-інфо
info@post.com
Інтернет журнал «Соборність» 
RISU
НГ-Религии 
Офіційна хроніка УАПЦ

Servise) 
та інші

Україна молода 
Факты и комментарии 
Los Angeles Times 
Zenit News Agency 
WRNS (World Religions news
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