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СТОРІНКА РЕДАКТОРА
Дорогий Читачу! Останнім часом на адресу релігієзнавців України подеколи звучать рекла

мації в їх арелігійності, нецерковності, некомпетентності тощо. При цьому деким ставиться пи
тання некоректності вживання й самого поняття«релігієзнавство». То ж  поговоримо на цю тему.

Десь 10-15 років тому цей термін практично не був у  нас у  вжитку, хоч і  були релігієзнавці. 
Вони вимушені були тоді працювати пщ вивіскою «науковий атеїзм», бо ж  все, що стосувалося 
релігії, мало, згідно з партійними установками, підпорядковуватися ї ї  запереченню. Опійна ха
рактеристика релігії К. Марксом в праці «До критики гегелівської філософії права. Вступ» 
ленінізмом була абсолютизована ленінізміом, хоч класик тут же їїхарактеризовував ще і як «мо
ральну санкцію», «енциклопедичний компенд'їум», «логіку в популярній формі» та ін. Термін 
«атеїзм» відтоді став вживатися лише в заперечному його змісті, а не в тому, в якому він з  'явив
ся в Давній Греції тайу К.Маркса поставав ще і  як «утвердження буття людини».

Вдумаємося в його розшифровку: a-theos -  не-Бог. Греки називали атеїстами не тих, хто 
заперечував існування Бога (згадаймо хоча б їх філософів Демокріта і Епікура), а людей, 
у  життєдіяльності яких Бог нібито й не існує, бо ж  вони у  всьому повністю покладаються на сво ї 
сили. Тож думатиі діяти, не звертаючись при цьому до  Бога, не означає бути орієнтованим про
ти нього. Сам він третьою заповіддю просить людину не закликати ім'я його надаремно. Ство
ривши її за образом і подобою своєю, Бог в такий спосіб наділив ї ї  свободою, здатністю до  ду 
мання і діяння, а не постійного благання до  нього. Відтак а-теїзм не є  анти-теїзмом. Він відтво

рює не процес зміни релігійного світорозуміння якимсь іншим, а насамперед утвердження буття людини, що не потребує 
постійних звертань до  надприродного, такого буття, коли людина стає здатною розвивати закладені в ній власне людські потенції, 
ставати самою собою . Отже, в житті людини ТЕО і  А- ТЕО завжди своєрідно співіснують.

Думати і діяти, не звертаючись при цьому постійно до  Бога, не означає бути орієнтованим проти нього. Але нерозуміння то
го, що свобода людини є відносною, а не абсолютною, зрештою й призвело до  того, що а-теїзм переріс в анти-теїзм, став інтер- 
претуватся як шлях від Бога. В ленінізмі релігієзнавство набирає політичного відтінку й підпорядковується меті побудови ко
муністичного суспільства, в якому вже не виводилося якесь місце релігії. Вона при цьому поставала як вияв якоїсь гостевості чи 
випадковості буття людини в світі, а не засобу ї ї  входження в світ, усвідомлення себе його невід'ємною часточкою.

За роки незалежності українським релігієзнавцям прийшлося насамперед попрацювати над тим, щоб зняти з себе і в себе 
все те наносне, що йшло від опійних підходе до  релігії. І, як на мене, нам вдалося це зробити. Свідченням цього є  наші праці, які 
знаходять загалом схвальну оцінку в зарубіжних дослідників, запрошення нас до  участі в різних міжнародних наукових кворумах 
релігієзнавців, наше асоціативне входження до  Міжнародних асоціацій чи академій дослідників реліпї, істориків релігії, соціологів 
релігії, свободи релігії тощо. Своєрідний підсумок наших досліджень подає книга «Академічне релігієзнавство» (К , 2000).

Особливістю релігієзнавства як наукової сфери знання є те, що воно досліджує релігію як цілісний феномен, тоді як інші на
уки разом розглядають ї ї  в цілому -  кожна в контексті об'єкту свого наукового інтересу, як його складову чи умову. Нашу 
дослідницьку лабораторію характеризує світоглядний плюралізм, історчність, позаконфесійність, системність, відкритість. Ми  
вивчаємо всі реліпї, бо ж  знаючи лише одну з них, навіть добре, ти, як це слушно зауважив В. Мюллер, не знатимеш жодної. Релігія 
і  рел ін і пізнаються лише через порівняння. На відміну від теологів, релігієзнавець у  своїх підходах до  вивчення релігійних фено
менів д іє  вільно, без підганяння своїх суджень під якийсь авторитет, конфесійно незаангажовано. Для нього не існує поділу релігій 
на істинні і хибні, бо ж  богів є не десять чи більше, а є один Бог. Він для нього -  не Саваоф чи Аллах, Дажьбог чи Крішна... 
Релігієзнавець приймає того Бога, який про себе говорить лише що він Є , просячи при цьому не творити саме замість нього та
кого якісь кумири і всякі подоби, не вклонятися і служити їм. Конфесія -  це обраний людиною свій шлях до  Бога, витворена нею ж  
форма його сприйняття, а не щось непорушно святе, приписане ним зверху. Саме на основі цього ми прагнемо в своїй роботі ви
являти рівне, неупереджене ставлення до  різних конфесій і церков, включати їх в єдиний процес становлення і розвитку релігійних 
вірувань і діянь, в якому є  і тупики, і збочення. Церковні діячі і богослови, для яких лише їхня конфесія є істинною релігією, а реш
та -  єрессю, зрозуміло, не можуть прийняти такий хід міркувань, а відтак і називають його антирелігійним, а нас -  нецерковними. 
В цьому якраз і  виявляється відмінність релігієзнавства від теології, яка є обмеженою у  сприйнятті та оцінках релігійних феноменів 
своєю конфесійною зорієнтованістю, більше того -  упередженістю і нетолерантністю щодо не своєї, а інших релігійних течій. Бо 
ж  тут часто ще спрацьовує закон ринку. Цей інший постає як конкурент, що забирає до  себе потенційно моїх вірних.

Релігієзнавець не буде наполягати на введенні у  світську освіту якихось богословських дисциплін, бо ж  він знає, що це обме
жить право кожного на свій шлях до  Бога, на суверенність кожного як особи. Кожна конфесія має організовувати свою освіту, ут
ворювати сво ї навчальні заклади, а не сунутися туди, де  вчаться всі -  послідовники різних конфесій, віруючі і невіруючі. Та й поду
мати ще слід над тим, чи дасть це щось для морального зростання.

Оскільки наша країна є країною свободи совісті, то в ній мають знайти своє місце, без будь-яких обмежень і ті, для кого віра 
в Бога не є  їх світоглядним вибором. І в цьому чогось страшного немає. Як свідчить світова статистика, двадцятий вік був віком аг
ностицизму й невір'я. З  6  мільярдів мешканців Землі в 2000 році один мільярд 200 мільйонів віднесли себе до  невіруючих. 
Не віднесли себе д о  ж одної рел іп ї у  США 9%, Канаді -  13%, Німеччині -  25%, Великобританії -  40%, Я пон ії-4 6 % , Новій Зе
л а н д і ї-  30% і  т.д. Складні світоглядні процеси відбуваються в світі. В країнах, де  утверджувався войовничий атеїзм, маємо зрос
тання релігійності ( у  н а с -  до  70% опитаних), а ось в тих країнах, де  вільнодумство і  невір'я громадською думкою оцінюється як 
негативне явище ід е  не йде мова про свободу совісті, а лише про свободу релігії, маємо відхід від останньої. То ж  давайте буде
мо оцінювати світоглядну ситуацію, яка складається в Україні, у  світових вимірах релігійного процесу і включеності в них світової 
громадськості. Бо ж  ми не є  якимсь відокремленим острівцем на нашій планеті.

Професор А.КОЛОДНИЙ
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РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ

С У С П ІЛ Ь Н Е  Б У Т Т Я  
р е л і г і ї  і  Ц Е РК В И

Президент України Леонід 
Кучма зустрівся з главою 
Папської ради Апостольської 
столиці з питань єдності християн 
кардиналом Вальтером Каспером 
під час перебування останнього 
в середині жовтня в Києві. Прези
дент відзначив з вдячністю 
підтримку Ватиканом України в її 
європейському виборі. Кардинал 
в свою чергу подякував українську 
владу за атмосферу толерантності 
і релігійної свободи в Україні. 
«Взаємне визнання між церквами 
сприяє миру на Землі і в Європі зо
крема, — сказав він. -Церква вис
тупає за стрімкий економічний 
розвиток Європи, яка повинна ма
ти християнську душу». Кардинал 
нагадав, що Ватикан виступає за 
взаємне визнання всіх українських 
православних церков (хоч відзна
чимо, що реально ігнорує на
явність в Україні, окрім УПЦ, ще й 
УПЦ КП та УАПЦ. -  РП). Л. Ку
чма при цьому зауважив, що він 
виступає за Єдину Помісну Право
славну Церкву в Україні.

Питання повернення культових 
споруд релігійним організаціям
згідно розпорядження Кабінету 
Міністрів обласні держадміністрації 
мають вирішити протягом жовтня. 
Свої пропозиції вони мають надісла

ти до спеціальної міжвідомчої 
комісії, що діє при Кабміні. В жовтні 
ряд республіканських міністерств 
мають також вирішити питання по
дальшого використання окремих 
споруд Києво-Печерського істори- 
ко-культурного заповідника. 
До грудня вирішується питання пе- 
редання церквам частини церковної 
атрибутики, літератури і документів, 
які зараз зберігаються в музеях і 
архівах. Фонд держмайна, Мінкуль- 
тури, Мінюстиції, Держбуд та Держ- 
комрелігії до березня 2003 року уза
гальнюють і подають міжвідочій 
комісії при Кабміні інформацію про 
об'єкти і майно, що повинні бути по
вернуті церквам, а Держкомітет із 
земельних ресурсів, Мінюст і Держ- 
комрелігій — законопроект про на
дання релігійним організаціям зе
мельних ділянок. За словами віце- 
прем'єра В.Семноженка, ре
алізація всіх цих заходів «покликана 
не лише забезпечити подолання 
наслідків тоталітарної політики 
СРСР щодо релігії, а й сприяти 
зміцненню міжконфесійного поро
зуміння в Україні».

Релігійна панорама № 10’2002 З



Релігійне життя України

Відділ у справах релігій 
Сумської облдержадміністрації 
щорічно проводить семінар для 
журналістів області. Як сказав 
заступник начальника відділу 
А.Ярош, такі семінари викликані 
потребою систематично знайоми
ти мас-медіа з релігійною ситу
ацією в регіоні, давати їм всебічну 
інформацію про розвиток держав
но-церковних і міжконфесійних 
відносин, а також, аби звернути 
увагу на деякі делікатні моменти 
при висвітленні релігійної темати
ки. На одному з таких моментів зу
пинився в своєму виступі 
д.філос.н., професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін 
Української академії банківської 
справи І.Мозговий. Він зазначив, 
що в деяких ЗМІ, особливо в тих, 
які мають певні релігійні уподобан
ня, нерідко вживається слово 
«секта» в означенні нових, нетра
диційних для нашого регіону й Ук
раїни Церков. І хоч слово це пере
кладається як відокремлення, 
за роки домінування православної 
церкви, а особливо в атеїстичні ча
си, воно набрало зневажливого 
забарвлення. Тому віруючі нових 
Церков ображаються, коли їх нази
вають «сектантами». І як резюме 
семінару: у нас всі релігійні утво
рення рівні перед законом, такого 
слова, як «секта» в законі України 
про релігійні об'єднання немає, от
же, не треба його вживати й 
в пресі, хто б і як до нетрадиційних 
церков не ставився. На семінарі 
виступили і представники цих цер
ков — Церкви Повного євангелія 
«Ковчег», Церкви Ісуса Христа свя

тих останніх днів (мормонів), Но
во-Апостольської церкви, Церкви 
Різдва, римо-католицької громади 
обласного центру. Вони розповіли 
про історію своїх Церков, про бла
годійницьку діяльність, яку прово
дять. Досвідом висвітлення 
міжцерковних відносин, взагалі 
релігійної тематики, на сторінках 
«Путивльських відомостей» поді
лився з колегами редактор цієї га
зети А.Луговський. Т.Бабинець

Ім'я Івана Огієнка (митропо
лита Іларіона) відтепер носитиме 
Кам'янець-Подільський педагогіч
ний університет. Вчена Рада вузу 
просить Міносвіти повернути йому 
статус класичного університету — 
такий, який йому було надано в 1918 
р., коли він був утворений з ініціати
ви міністра освіти і віросповідань Ук
раїнської Народної Республіки Івана 
Огієнка. Відомо, що саме він був 
першим ректором Кам'янець- 
Подільського українського держав
ного університету.

Відомий в Україні церковний 
діяч української греко-като- 
лицької діаспори отець Іван 
Шевців з далекої нам Австралії за 
свою велику благодійницьку ді

яльність одер
жав премію 
імені Чикаленка 
від Ліги ук
раїнських меце
натів. Прочи
тавши видруку
вану в Терно
полі книгу Арсе
на Річинського
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«Проблеми української релігійної 
свідомості», отець зажадав, щоб її 
прочитали всі єпископи право
славних і католицьких церков Ук
раїни. Видавництво надіслало за 
його благодійництва книгу всім 
владикам. Ось тільки постає пи
тання, а чи ж зворушить той біль за 
Українську Церкву, яку висловив 
в ній Арсен Річинський владик так, 
як він зворушив отця Івана, а чи ж 
вони сплять непробудно, що «хоч 
коти гармати і вусом не моргне». 
Зачекаємо. В такий спосіб отець 
Шевців відзначив 110-ту річницю 
від дня народження відомого діяча 
українського автокефального пра
вославного руху 30-х років XX ст. 
А.Річинського. Він також пожерт
вував 100 доларів у фонд переве
зення праху останнього з Казах
стану в Україну. Арсен Річинський 
був борцем і водночас мучеником 
за Українське православ'я. За кни
гу «Проблеми української 
релігійної свідомості», видрукува
ну із значними конфіскатами 
в 1933 р., його три рази ув’язнюва
ла польська окупаційна влада, 
а в 1939 р. за неї ж — московська. 
Без права повертатися на 
Батьківщину Арсен Річинський 
прожив до останніх своїх днів в да
лекому Казахстані. Нині у Ново- 
Волинську проживає донька слав
ного православного історика. Во
на разом з Українською Автоке
фальною Церквою заклопотана 
тим, як привезти останки батька 
в рідну йому Україну. І так як греко- 
католики причислили до лику бла
женних всіх священнослужи
телів — жертв сталінських гулагів
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певно що мають зробити й ук
раїнські православні щодо своїх 
мучеників тих часів, в тому числі й 
Арсена Річинського. За рідну віру, 
за Україну він віддав життя і здо
ров'я. Отець Іван Шевців, незва
жаючи на відмінність конфесійної 
належності, вбачив в Арсені 
Річинському ту постать, яка має 
загальнонаціональну святість.

Н а й в и д а т -  
нішою людиною 
України за всю її 
історію названо 
Тараса Шевчен
ка — 23% опита
них (газета
«День» — №184), 

Ярослава Мудрого — 22%, а не 
Володимира Великого (10%), Бог
дана Хмельницького (8%), Михай
ла Грушевського (3%) чи Володи
мира Щербицького (1%).

В житомирському с.Караби- 
чин на Покрову було увінчано по
золоченими хрестами бані 
відродженої тут церкви. Її зруй
нували понад 50 років тому. Допо
могу у відроджені храму односель
чанам надав мер Києва Олександр 
Омельченко. Він виконав свою 
обіцянку. Заклавши на Великдень 
на пустирі капсулу, мер пообіцяв на
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Покрову звести над церквою хрес
ти. «Матеріальне відходить, а ду
ховність залишається,- сказав він 
тоді. — Саме з її відродження роз
почнеться культурне й економічне 
оновлення наших міст і сіл». Хрести 
освятив єпископ УПЦ Київського 
Патріархату Димитрій (Рудюк).

1 щ Колону аід на-

И
ціонально-демо
кратичних партій,

яка зібралася 13 
жовтня з нагоди 
60-річчя УПА в Сім
ферополі, очолив 
єпископ Кримський 
і Сімферопольсь

кий Климент. Проте до пам'ятника 
Тарасу Шевченка її не допустив 
міліцейський наряд, мотивуючи це 
тим, що нібито пам’ятник заміно
вано. Проте з таких же мотивів ще 
в 2000 р. кримські «правоохо
ронці» не допустили в Херсонес 
просвітницьку регату, що проходи
ла під гаслом «Дніпро й Чорне мо
ре єднають Україну».

Українські громадські ор
ганізації Канади у своєму звер
ненні до Президента України вис
ловили своє невдоволення його 
Указом про відзначення 350-річчя 
т.зв. Переяславської Ради. «Пере
яславський договір приніс Україні 
жахливу руїну, рабство і неволю, 
відзначають вони. — Знищено всі 
прояви національного та 
релігійного життя, зліквідовано Ук
раїнську Православну Церкву та 
Українську Католицьку Церкву, 
включно з її Владиками, духовен

ством та вірними... Московська 
Церква, яку насаджено в Україні, 
була на обслугах московських 
білих і червоних царів та КГБ. Та
кою залишилася й сьогодні і є 
основою російського імперіалізму 
в Україні, як антиукраїнська, анти
гуманна та діє на шкоду Ук
раїнської Держави. Забрала 
найцінніші наші церкви, а тепер ще 
і влада вільної України передає 
найкращі історичні цінності ук
раїнської історії в руки Московсь
кої православної церкви». (Ук
раїнський голос.- 16 вересня)

Відомого своєю зневагою до 
незалежності України мера 
Москви Лужкова 12 жовтня біля 
будинку міської ради зустріли 
пікетники від УНР, ОУН, «Собору», 
інших громадських організацій. 
На транспарантах були гасла: 
«Геть московських шовіністів з Ук
раїни!», «Геть московських попів з 
українських храмів!» та ін.

Біля 700-літнього Запорізь
кого дуба, що на Верхній Хортиці, 
буде споруджено каплицю. Її на 
замовлення благодійницького 
фонду «Запорізькі святині» побу
дує приватне підприємство.

«Обитель монаха», «Шепіт 
монаха», просто «Монастирсо- 
ке» чи «Монаше», «Вино палом
ника». «Первосвятительська»...
Це лише невеликий перелік тих 
назв спиртного, які можна нині по
бачити на пляшках вина чи горілки. 
До яких тільки хитрощів не вдають
ся сучасні торгаші з метою викори-
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стати для наживи інтерес людей до 
релігії. Але ж це образа релігійних 
почуттів людини, образа Церкви. 
Називати спиртні напої церковни
ми назвами вважаю великою зне
вагою і плюндруванням», — заува
жує митрополит Вінницький Ма- 
карій. Церква не потребує такої 
реклами, бо ж то не реклама її, 
а паплюження. В Росії держава за
боронила подібні спекуляції. Там 
вина, прикрашені релігійними мо
тивами, знімаються з продажу, а їх 
виробники — оштрафовуються. 
Коли ж таке буде в Україні?

Прапор для Папи Римського 
виготовив Орест Карелін-Рома- 
нишин, який йменує себе коро
лем України-Руси Орестом І. 
На стягу з одного боку виблискує 
герб Ватикану та Український Три
зуб, а з іншого — зображений ви
шивкою образ Папи. Напис золо
тими літерами засвідчує візит Пон- 
тифіка до України.

«Дітовбивство...». Під таким 
заголовком газета «Жива вода» 
(№8) видрукувала статтю отця 
УГКЦ Петра Рака. Автор наголошує 
на тому, що людське життя похо
дить від Бога і тільки він ним во
лодіє. «Ця заповідь стоїть в основі 
всього суспільного життя». Тому 
переривання вагітності є безпосе
реднім порушенням права будь- 
якої людської істоти на життя. 
У світі кількість таких злочинів зро
стає. Нині їх щорічно десь 40- 
60 млн. Автор шкодує з того, що 
дозвіл на таке дітовбивство дозво
ляє Українське законодавство. Ча
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сто винуватцею злочину, зауважує 
автор, вважають лише жінку, бо ж 
саме вона із своєї волі йде на його 
коєння. Але в цьому винуваті й чо
ловіки, бо ж найчастіше вони при
зводять до того, що жінка 
рішається на такий крок, та й вла
да, яка законодавчо дозволила 
коїти злочин людиновбивства.

ПРАВОСЛАВ'Я
Глава ук- 

р а ї н с ь к о г о  
п а р л а м е н т у  
В.Литвин після 
н е д а в н ь о г о  
візиту в М оск
ву повідомив, 
що глава Руської 

ПЦ Олексій II може прибути в Ук
раїну ще до кінця року. Про це ос
танній заявив на їх спільній 
зустрічі. Спікер нагадав, що запро
шення відвідати Україну Олексій II 
одержував, починаючи з 1999 р., 
однак «у силу різних обставин« це 
запрошення не було зреалізоване. 
Повідомлення про приїзд в країну 
Московського патріарха Олексія II 
викликало збурення громадської 
думки в Україні. Пропонуємо різні 
погляди на цей візит.

інформація 
про майбутній 
візит в Україну 
Московського 
патріарха ак
тивізувала тут 
про-московські 
сили. Зокрема
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лідер руху «У Європу — разом із 
Росією« народний депутат Андрій 
Деркач вважає цього Патріарха 
«символом вікової духовної 
єдності братерських слов'янських 
народів України, Росії й Білорусі. 
Тому візит в Україну Патріарха, 
на думку А.Деркача, є «подією ве
личезного духовного і державного 
значення. Переважна більшість на
селення України ототожнює себе з 
канонічним Православ'ям«. Про 
реальну картину такого ототож
нення «РП« писала у своїх попе
редніх числах.

Українська Православна Церк
ва Київського Патріархату і 
Комітет з питань духовності й 
культури Верховної Ради Ук
раїни в своєму листі до Патріарха 
РПЦ Олексія II запропонували йо
му відмовитися від відвідин Ук
раїни на запрошення голови ВР 
В.Литвина. В заяві парламентсь
кого комітету зазначається: «Граж
дане Украины весьма удивлены, 
что приглашение последовало не 
от иерарха, равного Вашему сану, 
как это принято в православии, 
а от политика, не имеющего ника
кого отношения к церкви... При
глашение расценено в Украине как 
канонический и этический нон
сенс».

Візит Патріарха Олексія II 
в Україну в листопаді ц.р. вже об
ростає різними політичними 
плітками. Лідер «Просвіти» Павло 
Мовчан назвав його несвоєчасним 
і зауважив на можливості повтору 
подій 1990 р., коли візит Олексія II

викликав невдоволення національ
но-демократичних сил і владиці 
прийшлося чорними ходами по
трапляти до храмів. П.Мовчан зви
нувачує московську церковну вла
ду в «дестабілізації українського 
суспільства», «посиленні міжцер- 
ковного розколу». Пророкована 
деким зустріч Патріарха з лідера
ми опозиції навряд чи є можли
вою, адже він приїздить в Україну 
на запрошення спікера ВР В.Лит
вина. У зв'язку із недавнім серце
вим захворюванням Олексія II за
значений його візит в Україну може 
бути відміненим або перенесеним 
на інший час.

Візит Мос- 
к о в с ь к о г о  
п а т р і а р х а  
Олексія II при
несе в Україну 
«розбрат і не
нависть», а то
му небажаний.
Це офіційна по
зиція УПЦ Київського патріархату, 
яку оприлюднив на спеціальній 
прес-конференції ректор Київської 
духовної академії єпископ Ди- 
митрій. «Нинішня політична ситу
ація в Україні настільки «спокійна«, 
що нам залишається тільки запро
сити в Україну Московського 
патріарха, щоб отут знову посіяти 
більш глибокий розлад між право- 
славними«, — заявив Димитрій. 
Він нагадав, що глава Руської ПЦ 
не раз «вороже відгукувався« про 
ідею Єдиної Помісної Української 
Православної Церкви і про ідею 
автокефалії УПЦ, оскільки «золо
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товерхий Київ« ще «не доріс до ав
токефалій. «Таке вороже ставлен
ня Московського патріарха озна
чає, що і ми зустрінемо його також 
вороже«, — підкреслив Димитрий. 
Разом з тим на прес-конференції 
перший заступник глави комітету 
Верховної Ради з питань культури і 
духовності Павло Мовчан повідо
мив, що разом з депутатом Лілією 
Григорович (членом комітету з 
охорони здоров'я, материнства і 
дитинства) направить спікеру пар
ламенту В.Литвину лист із прохан
ням відкликати своє запрошення, 
передане московському Патріарху 
в ході недавнього візиту в Москву, 
оскільки воно «є неканонічним«. 
«Згідно з православним ка
нонічним правом і православною 
традицією осіб вищого ар- 
хиєрейського духовного сану мо
жуть запрошувати з однієї країни 
в іншу тільки особи рівнозначного 
духовного сану«, — роз'яснюється 
в листі. Ще однією причиною «не
бажаності візиту Олексія II депу
тати вважають те, що «нинішній 
Московський патріарх є в очах 
мільйонів українських православ
них християн персоною «нон гра
та» в Україні. Українські парла
ментарії також відправили лист 
Олексію II, у якому зазначили: «Ви 
за роки свого патріаршества чітко і 
виразно довели, що дуже агресив
но ставитеся до України і її неза
лежності.

Лідер Комуністичної партії 
України П.Симоненко викорис
товує приїзд Олексія II в Україну 
для показу своєї ерудиції в питан

нях канонічного розвитку Право
славної Церкви. У поширеній ЗМІ 
статті-заяві з назвою «У боротьбі 
за справедливість ми єдин і цей 
народний обранець найвищого за
конодавчого органу країни з 
легкістю оперує поняттями «ка
нонічний, «відступники«, «псевдо- 
релігійні структура, «одіозні осо
бистості та ін. При цьому ним не- 
хтуються не лише норми закону 
«Про свободу совісті та релігійні 
організацій, але й елементарні 
норми моралі. Що ж сталося? Ви
являється, «правлячий режим та 
псевдорелігійні структури ак
тивізували спроби в черговий раз 
загострити міжконфесійне проти- 
стояння« у зв'язку із приїздом в Ук
раїну патріарха Московського 
Олексія II. А ще пана Симоненка 
непокоїть, що українська влада, 
передаючи у користування Церкви 
церковне майно, передає його не 
винятково УПЦ Московського 
патріархату, а «ганебно поділяє 
майно серед різних релігійних гро
мад, у тому числі уніатських і роз- 
кольницьких«. Про небезпеку для 
України передачі церковного май
на у користування Московській 
Церкві «РП« вже писала, тому 
звертаємо увагу на інші «ноу-хау 
комуністично-православно-мос- 
ковського тандему«. На думку 
П.Симоненка, «підвладні режиму 
ЗМІ розв'язали шалену кампанію 
шельмування й дискредитації 
«істинно канонічної» Православної 
Церкви. ... При цьому звучать 
прямі заклики до організації без- 
ладь». Дивує, по-перше, 
бездіяльність деп\гґата-захисника
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московської Церкви. Якщо ці фак
ти мають місце, то чому він не по
дає в суд? По-друге, з яких пір ко
муністи, які, як відомо, у 20-30-х, 
50-60-х роках XX ст. умудрилися 
закрити і розграбувати в Україні 
майже 10 тис. із 10,4 тис. парафій, 
розстріляти і кинути у в'язниці ти
сячі кліриків і т.п., стали захищати 
Церкву? Виявляється, а П.Симо
ненко цим особливо гордиться, 
Компартія України, перша і поки 
що єдина в СНД, у вересні минуло
го року принесла вибачення «пра
вославним християнам (наче є 
православні й не-християни — 
О.С.) і віруючим інших конфесій за 
страждання і негоди, що випали на 
їхню частку в час лихоліття« (ось 
як, виявляється, тепер слід нази
вати 70-річну «побудову ко
муністичного суспільства« в Ук
раїні). Симоненко пообіцяв, що 
«комуністи не допустять повторен
ня подібної політики і зроблять 
усе, щоб віруючі не сумнівалися 
в щирості нашої позиції з визнання 
трагічних сторінок історії«. Вагомі 
підстави не вірити цим і подібним 
заявам представників Компартії 
наявні вже у аналізованій статті 
п.Симоненка. Обіцяючи «не допус
кати подібної політики...«, лідер 
комуністів оперує все тими ж на
працьованими у радянські часи 
термінами і підходами. Однак, як
що раніше всі Церкви були «кон- 
трою«, то тепер є серед них і «хо
роши, які відкриватимуть, окрім, 
звичайно, самої Компартії України, 
«нові широкі можливості для ут
вердження в нашому багатостраж
дальному суспільстві вічних

людських цінностей, ідеалів доб
ра, справедливості і високої мо
ральности. Ці високі ідеали, 
на думку п.Симоненка, зможе ут
вердити в Україні лише УПЦ Мос
ковського патріархату і то лише 
після приїзду в країну Московсько
го патріарха, «який має законне 
право відвідувати своїх одновірців 
в Україні, що обрали його Пред
стоятелем Церкви«. На фоні ще не 
забутих заяв українських ко
муністів про «небажаність приїзду 
в Україну Папи Римського«, який, 
на думку новоявлених «православ
них комуністів«, чомусь не мав 
права відвідати своїх одновірців, 
православно-комуністичний тан
дем набуває чіткого політичного 
забарвлення. Чітко проглядається і 
спільна мета тандему — віднов
лення Радянського Союзу. Не має 
сумнівів в тому, що в Україні може 
перебувати з візитом Московський 
патріарх, як і клірики інших Церков. 
Тим більше, що Олексій ІІ вже не 
раз тут бував. Згадаймо хоча б йо
го недавній одеський вояж... Інша 
справа, яка мета цього візиту і як 
він буде поданий. Москва доби
вається майже державного рангу 
візиту, що непрямо доводить 
офіційний статус цієї Церкви як 
державної в Росії. І у своїх дома
ганнях Московський патріарх має 
значні успіхи. Друга особа Ук
раїни — Голова Верховної Ради — 
особисто завіз запрошення 
в патріарші покої. О.Сатан

Урочисті моління на честь 
11 - і річниці незалежності Ук
раїни в кафедральному соборі
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Афін провів гла
ва Елладської 
Пра вос лавно ї  
Церкви архиепи
скоп Афінський і 
всієї Еллади Хри
сто дул. Про це 
повідомило По
сольство України 
в Греції. В цере

монії взяли участь офіційні особи 
Грецької республіки, дипломати 
різних країн. Серед присутніх було 
багато етнічних греків — вихідців з 
України, які вважають себе части
ною української культури і боляче 
переживають за те, що коїться 
в Україні. Питаємо себе, а чи були 
такі моління з участю Патріарха 
Олексія II в Москві і чи взагалі мож
ливі вони там?

Патріарх УПЦ КП Філарет ра
зом з лідером блоку «Наша Ук
раїна» 13-14 жовтня взяв участь 
у відзначенні 60-річчя УПА на 
Рівненщині. В селі Малий Стидень 
владика освятив пам'ятник-кур- 
ган, який звершено на тому місці, 
де в 1942-1944 роках знаходився 
головний штаб УПА. Патріарх взяв 
участь в хресній ході до пам'ятни
ка головнокомандуючому УПА 
Климу Савуру.

Патріарха УПЦ КП Філарета в його 
інтерв’ю газеті «Україна молода». 
Далеко до такої християнськості 
багатьом владикам, священикам і 
писакам типу Васі Анісімова з 
Православної Церкви України 
Московського Патріархату. Вони 
розраховані на деструктив, розпа
лювання міжцерковного протисто
яння і вірне прислужництво 
керівництву з білокамінної. УПЦ 
КП враховує те, що «якщо чубити
муться священики, то люди взагалі 
до церкви ходити перестануть. Во
ни ж бо йдуть до храму, щоб помо
литися, почути слово Боже, знайти 
спокій для душі, втіху, а не прилу
чатися до розбрату. Що ж сто
сується настоятелів церков МП, 
то вони, — на думку Патріарха 
Філарета, — такими пропаган
дистськими методами користу
ються, аби себе захистити, бо ж 
відчувають хибність своєї позиції». 
Київський Патріархат не за
стерігає вірних від відвідин храмів 
«не того патріархату». «Ходити 
можна до будь-якої православної 
церкви, — зауважує Владика, — 
адже обряд богослужіння, Єван
геліє, віра, благодать Святого Духу 
всюди однакові. Що б не казали, 
а Церква є єдиною і главою всієї 
Церкви є Христос».

«В храмах Київського Па- Православні віруючі з мико- 
тріархату ви не почуєте осуд- лаївського с.Левадівка зверну- 
ження духовенства «московсь- лися до української влади із закли- 
кої» церкви, бо ми виголошувати ком припинити поширення в Ук- 
такі проповіді, розпалювати во- раїні провокаційні видання УПЦ 
рожнечу між православними ук- Московського Патріархату, які 
раїнцями забороняємо». По-хрис- «паплюжать наше героїчне минуле 
тиянському звучать ці слова і заперечують саме існування ук-
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раїнського етносу як такого». 
При цьому автори звернення по
силаються на слова Патріарха 
Олексія II: «Велик русский народ. Я 
имею ввиду русский народ как по
нятие широкое, объединяющее 
и украинцев, и белоруссов и дру
гие народы, живущие на просто
рах России».

«Крадуть у нас православні 
святині, паплюжать Українську 
Церкву Київського Патріархату, 
пропагують ідеї ненависті до 
духовних цінностей українців». 
Так розцінило народне віче, яке 
пройшло в Одесі поруч з кафед
ральним Спасо-Преображенським 
Собором, дії в приморському краї 
Одеської єпархії УПЦ та місцевої 
влади, яка всіляко її підтримує. 
«Тут глава єпархії Агафангел та 
чернецтво УПЦ МП нищать все ук
раїнське, а патріотичні сили імену
ють одним терміном — «бен- 
деріщина», — сказав лідер «Ук
раїнського братства» Андрій Юсов. 
Відзначалося на віче, що у всьому 
вони керуються антиукраїнськими 
настановами з московського цент
ру. Певно тому саме в Одесу й хоче 
приїхати Патріарх Олексій. В резо
люції віче сказано: «Реагуючи на 
нехристиянські, антизаконні дії 
кліриків Московського патріархату, 
ми, учасники народного віча на 
підтримку УПЦ КП, вимагаємо від 
влади: передати споруджений на 
кошти українців Спасо-Преобра- 
женськи Собор Українській Церкві 
Київського патріархату; скасувати 
запланований візит патріарха РПЦ 
в Україну як такий, що зашкодить

пошуку міжконфесійної злагоди та 
національним інтересам; припини
ти дискримінацію віруючих УПЦ КП 
з боку влади; притягнути до 
відповідальності осіб, що ведуть 
антиукраїнську пропаганду, розпа
люють міжконфесійну ворожнечу 
в Одесі». (Україна молода. — 
16 жовтня)

Київський Патріархат наго
родив орденом князя Володи
мира главу Адміністрації Прези
дента Віктора Медведчука за
будівництво Хрестовоздвиженсь- 
кого храму на його батьківщині — 
в житомирському селі Корнін. На
городу через брата передав 
В.Медведчуку Патріарх УПЦ КП 
Філарет. До речі, нещодавно тиж
невик «Вісник« назвав В.Медвед
чука у двадцятці найбагатших лю
дей Центральної та Східної Євро
пи, оцінивши його майно у суму 
800 млн. доларів США.

Реформа духовної школи на 
часі. Це — слова ректора Київсь
кої духовної академії і семінарії 
УПЦ КП єпископа Димитрія, ска
зані ним при відкритті нового на
вчального року. «Така реформа 
потрібна передусім тому, що на
уково-богословський рівень на
ших духовних семінарій і академій 
відповідає сьогодні стандартам 
другої половини XIX ст. і багато 
в дечому поступається дорево
люційним академіям». Нова ре
форма має включати перегляд на
вчальних планів і програм, вироб
лення нового підходу до навчаль
ного процесу, до методів вихован-

12 Релігійна панорама № 10'2002



Релігійне життя України

ня тощо. Церква зіткнулася тут і з 
кадровими, і з фінансовими про
блемами, і з недостатнім рівнем 
духовної підготовки абітурієнтів. 
В ряді випадків «здобуття духовної 
освіти стало профанацією». Тому 
саме по собі відтворення старих 
схем не може принести бажаного 
наслідку». Завданням нашої духов
ної школи, на думку владики, має 
стати «підготовка такого священи
ка, який готовий до діалогу 
в поліконфесійному і плюралістич
ному суспільстві. Священик пови
нен вміти свідчити про Право
слав'я». Реформа йде, і ми вже 
ніколи не повернемося до старого. 
(Гэлос Православ 'я. — № 18)

Архиепископ 
Хмельницький і 
Ш епетівський  
Антоній УПЦ 
Московського  
патріархату на- 
го  р о д ж е  н и й  
Президентом Ук
раїни орденом 
«За заслуги» ііі 
ступеня «за ва

гомі досягнення в професійній 
діяльності та багаторічну сумлінну 
працю«. У телеграмі на ім'я владики 
Глава держави зазначив, що висо
кої державної нагороди архиепис
копа Антонія удостоєно «за ваго
мий особистий внесок у відроджен
ня духовності, утвердження ідей 
милосердя та злагоди в сус
пільстві. Президент побажав ар
хиепископу Антонію міцного здо
ров'я, благополуччя та натхненного 
служіння обраній справі.

Будинок милосердя для 
літніх людей відкрив на хуторі 
Степок під київським Обуховом 
отець місцевої Успенської парафії 
УПЦ Михайло Маковій. З 
напівзруйнованої споруди колиш
ньої школи йому вдалося зробити 
комфортабельний притулок. 
Кімнати на дві особи із всіма виго
дами, простора їдальня, кухня та 
пральня, обладнана сучасною 
технікою. Господарство може пра
цювати автономно. Бо ж має свою 
воду із свердловини, окреме по
стачання гарячої води, власну ко
тельню. Є і своя внутрішня церква. 
Небесною покровителькою оселі є 
свята Іуліанія Ольшанська (юнка, 
мощі якої знаходяться в Києво-Пе
черській Лаврі). Настоятелькою 
притулку є матушка Галина. «Коли 
служиш Богові, то він відкриває 
шлях, яким ти повинен йти, дає си
ли. І хто ж, як не християнин, має 
довести сьогодні, що добро — 
вічне, — каже матушка. — Якщо 
маєш міцну віру, то Бог й посилає 
допомогу». Підтримку притулку ча
стково надає Всесвітня Рада Церк- 
вов, місцева парафія, Обухівська 
райрада. Але він має і своє підсоб
не господарство, на якому тру
дяться в міру сил його підопічні. 
Будинок милосердя освятив пред
стоятель УПЦ МП митрополит Во
лодимир. (Хрещатик. — 11 жовтня)

Містика притаманна і право
слав'ю. В Троїцькому храмі 
Сімферополя протягом всього 
жовтня два рази на день звільнен
ня від бісів, т.зв екзорцизм, коїв на
сельник Псково-Печорського мо
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настиря архимандрит Мирон. Та
ких, хто прагнув звільнитися від зла 
в собі, виявилося в Криму не мало.

«Православно-козачий мо
лодіжно-спортивний центр» ор
ганізовано в м.Мелітополі спільни
ми зусиллями Запорізько-Меліто
польської єпархії та місцевого ко
зацького куреня Козацького 
війська Запорізького Низового, 
котрому містом передано в оренду 
спортивний зал БК залізничників. 
Саме на базі цього будинку культу
ри та прилягаючого до нього парку 
й організовано молодіжно-спор
тивний центр міста. Завданнями 
Центру є: військово-патріотичне і 
духовне виховання молоді міста, 
підготовка козаків до охорони 
суспільного порядку як на тери
торії міста, так і в прилягаючих до 
нього районах.

Патріарша Рада УАПЦ заяви
ла, що вона не може обмежува
ти політичну активність своїх 
вірних. Так вона зреагувала на 
підписану рядом глав Церков Ук
раїни заяву з приводу запланова
них опозицією акцій громадянської 
непокори, назвавши це відобра
женням їх окремих поглядів, а не 
загальноцерковною позицією. 
«Високий рівень громадянської 
свідомості вірних УАПЦ дає підста
ву сподіватися, що вони зроблять 
правильний вибір у суспільному 
житті, виходячи з навчання Святого 
Євангелія, керуючись засадами 
діяльної любові до ближнього, дба
ючи про справедливе розв'язання 
соціальних проблем, про щасли

вий розвиток Української держави 
та захист її незалежності», — гово
риться в Заяві Патріархії.

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

XXI конференція єпископів 
латинського обряду України 
відбулася 25-27 вересня 
2002 р. у Мукачево. Єпископи 
засвідчили поступову нор
малізацію становища обох обрядів 
Католицької Церкви в Україні, 
про що свідчить створення нових 
єпархій та призначення нових єпи
скопів. Учасники конференції вис
ловили також своє ставлення до 
ідеї створення Патріархату Ук
раїнської греко-католицької церк
ви, підкресливши водночас, що 
відповідне рішення належить до 
компетенції Святійшого Отця та 
Апостольського Престолу.

Сім єпископів латинського 
обряду з України (три римо- і чо
тири греко-католицькі єпископи) 
взяли участь у семінарі для єпис
копів, висвячених протягом остан
нього року. Захід відбувся у Римі 
наприкінці вересня. Папа Іван Пав
ло II на спеціальній аудієнції 
привітав всіх 120 єпископів з 
різних країн і завірив їх у своїй лю
бові, підтримці та духовній близь
кості, а також у тому, що поділяє 
їхні «прагнення і тривоги, пов'язані 
з апостольським служінням«.

Зібрання греко-католиків 
Києва, що відбулося 26 жовтня 
у столичному Будинку вчителя, бу
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ло присвячене опрацюванню кон
цепції діяльності Соборної громади 
УГКЦ в Києві. Розмова про 
будівництво Патріаршого Собору 
виросла до рефлексій про 
будівництво духовного Храму 
Церкви в столиці нашої держави та 
взагалі про діяльність в нових умо
вах виходу на «велику» Україну. За
прошення на цей захід, яке містило 
анкету можливої участі в плано
ваній діяльності громади греко-ка
толиків Києва, були розповсюджені 
серед близько 3 тис. осіб. Глава 
УГКЦ Любомир Гузар наголосив, 
що, повертаючись в Київ, Церква 
ставить перед собою завдання не 
тільки побудувати Собор як свій 
центральний храм, який зможуть 
назвати Своїм всі греко-католики 
України і світу, але й використати 
його для зближення християн, зро
бити осередком оживлення дієвої 
християнської культури. Владика 
Василь Медвіт повідомив, що 
будівельні роботи можуть бути 
здійсненими за два роки, якщо 
надходитимуть необхідні кошти. 
Кошторис будівництва складає 
10 млн. доларів США, з них 6 тис. — 
на зведення Собору, решта — ре
зиденції. Серед висловлених 
ініціатив — створення мирянських 
організацій, київського видання 
Церкви (журналу), програми на од
ному з українських телевізійних ка
налів, організація богословського 
закладу, школи середньоосвітньої 
ланки тощо. О. Недавня

Глава Мелхітської греко-ка- 
толицької церкви патріарх Гри
горій III, який в кінці вересня
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відвідав Україну, мав зустріч з єпи
скопатом УГКЦ, монашими чина
ми, відвідав Український Като
лицький Університет, шість 
львівських храмів, Львівську ду
ховну семінарію у Рудно. Владика 
відвідав також Івано-Франківськ і 
Тернопіль, де також мав чисельні 
зустрічі і розмови. Ознайомив
шись з діяльністю Української Гре- 
ко-Католицької Церкви, владика 
відзначив, що хоч вона і є близь
кою до Східного християнства, але 
водночас є відкритою для західно
го християнства. Очолювана ж ним 
церква, що збережена в арабсько
му середовищі, перебуваючи 
в єдності з Римом, залишається 
постійно відкритою для східного 
християнства. «Нам потрібно бути 
вірними власній ідентичності і, 
водночас, відкритими для інших»,- 
зауважив патріарх. Ситуацію в Ук
раїні для себе він пояснює так: «Тут 
перетнулися етнічні проблеми ми
нулого та проблеми влади, яка 
тривалий час намагалася розділи
ти християнство. Тому таким важ
ливим є сьогодні як екуменічний 
діалог, так і діалог внутрішньоук- 
раїнський». Відзначивши суттєві 
зміни в Україні за роки незалеж
ності, Григорій III послався хоча б 
на те, що його делегацію постійно 
супроводжувала міліція, яка доне
давна переслідувала представ
ників УГКЦ.

Д о в і д к а .  Мелхітська Греко- 
Католицька Церква є спадкоємни
цею древньої християнської цер
ковної спільноти Антіохії, однієї з 
найстаріших, яка була піднесена 
до гідності Патріархату. Назва
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«мелхіти» походить від семітського 
melech — цар. Після приходу 
арабів мелхіти залишилися вірни
ми Візантійському імператорові й 
зазнали значного впливу візан
тійської духовної культури. В ХУШ 
ст. мелхіти уклали унію з Римо-ка- 
толицькою Церквою. Звідси й по
ходить її назва — Мелхітська Гре- 
ко-католицька Церква. На цей час 
ця Церква є другою, після УГКЦ, 
за кількістю вірних і громад Като
лицькою спільнотою візантійсько
го обряду (близько 2 млн. вірую
чих). Патріархат МГКЦ має свої ре
зиденції в Каїрі, Дамаску та Єруса
лимі. Церква має 18 єпархій на 
Близькому Сході і 6 — в Америці та 
Австралії. (Нова Зоря. — № 38)

УГКЦерква по-своєму карає 
своїх священиків. Так, правлячий 
єпископ Іванс-Франківщини Со- 
фрон Мудрий визнав винним отця 
Любомира Гаєвського у порушенні 
канонів 1446,1447, 1437 ККСЦ. Ці 
канони провиною проголошують 
непослух правлячому ієрарху, 
підбурювання до непідкорення йо
му. Отця проголошено схизмати
ком і покарано церковною ка
рою — Великою Екскомунікою. Він 
не має тепер права входити до 
будь-якого храму, приймати 
св.Євхаристію, інші св.Таїни, зай
мати в Церкві будь-які керівні по
сади тощо. (Нова Зоря.- №35)

В містечку Куликів на Львів
щині відроджено зруйнований 
в радянські часи костел св.Мико- 
лая. У відноленому костелі вста
новлено вівтар, на якому служив

Папа Іван Павло П, коли приїздив 
в Україну. Освятив храм єпископ 
Леон Мельник. Велику допомогу 
у відроджені святині надали като
лики з Польщі.

Образа, а не інформація про 
життя Церкви. Бульварна газета 
»Столичка» 17 жовтня видрукувала 
статейку під заголовком «Львов
ские епископы жили не бедно». 
Повідомляючи про пограбування 
приміщення єпископа УГКЦ яко
гось Сокальського патріархату (?) 
у Львові, газета пише, що було за
брано відеомагнітофон і аж 110 
доларів. І коментар: «Происхожде
ние и назначение такой крупной 
суммы на руках у духовного лица 
пока не вияснено». Дивує те, що 
газетка десь в 600 гривнях епис
копа вбачила «крупную сумму». 
Але ще більше дивує те, що вона 
не заглядає в кишеню своїх шефів, 
а та певно що в тисячу разів більше 
цього. Та й що то за «Сокальський 
патріархат» з’явився уЛьвові?

Патріарх Московський Олек
сій II поповнив свій список пре
тензій до Римо-Католицької Церк
ви. Тут постали знову його посяган
ня на Україну як «канонічну тери
торію» Російської Православної 
Церкви, на якій нібито РКЦ не має 
права утворювати нові свої дієцезії. 
Водночас Рим застерігається від 
проголошення патріархату УГКЦ. 
Хоч Московський Патріархат і має 
свої «володіння» в Україні, але це аж 
ніяк не означає, що українські тере
ни є «канонічною територією» по 
суті одержавленої Православної
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Церкви Росії, бо ж приєднання до 
неї Київської митрополії в 1686 р. 
відбулося з порушенням канонічних 
правил, яке не визнає Константи
нопольський Патріархат як матірна 
Церква щодо цієї митрополії.

Утворено рух за повернення 
римо-католикам храму в Севас
тополі. Збудований він був ще 
в 1911 р. й функціонував до 1936 
р. Тепер він виконує функцію кіно
театру, приносячи прибуток де
монстрацією бойовиків, а також 
громадським туалетом. В місті 
проживає нині біля 10 тис. като
ликів західного і східного обрядів. 
Невеличкий, перебудований з 
крамниці, храм греко-католиків не 
вміщує всіх бажаючих відвідувати 
богослужіння. То ж Севасто
польська правозахисна група, 
«Союз українок», товариство 
«Просвіта», білоруська організація 
«Пагоня», Римо-католицька гро
мада св.Климента об'єднали свої 
зусилля для боротьби з владою за 
повернення костелу. Православні 
практично одержали вже всі свої 
храмові споруди. Католиків в Се
вастополі всіляко дискримінують.

ЖИТТЯ ПРОТЕСТАНТІВ
Прес-конференція «Єван

гельська освіта України: історія, 
сучасний стан, перспективи роз
витку» відбулася 25 жовтня 2002 р. 
у приміщенні УНІАН (м.Київ). Ор
ганізатором конференції виступив 
Київський Християнський Універ
ситет, заснований у 1995 р. Всеук
раїнським Союзом Об'єднань

Євангельських християн-баптистів 
(ВСО ЄХБ). У конференції взяли 
участь: віце-президент ВСО ЄХБ
B. К.Кульбич, ректор Київського 
християнського університету
C. І.Волосюк, проректор КХУ з на
вчальної і наукової роботи Ю.Є.Ре- 
шетніков, професор психології 
Capital Bible Seminary (Washington
D. C., США) Тиг Джеральд, пред
ставник Університету Хеверлі 
(Бельгія) Тед Вандеренде. 
На прес-конференції зазначалося, 
що 10 жовтня 2002 р. Рада Євро- 
Азіатської акредитаційної асоціації 
євангельських навчальних за
кладів (ЄААА) одноголосно прий
няла рішення про присвоєння ста
тусу повної акредитації навчаль
ним програмам Київського Хрис
тиянського університету «бака
лавр богослов’я» і «бакалавр пас
торського служіння». Влітку цього 
ж року була акредитована ЄААА 
програма університету «бакалавр 
місіології». Таким чином, всі на
вчальні програми КХУ бакалаврсь
кого рівня акредитовані ЄААА. 
В Україні таку акредитацію мають 
чотири євангельських ВНЗи. Крім 
КХУ, це — Одеська богословська 
семінарія, Донецький християнсь
кий університет та Українська 
євангельська семінарія бого
слов’я. Випускники КХУ, які одер
жали дипломи акредитованих про
грам, мають можливість продов
жити свою освіту у вищих навчаль
них закладах Європи, США, Кана
ди та ін. Приміром, троє випуск
ників КХУ зараз вступили на 
магістерську програму до Універ
ситету Хеверлі (Бельгія). Ректор
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університету Станіслав Волосюк 
наголосив на тому, що у КХУ особ
ливу увагу приділятимуть ор
ганізації нових церков, підготовці 
місіонерів для країн близького і да
лекого зарубіжжя. Сьогодні випу
скники цього університету працю
ють не лише в Україні, але й у Росії, 
Білорусі, Латвії, Узбекистані, Хор
ватії. Випускниками КХУ організо
вано 15 нових церков і засновано 
15 груп з вивчення Біблії, які будуть 
перетворені на церкви. Перший 
постійно діючий навчальний за
клад ЄХБ в Україні відкритий 
у 1989 р. Це — Одеська біблійна 
школа, яка надалі стала бого
словською семінарією. Як повідо
мив проректор КХУ з навчальної і 
наукової роботи Ю.Є.Решетніков, 
нині в складі ВСО ЄХБ працюють 
два християнських університети 
(Київський і Донецький), п’ять 
семінарій, одна християнська му
зична академія, 19 регіональних і 
обласних біблейських коледжів, 
а також церковні і обласні 
біблейські інститути — разом 37 
євангельських навчальних за
кладів, в яких навчаються 5 тис. 
студентів.

Д о в і д к а :  Євро-Азіатська Ак
редитаційна Асоціація офіційно 
існує з 1997 р. ї ї  мета — допомогти 
навчальним закладам Євразії го
тувати служителів для виконання 
християнської місії. ЄААА — міжна
родна організація, діяльність якої 
спрямована на методичну допо
могу євангельським навчальним 
закладам (ЄУЗ) для досягнення 
загальноприйнятих у системі хри
стиянської освіти стандартів і

здійснення акредитації ЄУЗ 
відповідно до цих стандартів. 
ЄААА виступає одним з восьми 
членів всесвітньої організації ак
редитаційних агентств єван
гельських навчальних закладів 
ІСЕТЕ. У наш час до ЄААА входять 
55 богословських навчальних за
кладів і християнських організацій 
з 8 країн СНД і далекого за
рубіжжя. У 1997 р. Київський Хрис
тиянський Університет став 
співзасновником ЄААА, а ректор 
КХУ Станіслав Волосюк обраний 
членом Ради ЄААА. (Г.Кулагіна)

Протестантські пастори Ук
раїни прагнуть одержати 
світські дипломи наукових 
звань. Так, у жовтні ц.р. Вища Ате- 
стаційна Комісія України дала зго
ду на видачу диплома кандата 
філософських наук ректору Ук
раїнського гуманітарного універ
ситету, пастору Церкви Адвен
тистів сьомого дня А.С.Жаловазі 
за захищену в Спецраді з 
релігієзнавства Інституту філо
софії імені Г.С.Сковороди НАН Ук
раїни дисертцію «Антропологічні 
основи християнського проповіду
вання». В цій же Раді раніше захис
тив кандидатську дисертацію про
ректор баптистської навчальної 
установи Юрій Решетников. Він же 
є одним із співавторів книги «Про
тестантизм» з десятитомника 
«Історія релігії в Україні». Прилу
чається до наукової роботи 
у Відділенні релігієзнавства також 
помічник президента Церкви хрис
тиян віри євангельської п'ятиде
сятників. В.франчук.
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Церква Адвентистів Сьомо
го дня підтримує постійні зв'яз
ки із студентами-релігієзнавця- 
ми Національного університету 
«Києво-Могилянська Академія». 
Відвідавши 21 жовтня офіс Церк
ви, студенти мали зацікавлену 
зустріч з керуючим справами 
П.В.Гануличем. Вони одержали 
в подарунок нові видання адвен
тистів. Церква постійно попов
нює своїми книгами і бібліотеку 
НаУКМА.

ХАРИЗМАТИЧШ ЦЕРКВИ 
УКРАЇНИ

«Фестиваль Ісуса Христа»
пройшов 14-15 вересня в Одесь
кому Палаці спорту. Протягом двох 
днів церква «Слово життя» пропо
нувала бажаючим насолодитися 
духовними проповідями, піснями, 
позбутися алкогольної залежності, 
вилікуватися від наркоманії та 
інших як фізичних, так і духовних 
недугів.

Українські харизмати на
дали допомогу своїм ку
бинським одновірцям в ор
ганізації там молодіжного ха- 
ризматичного руху. Присутній 
у вересні на багатолюдному бо
гослужінні харизматичної церк
ви «Посольство Боже», яке 
відбулося в легкоатлетичному 
манежі в Києві, американський 
пастор Бобі Уагнер попросив 
присутніх зібрати для спонсору
вання кубинського фестивалю 
дві тисячі доларів, на що зал 
відповів: Аллілуйя!

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ
РУН Віри України порушують 

питання відновити пантеон 
київських князів. Поховання їх 
було в Михайлівському і Успенсь
кому соборах. Нині, після відбудо
ви соборів, про це чомусь забули. 
На Олеговій горі Києва ще зберег
лися сліди Олегової могили, яка 
свого часу надихнула О.Пушкіна на 
написання славнозвісного вірша. 
Чому б її не оприлюднити і 
відповідно облаштувати? Інші на
роди мають пантеони своїх Вели
ких Пращурів, а у нас їх нібито й не 
було. (Козацька надія, - №2)

МУСУЛЬМАНИ В УКРАЇНІ
Мусульман нині в Україні не 

менше 2-х мільйонів. Так вважає 
шейх Ахмед Тамім — глава Духов
ного Управління Мусульман Ук
раїни. «Поповнення ісламської 
спільноти (умми) новими мусуль
манами є фактом,- відзначає 
муфтій. — В нашій громаді є ук
раїнці і росіяни, які прийняли 
іслам. Іслам може прийняти будь- 
яка людина, незалежно від її 
національності, расової і соціаль
ної належності. Україна — демо
кратична країна». Згідно Консти
туції мусульмани мають право 
вільно сповідувати свою релігію, 
поширювати інформацію про 
іслам, будувати мечеті. Якихось 
проблем з традиційними для Ук
раїни Церквами ДУМУ не має. 
В незалежній Україні права му
сульман стали не лише законодав
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чо, а й реально гарантуватися. Так, 
спроба побудови мечеті в Києві бу
ла і в XIX, і в XX століттях. В 1913 р. 
навіть було закладено камінь 
у фундамент майбутнього храму. 
Але ось лише два роки тому мо
литви свої (джумуа) мусульмани 
Києва проводять в збудований ме
четі (Лук'янівська, 46). При ДУМУ 
відкрито єдиний в Україні Ісламсь
кий університет, дипломи якого 
визнає відомий в ісламському світі 
університет «Аль- Азбар». ДУМУ 
видруковує свою газету «Мина
рет», веде сайт в Інтернеті 
www.islamyat.org

Міжобласна Асоціація гро
мадських організацій «Арраїд»,
мусульманська громада »Марха- 
мат» та мусульманська громада 
м.Києва провели захід, приуроче
ний подіям в СІНА у вересні мину
лого року. В прийнятому Зверненні 
мусульманських громадських та 
релігійних організацій насамперед 
засуджується теракт чорного 
вівторка, який забрав життя бага
тьох невинних людей, в т.ч. й му
сульман. Але при цьому автори 
Звернення застерігають від за- 
політизованих і передчасних ото
тожнень мусульман й ісламу з те
роризмом, «оскільки будь-яка 
релігія не може бути терористич
ною, а глибоко віруючі люди ніколи 
не стануть терористами». В доку
менті говориться, що проголошу
вані й очікувані деким «акти по
мсти» не принесуть тривалого ми
ру та стабільності, бо ж вони бу
дуть пов'язані із смертю і страж
даннями багатьох ні в чому непо

винних людей. Авторів Звернення 
турбує прагнення протиставити 
іслам і християнство, Схід і Захід. 
Вони вдячні долі, що все це прак
тично повністю обминуло Україну, 
де органи влади не керуються 
емоціями, а розумом, розсуд
ливістю і зваженістю. В нашій 
країні мирні і доброзичливі відно
сини між послідовниками різних 
релігій. Іслам не закритий до 
ефективного діалогу з ними на 
умовах толерантності й доброзич
ливості заради зміцнення Ук
раїнської державності і міжкон
фесійної злагоди.

ІУДЕЙСЬКИЙ СВІТ

Робоча зустріч керівників 
єврейських ЗМІ України відбула
ся 18-19 жовтня на базі Інституту 
соціальних і общинних працівників 
(м.Київ). Основна увага на зустрічі 
було приділено ролі єврейських 
ЗМІ у відродженні й розвитку 
єврейського життя в Україні. Голо
вний редактор газети «Ейнікайт« 
М.Френкель відзначив значну 
роль, яку відіграють єврейські ЗМІ 
в процесах відродження єврейсь
ких громад України. «На жаль, — 
відзначив виступаючий, довгий час 
діяльність Асоціації єврейських ЗМІ 
(АЄ ЗМІ) обмежувалася незначни
ми акціями. Асоціація повинна ста
ти діючою і об'єднувати журналістів 
на основі не формальної однодум
ності, а ефективної взаємодопомо
г а .  Голова правління Центру 
«Джойнт» В.Глозман охарактеризу
вав спектр проблем, що знаходять 
своє відображення в єврейських
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ЗМІ. Разом з тим, він підкреслив, 
що в дискусіях на сторінках газет 
іноді виявляється непро- 
фесіоналізм людей. Президент 
Єврейської Ради України, головний 
редактор газети «Єврейські вісті» 
І.М.Левітас відзначив велику роль 
єврейських ЗМІ в розвитку общин
ного життя і єврейської культури, 
особливо в малих містах України. 
Він коротко охарактеризував ситу
ацію з будівництва Общинного 
центру «Спадщина» і дав принци
пову оцінку супротивникам 
будівництва цього центру в районі 
Бабиного Яру, підкресливши вкрай 
негативну роль спекуляцій на дану 
тему в цілому, і в пресі, зокрема. 
Головний редактор газети 
«Відкриті двері» В.Матвеев роз
повів про важливість коректного 
висвітлення актуальних єврейських 
тим у ЗМІ. Він відзначив важливість 
використовуваної термінології 
в матеріалах, що висвітлюють ситу
ацію на Близькому Сході й ко
ректність висвітлення актуальних, 
болючих точок будівництва общин
ного єврейського життя в Україні. 
Зокрема, недостатність коректної 
інформації й роздування на цьому 
тлі негативу приводить до того, що 
навіть окремі українські вчені доз
воляють собі некоректні, емоційні 
оцінки, образливі для єврейських 
організацій, зокрема з питання 
будівництва общинного центра 
«Спадщина». В.Матвеев відзначив 
важливість оперативного обміну 
інформацією між єврейськими ЗМІ 
в Україні, істотну роль у цьому по
винна відіграти АЄ ЗМІ України, яка 
повинна виконувати організаційно-
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координуючу роль, допомагаючи, 
насамперед газетам малих міст Ук
раїни. Керівник видавничого бу
динку «CN-столичні новини» В.Кац
ман зупинився на питаннях 
висвітлення боротьби з анти
семітизмом в Україні і роботі з 
регіональною пресою. Він поділив
ся досвідом боротьби з анти
семітськими, антиізраїльськими 
публікаціями таких видань, як жур
нал МАУП «Персонал». В.Кацман 
рекомендував дублювати статті і 
листи з питань прояву анти
семітизму в Україні в єврейській 
пресі — звертаннями в Прокурату
ру, СБУ і т.п. На заході був проде
монстрований документальний 
фільм про антисемітизм у країнах 
СНД. Д-р Б.Забарко запропонував 
журналістам продовжити збір 
свідчень тих, хто врятувався, їх 
рятівників і свідків трагедії Холоко
сту. Журналісти були одностайні 
в тім, що вся діяльність єврейських 
ЗМІ повинна бути спрямована на 
відродження єврейської громади 
України і розвиток єврейського 
життя в країні. 27 головних редак
торів і представників єврейських 
газет підтримали «Відкритий лист 
керівників національно-культурних 
громад України до державних і гро
мадських організацій України» 
(опублікований в газеті «Єврейські 
вісті», №№ 17-18, вересень 2002 
р.). У ході звітно-виборної конфе
ренції відкритим голосуванням бу
ла обрана Президія АЄ ЗМІ України 
у складі 11 осіб та її Голова — 
М.А.Френкель. Його заступниками 
обрано В.І.Матвеева та І.М.Шай- 
кіна. В.Матвеев

21



Релігійне життя України

Міжнародна організація 
«Євреї за іудаїзм» розгорнула ши
рокомасштабну кампанію, спрямо
вану проти навернення євреїв у хри
стиянство. Керівник цієї організації 
Марк Пауерс нещодавно відвідав 
Україну. Виступаючи в донецькій си
нагозі, він спростовував тверджен
ня іудео-християн про те, що в Ста
рому Завіті говориться про Ісуса 
Христа понад 300 разів з назвою йо
го імені. Нічого спільного з Ісусом 
Христом не має і згадка в Книзі про
рока Ісайї якогось безіменного чо
ловіка, бо ж він мав потомство, 
а в Ісуса Христа його не було.

Меморіальний Центр «Спад- 
щина« має з'явитися в районі Ба
биного Яру. Ще в травні 2002 р. 
в київському Будинку художників був 
проведений міжнародний архітек
турний конкурс на найкращий про
ект будівництва меморіального ком
плексу. Після жарких та ґрунтовних 
дискусій відносно місця та форми 
даного будівництва був прийнятий 
проект, який передбачає можливість

поетапного будівництва та введення 
в експлуатацію відповідних 
підрозділів меморіального комплек
су. До складу Музейно-меморіаль
ного комплексу входитимуть: музей 
Холокосту та героїзму євреїв, цент
ральне місце в якому займе експо
зиція «Бабин Яр»; Інститут вивчення 
Холокосту та геноциду народів, який 
включатиме в себе науково- 
дослідницький комплекс та про
світницький центр, а також комплекс 
з питань організації общинного жит
тя. Меморіальний комплекс увічнить 
імена праведників світу, які піддаючи 
своє життя ризику, спасали євреїв 
від фашистів. Метою такого бу
дівництва також є боротьба з гено
цидом, ксенофобією та тероризмом 
в усьому світі. Будівництво здійсню
ватиметься за кошти Американсько
го розподільного комітету «Джойнт«.

Крим відвідала делегація 
Кінгстонської громади лібераль
ного іудаїзму з Лондону. Вона є 
громадою-побратимом Г ромади 
Прогресивного Іудаїзму (ГПІ) 
м.Сімферополь. Окрім сімферо
польської громади, гості відвідали 
й низку інших ГПІ в Криму, зокрема 
побували у м.Феодосія.

НОВІ РЕЛІГІЙНІ 
ТЕЧІЇ УКРАЇНИ

Віктор Щокін, заст. генпрокуро
ра України, вже не вперше оцінює 
Велике Біле Братство мірками і ар
гументами майже десятилітньої 
давності, хоч визнаємо те, що 
слушним тут є той висновок, який 
робить журналіст-інтерв'юер
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С.Ковтуненко газети «Столичные 
новости» (№40) на основі бесіди з 
ним: «Очевидно, що зв'язок
психічних захворювань з участю 
в культовій практиці Білого Братст
ва не може бути доведеним». Жур
наліста турбує те, що Велике Біле 
Братство нині розгорнуло активну 
діяльність в Запорізькій, Дніпропе
тровській та Донецькій областях. 
Він привертає увагу до тих інтер- 
нет-сайтів, книг, фільмів, які випус
кають юсмаліани. А між тим Біле 
Братство 2002 р. не тотожне опи
саному п.Щокіним Білому Братст
ву 1992 р., коли його спровокову- 
вав до екстремістської діяльності 
Іоанн-Свамі, тобто Юрій Кривоно
гое, якого виключено за це із 
спільноти. Біле Братство нині вже 
не має тих заборон, які вводилися 
з ініціативи останнього на сім»ю, 
відносини батьки-діти, відсутня 
якась регламентація харчування 
тощо. Свої відносини як дружини і 
чоловіка Марія Деві Христос та 
Іоанн Петро II подають як еталон 
сімейного життя. Громади ВББ 
прагнуть не діяти в якомусь 
підпіллі, що провокує питання: 
а чим вони там займаються?, а вже 
давно порушили перед відповідни
ми державними органами питання 
про свою офіційну реєстрацію, 
а відтак і про можливий контроль з 
боку останніх за своєю діяльністю. 
Проте та негативна громадська 
думка, яка в минулому була сфор
мована щодо Білого Братства і 
нині всіляко підживлюється засо
бами масової інформації (для при
кладу — назване вище інтерв'ю п. 
Віктора Щокіна), а також такою

асоціацією як «Діалог», спонукає 
державні інституції під різними 
приводами відтягувати цю 
реєстрацію, хоч згідно Закону Ук
раїни «Про свободу совісті і 
релігійні організації» кожний гро
мадянин нашої країни має право 
«приймати і змінювати релігію або 
переконання за своїм вибором і 
свободу одноособово чи разом з 
іншими сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої».

Білі Брати сполошили своєю 
присутністю антикультистську 
конференцію «Тоталітарні секти: 
загроза правам людини у Східній 
Європі», яку проводив 9-10 жовтня 
у Вінниці Центр сім'ї і особи 
«Діалог». їх звинуватили у прагненні 
зриву і дискредитації заходу, праг
нули вивести із залу, закликали до 
«співбесіди» з міліцією, влаштували 
перевірку документів, а зрештою — 
запропонували залишити місто. 
Конференція до тоталітарних сект 
віднесла, окрім Білого Братства, ще 
свідків Єгови, харизматичні церкви, 
Церкву Муна та ін. Приїзди на 
подібні конференції емісара Мос
ковського патріархату О.Дворкіна 
явно зорієнтовані на перенесення 
на український грунт російського 
досвіду вирішення проблем свобо
ди віросповідань, який знайшов не
гативну оцінку у світової громадсь
кості. Зрештою це виливається 
в міжконфесійні протистояння, 
міжцерковну ворожнечу.

Богородичний Центр, що на
лежить до Православної Церкви 
божої Матері Державної, провів у
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Центрі дозвілля м.Запоріжжя свою 
агітаційну виставку. Виставка вик
ликала зацікавлення у багатьох за- 
поріжчан. Але проти неї виступив 
антикультистський Центр «Діалог». 
Він вимагав від владних структур 
закриття виставки, всіляко про
тидіє реєстрації Богородичної 
Церкви в Запоріжжі. При цьому, як 
аргумент, звучить факт відмови 
в реєстрації громади в сусідньому 
Дніпропетровську. Часопис «Спа
сите наши души» (№9), який видає 
Дніпропетровська єпархія УПЦ МП 
віруючих з Богородичної Церкви 
назвав «обезьянами православия».

Черкаси відрізняються вели
кою кількістю неорелігійних ут
ворень. Серед них є Сахаджі-Йоги 
й новоапостольці, спільнота свідо
мості Крішни, «Біла стріла» й «То
вариство Субуд України», клуби 
«Тхеу Лам Фат Со Йен Чай-Ван 
Винчун Куен» і «Характерник» та 
релігійні організації «Новий Акро
поль», «Золоті воїни творця» й «Ся
ючий шлях». Як завжди, центр 
«Діалог» всіх їх відносить до дест
руктивних сект, що мають 
руйнівний вплив на психіку і 
відзначаються особливою екстре
мальністю своїх практик. А між тим 
далі таких гучних заяв «Діалог» не 
йде, бо ж для того, щоб щось засу
джувати, його треба пізнати.

Місія «Світло на Сході» зай
мається поширенням в Україні 
релігійних видань і насамперед 
Святого Письма. На початках її 
діяльності вона зводилася до сім'ї 
Давидюків і розміщувалася в їх

Релігійне життя України

квартирі на дев'ятому поверсі. 
Нині місія має свій офіс. З'явилися 
різні види служіння. Форми роботи 
місії постійно удосконалюються і 
ускладнюються. Багато уваги 
приділяється євангелізаційній ро
боті з дітьми. Місія поширює жур
нал «Вера и жизнь». У Голови 
Правління Місіонерського товари
ства Василя Давидюка завжди ча
совий цейтнот. «У мене катаст
рофічно не вистачає часу — я над
то зайнятий вирішенням дуже ба
гатьох питань»,- говорить він. Місія 
вже має 8 своїх церков. Особливу 
увагу він приділяє християнській 
освіті інтелігенції. З цією метою 
ним було ініційовано утворення 
конкретної церкви саме для пред
ставників науки, культури та 
освіти. (Реалис. — Лето 2002)

Відомий соліст Олег Скрипка 
став крішнаїтом. Про це повідо
мила газета «Вечерние ново- 
сти»(№160). Мотивом для такого 
висновку послужило захоплення 
співака вченнями Сходу, непри
сутність його на деяких концертах. 
Але, як повідомили «РП» з офісу 
Товариства свідомості Крішни, це 
є черговою пліткою щодо криш
наїтів бульварної преси. Бо ж при 
цьому зазначається, що крішнаїзм 
губить таланти. О.Скрипка дійсно 
заходив до ашраму крішнаїтів, але 
йому це професійно треба було, 
оскільки він готує ряд пісень 
східного характеру.

«Солодка гора». Так нази
вається фестиваль індійської куль
тури, який проводить щороку Това
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риство свідомості Крішни на честь 
священної для них гори Говардга- 
ни. В цьому році він відбудеться 22 
листопада. Сюрпризом фестивалю 
буде художньо виконаний торт ва
гою 1000 кг. Передбачається вели
ка концертна програма, конкурси.

Крішнаїти вважають свій 
місячний календар, яким вони 
користуються, більш давнім й 
єдино істинним. Головна різниця 
між календарем вайшнавів і 
західними календарями полягає 
втому, що вайшнавський календар 
заснований на фазах Місяця, у той 
час, як західні календарі засновані 
на русі Сонця. Серед дав
ньоіндійських календарних систем 
можна знайти і сонячні календарі, 
але більшість учених, що вивчали 
давньоіндійські календарні систе
ми, як місячні, так і сонячні, прийш
ли до висновку, що місячна систе
ма найбільш давня й істинна. 
«У «Брахма-вайварта-пурані» гово
риться, що той, хто поститься 
в екадаші, звільняється від усіх 
наслідків гріховних вчинків і його 
праведність зростає. Головне, од
нак, не у тім, щоб просто дотриму
ватись посту, а у тому, щоб зміцни
ти віру у Говінду, Крішну, і любов до 
Нього. Істинний зміст посту в ека
даші полягає в тому, щоб звести до 
мінімуму запити тіла і максимально 
використовувати час для служіння 
Господові... Краще, що можна зро
бити в день посту — це згадувати 
про ігри Говінди і постійно слухати

Його святе ім'я» («Нектар відда
ності», А.Ч. Бхактіведанта Свамі). 
Цікаво, що крішнаїти припиняють 
піст з врахуванням навіть хвилин. 
Це необхідно при дотриманні «су
хого посту«. Наприклад, у 2 листо
пада слід перервати піст з 06:50 до 
9:25, 16 листопада — з 07:13 до 
10:13. Для кожної місцевості роз
раховується свій час — для його 
вирахування написана навіть 
спеціальна програма, розміщена 
на WEB-сторінці українських гро
мад МТСК. Необхідно лише ввести 
широту і довготу, на якій людина 
знаходиться.

М І С Т И К А

«Уроки» —- так називає тепер 
А.Кашпіровський свої сеанси,
які він в жовтні проводив у Сімфе
рополі. Тисячний натовп бажаю
чих попасти на них насилу утриму
вала в порядку міліція, бо ж 
вмістити всіх не міг порівняно не
величкий концертний зал музучи- 
лища, де проходили ці «уроки». І 
це всупереч закликам Кримської 
єпархії Української Православної 
Церкви . «Я на 70% вважаю, що це 
від сатани, але прийшов, щоб все 
випробувати на собі»,- сказав 
один із бажаючих відчути на собі 
вплив «заряджених» екстрасен
сом речей. А їх продавали туту ве
ликій кількості. Це — аудіо- й віде
окасети, календарики із портрета
ми А.Кашпіровського, звичайна 
сіль тощо.
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РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

РЕЛІГІЯ І СВГГ
Самими злісними порушни

ками свободи релігії у світі є уря
ди Китаю, Куби, Північної Кореї, 
В'єтнаму, Лаосу і М'янми. Такий 
висновок міститься в новій щорічній 
доповіді держдепартаменту США 
про становище в сфері свободи 
віросповідання в різних країнах. 
Серйозну заклопотаність США та
кож викликає ситуація в Саудівській 
Аравії, Судані, Ірані, Іракові, Пакис
тані, Індії, Узбекистані й Туркменії, 
де продовжуються переслідування 
релігійних меншостей. Серед ко
лишніх радянських республік 
гострій критиці піддана Білорусія. 
Держдепартамент вважає, що не
давно її парламент «схвалив 
найбільш репресивний закон про 
релігію у всій Євразії». Турбує аме
риканських експертів і таке явище, 
як терористичні угруповання, що 
намагаються, подібно «Аль-Каїді», 
підвести під свої дії релігійну осно
ву. Єдиною країною у світі, де за ос
танній рік відбулося істотне 
поліпшення ситуації в сфері релігії, 
названий Афганістан, який, як відо
мо, позбавився (за допомогою 
американських військ) від режиму 
талібів. Що стосується Росії, то, 
на думку авторів доповіді, її уряд 
у цілому прагнув ліберально засто
совувати закон «Про свободу 
совісті і релігійних об'єднань» від 
1997 р., але іноді використовувало

його окремі положення для обме
ження свободи релігії. Як стверд
жується в документі, це виявилося, 
зокрема, у відмовах у в'їздних візах 
католицьким священикам. Крім то
го, у дослідженні відзначається, що 
в деяких російських регіонах спос
терігалося вороже ставлення до 
мусульман, прояви антисемітизму і 
переслідування релігійних меншос
тей. У зв’язку з публікацією доповіді 
держсекретар США К.Пауелл вис
ловив надію на те, що документ 
стане основою для подальшого 
співробітництва з іншими країнами 
з метою зміцнення свободи релігії і 
захисту фундаментальних прав лю
дини в усьому світі.

Всесвітня молитва за пе
реслідуваних християн відбу
деться 10 листопада ц.р. у Міжна
родний День молитви за Пе
реслідувану церкву. Цю акцію 
підтримають тисячі церков у США й 
у всьому світі всіх деномінацій. Нині 
у світі понад 200 млн. християн за
знають гонінь за свою віру і 
400 млн. християн обмежені у про
яві своїх релігійних переконань. 
«Світ стає все більше ворожим що
до християнства. Необхідно встати 
чи схилити свої коліна в підтримку 
наших братів і сестер, які нині по 
всьому світі страждають за віру»,— 
сказав Террі Мадісон, президент і 
головний адміністратор «Відкритих 
Дверей» США. Ця організація, за
снована 47 років тому, є одним із
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найбільш шанованих і багаторічних 
християнських служінь у світі, що 
займається питаннями Пересліду
ваної Церкви. Однією із найга- 
рячіших точок світу, де християни 
постійно зазнають переслідувань з 
часу оголошення президентом 
США Бушем війни тероризму після 
11 вересня 2001 р., є Пакистан. «Тут 
відбулося 5 нападів проти християн 
зі смертельним результатом, в ре
зультаті яких вбито 39 осіб, поране
но — 75», — говорить Мадісон.

Міжрелігійний мирний
самміт лідерів релігійних ор
ганізацій Африки відбувся 14— 
19 жовтня в м.Беноні (біля Йоган

несбурга, ПАР). В зустрічі взяли 
участь лідери мусульманських, 
християнських, іудейських, індусь
ких, буддійських громад з 21 аф
риканської країни, а також пред
ставники громади Бахаї і прихиль
ники традиційних африканських 
вірувань. У самміті брали участь 
спостерігачі з Фінляндії, Швеції і 
США. Форум організований 
Всесвітньою лютеранською феде
рацією разом з Національним фо
румом релігійних лідерів ПАР. Його 
мета — налагодження діалогу і 
співробітництва між релігійними
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громадами Африки. Відкриття 
самміту почалося урочистою про
цесією, після якої релігійні лідери 
представили священні книги своїх 
релігій і вимовили молитви. Форум 
став важливим кроком у справі за
побігання воєн і насильства на 
континенті.

Десять найважливіших подій 
релігійного життя другого тися
чоліття визначили глядачі теле- 
компаній США. Хронологічно вони 
розміщуються так: 1. Розкол хрис
тиянства 1054 р. 2. Хрестові похо
ди XI—ХШ століть з метою 
звільнення від невірних Святої 
Землі. 3. Поширення ісламу поза 
регіон своєї появи в ХШ—ХУ 
століттях. 4. Винайдення Гутен
бергом книгодрукування і видання 
в 1455 році Біблії. 5. Підтримка ка
толицькою Церквою розвитку мис
тецтва. 6. 95 тез Мартіна Лютера 
1517 р. 7. Місіонерська діяльність 
спочатку католиків, а опісля — 
протестантів. 8. Релігійна свобода, 
зокрема фіксація свободи вірос
повідань в Конституції США. 9.Вик
лик релігії з боку науки в XIX ст. 10. 
Голокост. Звертає на себе увагу те, 
що респонденти зосередили свою 
увагу переважно на християнстві і 
подіях переважно європейських. 
Але при цьому не враховані такі 
важливі щаблі світової історії того 
ж християнства, як середньовічна 
схоластика, містика та релігійний 
гуманізм, зокрема в епоху 
Просвітництва. Лютеранський те
олог Курт Гендель це відносить до 
певної поверховості в обізнаності 
релігійною історією. Релігія постає
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для респондентів у своїх зовнішніх 
виявах, а не в теологічних транс
формаціях.

Християнин Буш скоріше на
гадує прихильника ісламського 
джихаду, закликаючи до війни за 
будь-яких обставин з Іраком. 
На черзі потім буде Іран, бо й він 
вже офіційно звинувачений 
у підтримці ісламістів. Для амери
канського Президента при цьому 
вже не спрацьовує християнський 
принцип любити навіть свого во
рога, шукати порозуміння з ним. 
Тут маємо повернення до відкину
того Ісусом Христом принципу 
«око за око». А є ж ще й заповідь 
Мойсея: «Не вбий!». А невинних 
жертв буде надто багато, бо ж 
іракці під час останніх виборів 
засвідчили повну підтримку свого 
Президента Саддама Хусейна.

Розп'яття Ісуса Христа не
обхідно повернути в аудиторії дер
жавних італійських шкіл. Про це за
явила міністр освіти Італії Летіція 
Моратті. Ця заява збіглася з ана
логічною ініціативою Північної Ліги 
(партія правого спрямування), що 
представила проект закону, 
відповідно до якого в усіх гро
мадських місцях повинні бути 
встановлені розп'яття. Л.Моратті 
знає про негативну реакцію пред
ставників інших релігійних течій і 
деяких політичних об'єднань на 
відновлення розп'ять, але вважає, 
що «розп'яття в кожному шкільно
му класі є свідченням існування 
глибоких християнських коренів 
у нашій країні і у всій Європі«. Тому

у найближчі місяці міністерство 
простежить за тим, щоб у шкільних 
класах були встановлені розп'ят- 
тя«. Разом з тим, за словами пред
ставника фракції зелених у парла
менті Італії М.Романеллі, «ідея Мо
ратті — образа світського характе
ру держави, невіруючих громадян, 
представників інших конфесій і 
навіть католиків«. Радник прем'єра 
Берлусконі дон Джованні Багет 
Боццо підтримав ідею міністра: 
«розп'яття — символ для усіх, 
без будь-яких розходжень«. 
В ісламських колах ця ініціатива 
викликала стурбованість. Дирек
тор Культурного ісламського цент
ру в Римі М.Шалойя підкреслив: 
«Мені всерівно: якщо уряд і парла
ментська більшість хочуть, нехай 
зроблять це. Ми, звичайно ж, 
не можемо цьому противитися. 
Але це не занадто логічний вибір, 
що суперечить Конституції, в якій 
не припускається наявність дер
жавної релігії«.

Ім'я Росії заплямоване не
винною смертю своїх же грома
дян. Коментування її владними 
структурами подій в Московському 
театральному центрі вкотре 
засвідчили їх шовіністичну 
засліпленість і сліпу діяльність. На
род Чечні не бажає вже сотні років 
жити у російській в'язниці. Він бо
реться за свою свободу. Його ма
лий терор — це відповідь на вели
кодержавний терор щодо нього. 
Дійсно постраждали в Росії (від не
обдуманих дій своїх же) невинні 
люди, але ж далеко більше пост
раждало невинних чеченців із -за
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колонізаторської політики Москви. 
Повністю можна погодитися з га
зетою «Файненшл Таймс»(25 жовт
ня), яка зауважила: «Поки не буде 
політичного рішення в Чечні, Росія 
не матиме миру у себе вдома або 
поваги за кордоном, якої вона до
магається!». До того ж, не треба 
вигадувати і шукати в московських 
подіях якісь сліди ісламу, якийсь 
черговий вияв міжнародного му
сульманського тероризму. Серед 
бійців Чечні не було мусульман від 
інших народів. Та й чи був мусуль
манином керівник захвату Мовсар 
Бараев, якщо він нібито вживав, як 
було заявлено по радіо, коньяк. 
Проаналізуємо заяви захопників. 
Всі вони засвідчують те, що в їх діях 
маємо вияв національно-виз
вольної боротьби, яку саможертов
но чеченці вирішили перенести за 
межі своєї території. Може їх при 
цьому і фінансують якісь зарубіжні 
мусульманські центри, але від Росії 
залежить те, чи захочуть вони ці ко
шти брати звідти й надалі. Стихійні 
мітинги москвичів під гаслами: 
«Вывести войска из Чечни!» або 
«Прекратить войну в Чечне!» 
засвідчують те, що в росіян вже 
розкриваються очі на дійсні причи
ни московських подій і дійсних ви
нуватців смерті майже півтораста 
громадян РФ. А винуватцями газо
вої смерті є насамперед владні 
структури Росії. Вони навіть не до
думалися до того, що використа
ний газ не буде вибірково нищити 
захопників, а знищить всіх, при
наймні — багатьох. Тепер В.Путін 
просить вибачення у свого народу 
(З газет).
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Москва прагне підірвати ав
торитет римо—католицької
церкви, приписуючи їй потуран
ня різним аморальним вчинкам.
Прес—секретар Ватикану заявив 
про тривалу і цілеспрямовану дис- 
кредитаційну кампанію щодо като
лицизму російських мас—медіа. 
Приводом для цього послужило те, 
що в орендованій для бла
годійницьких діянь приватною 
особою в ордену францисканців 
у центрі Москви квартирі було вла
штовано публічний притулок. Мос
ковська влада ніяк не сприяє тому, 
щоб орден розірвав договір орен
ди із особою сумнівної вдачі.

Президент Росії В.Путін іко
ни, подаровані йому з нагоди 
50—річчя, передав у московські 
храми, а присланий з Німеччини 
автомобіль «Мерседес» віддару
вав одному із священиків. Зберіг 
Президент лише ікону, подаровану 
йому Патріархом Олексієм N. Ікона 
ця надто красива, дорога, бо ж 
в золотому окладі.

Президент Росії проти дер
жавного диктату щодо ре
лігійних організацій. Про це
В.Путін заявив, виступаючи на III 
Всесвітньому з'їзді татар. Прези
дент вважає, що держава не по
винна диктувати конфесіям, «як 
потрібно діяти, кого слід обирати», 
«втручатися в діяльність кон
фесій». Такою була відповідь 
В.Путіна на пропозицію йому од
ного з делегатів з'їзду зібрати у се
бе всіх верховних муфтіїв і дати їм 
вказівку домовитися про сумісну
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роботу. Водночас лідер Росії вва
жає, що ніщо інше, окрім релігії, 
не може формувати загально
людські цінності.

Наради з протидії релігійно
му екстремізму проведені повно
важним представником Президен
та РФ у Далекосхідному феде
ральному окрузі Костянтином Пу
ликовским. Вперше в Хабаровську 
за один стіл для обговорення цієї 
проблеми сіли представники 
найбільш поширених на Далекому 
Сході релігій (православні, мусуль
мани й іудеї) та співробітники пра
воохоронних органів й 
адміністрації Президента РФ. 
На думку учасників нарад, у Дале
косхідному федеральному окрузі 
багато закордонних сект виявля
ють активні спроби релігійного ек
стремізму. Зокрема, значний 
суспільний резонанс у Росії викли
кало самовільне захоплення на
весні 1999 р. групою християн 
євангельської віри (п'ятидесят
ників) будинку Адміністрації Ал
данского району Республіки Саха. 
В грудні 2001 р. у Сахалінській об
ласті відбулося втручання настоя
теля католицької парафії громадя
нина Польщі в територіальну супе
речку між Росією і Японією з так 
званої проблеми «північних тери- 
торій«. Цей священик поширював 
газету «Світло Євангелія«, у якій 
була надрукована католицька кар
та Росії, де Сахалін і Курили позна
чалися як японська територія. 
Учасники наради розглянули за
яву, у якій відзначається не
обхідність єднання всіх розсудли

вих сил «для рішучої відсічі діяль
ності псевдорелігійних, екст
ремістських і терористичних ор
ганізацій, що прикриваються 
релігійними гаслами, порушують 
громадську злагоду і традиційний 
уклад життя«. (NTV.ru)

Відсутність віротерпимості 
в Росії. Так американська газета 
«Вашингтон пост» оцінила відмову 
Верховного Суду Татарії жінкам— 
мусульманкам фотографуватися 
на документи у хустках. За слова
ми Альміри Адіатулліної, яка пода
ла в суд за відмову видати їй пас
порт з фотографією у хустці, 
носіння його «є вимогою совісті 
глибоко віруючої людини».

«Лоббісти сектантів» знахо
дяться начолі владних структур 
Грузії. В канцелярії Президента — 
це Руслан Берідзе, в Інституті на
родного захисту — омбудсмен Нана 
Девдаріані, в парламенті — голо
вний правозахисник Елене Теквто- 
радзе. З такою заявою виступив де
путат грузинського парламенту Гу
рам Шарадзе, відомий своїми анти- 
культистськими настроями. Він вва
жає також, що ті, хто фінансує про
цес єговізації Грузії, шукає підтрим
ку серед політичних сил республіки. 
Шарадзе не може довести якоїсь 
матеріальної зацікавленості пере
рахованих ним осіб, а ось політичної 
— не виключає: вона виявиться 
в додаткових голосах виборців. Але 
антикультист чомусь не хоче вбача
ти в діях названих ним діячів про
стого вияву демократичності їх 
політичних настроїв.
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Свобода віросповідань у 
США гарантована лише тим, хто 
на волі. Ув’язнених це не сто
сується. Так, у в’язниці Грін Рівер 
(штат Кентуккі) виявилося багато 
прихильників творчості Алістера 
Кроулі, які вшановують далекі від 
уподобань християн сили. 
Адміністрація в'язниці, коли вияви
ла наявність у своїй установі са- 
таністів, «віднайшла» закон, який 
дав можливість їй заборонити їх 
культову діяльність.

Щорічна спільна молитва 
лідерів Православних і Східних 
(нехалкидонских) Церков США
відбулася у вірменському соборі 
св. Вартана в Нью-Йорку на
прикінці вересня. Очолював моли
товну службу диякон Бішой Михай
ло, глава Відділу екуменічних 
зв’язків Коптської Церкви. Захід 
здійснено під егідою Постійної 
конференції канонічних право
славних єпископів в Америці і 
Постійної конференції Східних 
Православних Церков. Після 
закінчення молитви відбувся 
офіційний прийом на честь пред
ставників ООН. Серед запрошених 
— посли і делегати країн право
славної і східнохристиянської тра
дицій, православні співробітники 
секретаріату ООН і різних неуря
дових організацій. Перша подібна 
зустріч відбулася у 2001 р. у грець
кому кафедральному соборі 
Св.Трійці під головуванням ар
хиепископа Димитрія, глави Аме
риканської Грецької архиєпископії 
(Вселенський Патріархат). Мета 
акції — висловити прихильність

Релігійна панорама № 10’2002

православного і східнохристи- 
янського співтовариства справі 
миру, а також розвиток контактів 
між Церквами,

Переговори лідерів христи
янської і сікхської громад Індії 
відбулися у Делі. Метою зустрічі

було вирішення спорів, що виник
ли у відносинах між громадами 
після численних скарг сікхів на 
спроби навертання їх у християн
ство. Конфлікт почався після того, 
як група з 22 сікхів була хрещена 
в м.Бхілаї 22 серпня ц.р. Реакція з 
боку сікхської громади була негай
ною. Віце-президент Національ
ної комісії зі справ меншин Т.Сінгх 
направив християнським лідерам 
Індії лист протесту, у якому звину
ватив християн у «примусовому 
навертанні сікхів у свою віру. У ре
зультаті переговорів конфлікт був 
вичерпаним. Глава християнської 
делегації католицький архиепис
коп Вінсент Консессао повідомив, 
що християнські і сікхські лідери 
домовилися в майбутньому прово
дити спільні консультації та 
зустрічі із всіх спорів і розбіжнос
тей, що виникають між сторонами. 
Учасники зустрічі прийняли рішен
ня про скликання форуму лідерів 
усіх релігійних меншин Індії. В да-
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ний час сікхи складають близько 
1,5% від мільярдного населення 
Індії, а християни — 2,3%.
Найбільшою релігійною меншістю 
в країні є мусульманська спільно
та, що поєднує близько 13% жи
телів Індії.

«Посланців Бога» страчують. 
Пакистанський суд міста Лахор за
судив до смерті місцевого христи
янина Анавру Кенета, який оголо
сив себе «посланим самим Ісусом 
Христом пророком». Окрім страти, 
суд наклав на звинуваченого 
в шарлатанстві ще й штраф в сумі 
8,3 тис. доларів.

Репресії в Китаї проти като
ликів, які знаходяться поза кон
трольованим урядом Патріотич
ним товариством китайських като
ликів, наростають. їх звинувачують 
в підпільній діяльності, незаконних 
зв’язках з Апостольською столи
цею, ув’язнюють, піддають домаш
ньому арешту. В серпні в провінції 
Фуджан китайська поліція затри
мала і ув'язнила після «нелегаль
ної» Служби Божої ЗО католиків.

К А Т О Л И Ц И З М

Святкування 24—літньої
річниці обрання Папи Івана Пав
ла II на престол відбулися 16 
жовтня у Ватикані. Виступаючи на 
публічній аудієнції перед 17 тис. 
віруючих, які зібралися на площі 
св.Петра, Іван Павло II знову оголо
сив про свій намір продовжувати 
виконувати обов'язки Папи «до

к і н ц я « .
П о н 
т и ф і к а т  
нинішньо
го Папи 
розпочав
ся ввечері 
16 жовтня 
1978 р. За 
д а н и м и  
і н ф о р 
м ац ійно ї  
с л у ж б и  
Ватикану, з тих пір Іван Павло II 
відвідав 301 із 334 парафій Римсь
кої єпархії, зробив 142 поїздки по 
Італії і 98 закордонних поїздок, 
відвідавши 128 країн світу і проро
бивши в цілому шлях у 460 тис. км. 
Іван Павло II провів 11,5% часу сво
го понтифікату за межами Риму. 
Знаходячись за кордоном, Папа 
виголосив 3300 промов. Він напи
сав 13 енциклік, 13 апостольських 
екзортацій, 11 апостольських кон
ституцій, 42 апостольські послан
ня. За час правління Папи було 
зроблено 135 церемоній беа- 
тифікації, під час яких до сонму 
блаженних прилічено 1297 осіб (з 
них 1024 — мученики), і 45 цере
моній канонізації, що прославили 
в лику святих 464 особи, у т.ч. 401 
мученик. За останні 24 роки відбу
лося вісім консисторій, у рамках 
яких 201 єпископ був зведений 
у сан кардинала. 115 кардиналів 
мають право голосувати на вибо
рах нового глави Католицької церк
ви на папському конклаві. З часу 
свого обрання в 1978 р. Папа скли
кав шість засідань Колегії карди
налів, 15 засідань Синоду єпис
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копів, провів 1430 приватних 
аудієнцій, у тому числі 944 — із гла
вами держав і урядів. Він також го
ловував на 1055 публічних 
аудієнціях, на яких виступив у ціло
му перед 16,5 млн. осіб. Через по
ганий стан здоров'я останнім ча
сом Понтифіку довелося відмови
тися від участі в багатьох заходах. 
Була припинена практика відвіду
вання Папою римських парафій, які 
Іван Павло II надавав великого зна
чення із часу свого обрання. Осо
бисті аудієнції Папи проходять те
пер на третьому поверсі палацу, де 
знаходяться і його покої. 24—літній 
понтифікат Івана Павла II — п'ятий 
за тривалістю в історії Римсько- 
Католицької Церкви. NTV—ru

Папа може добровільно піти 
у відставку. Донедавна він заяв
ляв, що залишиться на своєму 
престолі доти, доки цього бажа
тиме Всевишній. Напередодні 
82—го дня народження Івана Пав
ла II кардинали Йозеф Ратцінгер 
та Оскар Родрігес, архієпископ 
Тегусігальпи засвідчили, що Папа 
готовий «залишити Святий пре
стол, якщо не зможе більше вико
нувати свої обов'язки». Хвороба 
Паркінсона та артрит відчутно по
значаються на його працездат
ності. Присвятивши повністю все 
своє життя Церкві, понтифік не 
бажає залишатися її декоратив
ним ритуальним аксесуаром. Іван 
Павло II — один із найбільш непе
ресічних і прогресивних пап 
в історії Святого престолу. Голо
вною метою свого понтифікства 
він мав якнайширше персональне

спілкування з віруючими. За 24 
роки свого апостольського
служіння він відвідав країн більше, 
ніж будь—хто з римських пап, 
здійснивши без малого 100 апос
тольських поїздок. Йому нале
жить ініціатива екуменічної
взаємодії і зближення христи
янських церков. Папа мав зустрічі 
з лідерами різних протестантсь
ких церков, православними 
патріархами різних країн. Він пер
шим з кардиналів ввійшов до си
нагоги і першим з католицьких 
першосвященників ступив на те
риторію мечеті. Іван Павло II мав 
мужність покаятися за неспра
ведливості, вчинені католицькою 
церквою стосовно інших вірос
повідань. Посідаючи найвищий 
пост у Ватикані, Понтифік постав 
надто складною і суперечливою 
фігурою, що поєднала в собі кон
сервативні і прогресивні риси. Із 
120 до—восьмидесятирічних кар
диналів, які братимуть участь 
у виборах нового Папи, більшість 
буде консервативною, бо ж із 170 
нині діючих кардиналів 150 при
значив Іван Павло II. «Консерва
торів» у Церкві очолює глава Кон
грегації з питань віровчення кар
динал Ратцінгер, а «реформа
торів» — глава Німецької єписко
пальної конференції Карл Леман. 
(Україна молода. — 16 жовтня)

Папа Іван Павло II проголо
шений почесним громадянином 
Риму. Це всього четвертий Папа 
в історії Церкви, який удостоївся 
цього звання. Церемонія проголо
шення відбулася 31 жовтня
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в італійській столиці. «Це є визнан
ня заслуг людини, яка любить Рим 
усім серцем і яка зробила дуже ба
гато для міста«,— заявив з приво
ду цієї події мер Риму В.Вельтроні. 
З часу свого обрання на папський 
престол у 1978 р. Папа відвідав 
301 парафію Риму і відслужив месу 
у кожній з них. У січні 1998 р. Іван 
Павло II став першим в історії пон- 
тифіком, який взяв участь 
у засіданні міської ради Вічного 
міста. Звернувшись тоді до 
міських лідерів, Папа сказав, що 
почуває себе справжнім римляни
ном. У своїй нинішній відповіді ме
ру Вельтроні Іван Павло II сказав, 
що «з радістю приймає цю честь«.

Папа Римський виступить на 
спільній сесії обох палат парла
менту Італії 14 листопада. Як
очікується, понтифік звернеться з 
промовою до членів Палати пред
ставників і Сенату Італії. Його виступ 
буде транслюватися в прямому ефірі 
італійським телебаченням. Іван Пав
ло II стане першим Папою, який взяв 
участь у засіданні парламенту 
країни. У 1999 р. Понтифік виступив 
перед національним парламентом 
Польщі, він також брав участь 
у засіданні Європейського парла

менту в 1988 р. і двічі — у засіданнях 
Генеральної асамблеї ООН.

Папа Римський може приїха
ти в Білорусь. «Я знаю, що одного 
дня Папа приїде до нас з візи
том.— заявив Президент країни 
О.Лукашенко.— Я вірю, що ми 
зможемо невдовзі вітати його, і бу
ду щасливий, якщо Глава Като
лицької Церкви і православний 
Патріарх зустрінуться тут». Нині 
в Білорусі десь 30% відсотків гро
мадян відносять себе до католиків. 
Інші джерела дають лише 14%.

Папа Іван Павло II вносить 
істотні, радикальні, що харак
терно йому, зміни у спосіб виго
лошення молитв, який беззмінно 
проіснував десь з XV ст. Зокрема, 
запропоновано додати до молитов 
з вервицею ще п’ять подій з життя 
Ісуса Христа.

Папа Римсь
кий Іван Павло II 
проголосив свя
тим іспанського 
священика Хосе- 
марія Ескріва де 
Балагера (1902— 
1975), — засновни
ка релігійного ор

дену «Опус Деі« («Справа Божа«), 
що має великий вплив у середовищі 
католиків. На ритуалі канонізації на 
площі Св.Петра перед Ватиканом 
були присутні 300 тис. осіб, у т.ч. 85 
тис. іспанців й десятки тисяч лати
ноамериканців. Зазначимо, що ор
ден «Опус Деї« створений у 1928 р. 
як таємна напівсвітська релігійна
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організація дуже консервативної 
напряму, яка з самого початку не 
приховувала своєї симпатії до 
іспанського фашизму. Орден засно
ваний на противагу іншому таємно
му ордену — єзуїтів, що, на думку 
вищої церковний ієрархії, став 
надмірно захоплюватися соціаль
ними темами, приділяти увагу неза
можним і пригнобленим. При уряді 
диктатора Франко цей орден вва
жали «урядом у тіні«. Чимало впли
вових членів «Опус Деї« було й 
в оточенні генерала Піночета в Чилі 
в період проведення їм масових ре
пресій. В Іспанії, де перетворення 
Ескріва де Балагера у святого бага
тьма було прийнято дуже скептич
но, нагадують у цьому зв'язку, що 
Ватикан не поспішає з канонізацією 
легендарного іспанського свяще
ника Бартоломе де—Лас—Касас. 
Ще в XVI ст. він насмілився зажада
ти від королеви Ізабелли Католиць
кої ставитися до людей як до «аме
риканських індіанців«, з якими 
конкістадори зверталися гірше, ніж 
з худобою, під тим приводом, що 
вони язичники й у них «немає душі«. 
Папа римський мав намір зарахува
ти до сонму святих й іспанську ко
ролеву Ізабеллу Католицьку за те, 
що вона навертала індіанців до хри
стиянську віри після відкриття Аме
рики. Однак в останній момент Ва
тикан відмовився від цих планів, то
му що їхні супротивники вважають, 
що не можна канонізувати короле
ву, яка створила інквізицію, спалю
вала людей на багаттях першої в су
часній історії масової депортації, 
коли вона вигнала з Іспанії євреїв. 
(NTV—ru)
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Черговий з ’їзд католицьких 
єпископів Центральної та 
Східної Європи заплановано на 
2003—2004 рр. Гасло заходу: 
«Христос — надія Європи«. У зв'яз
ку з цим католицькі єпископи Цен
тральної Європи проголосять 
спільного пастирського листа, 
в якому говоритиметься про зна
чення християнської віри для при
мирення між народами й перела
мування націоналізмів.

Радіо Ватикан розпочало 
трансляції мовою хауса, якою 
розмовляє населення північної ча
стини Нігерії. Це вже 38—ма мова, 
якою здійснює передачі ця радіос
танція. (КАІ)

Припинити сидячі акції про
тесту в церквах Франції попро
сили нелегальних емігрантів сім 
єпископів начолі з кардиналом Па
рижу Марі Люстіже. За словами 
кардинала, Церква готова служити 
посередником між емігрантами і 
державою, але періодичність 
акцій, що збільшилася останнім 
часом, і ріст числа їхніх учасників 
«вичерпали терпіння парафій«. 
Акції протесту проводяться 
емігрантами із середини дев'янос
тих років, але останнім часом по
ложення ускладнилося, тому що 
протестуючі стали з ’являтися і 
у великих храмах країни. У Франції 
майже 10 тис. осіб, не маючи 
ніяких документів, вимагають від 
уряду легалізації свого статусу. 
Офіційно ці люди називаються 
«особами без паперів«. Згідно 
французьких законів, вони не мо-
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жуть бути вислані з країни, тому 
що живуть у ній уже багато років, 
але також не можуть і влаштувати
ся в ній на роботу. У багатьох «без- 
паперових« є діти — французькі 
піддані, які одержали громадянст
во автоматично, тому що вони на
родилися у Франції.

Покаявся і повернувся до Ри
му після року перебування в Ар
гентині замбійський католиць
кий архиепископ Еммануель 
Мілінго, який прославився своїм

одруженням з послідовницею 
Церкви Об'єднання. З офіційного 
дозволу Ватикану Мілінго планує 
відновити своє служіння, що скла
дається у вигнанні демонів і 
публічних зціленнях. У своїй книзі, 
опублікованій в Італії на початку 
вересня, Мілінго звинувачує «сек
ту Муна«, членом якої він сам був 
якийсь час, у тому, що вона стави
ла своїм завданням відвернути 
віруючих від Католицької церкви 
в Африці. Марія Сунг, кореянка, що 
вступила з благословення Муна 
в «шлюб« з архиепископом в ході 
«блессінгу« — церемонії масового 
одруження, що пройшла в одному 
з готелів Нью-Йорка, також при
була в Рим. «Моя любов до нього 
сильна як ніколи, — заявила Сунг

в інтерв'ю італійській пресі. — Він 
був, є і залишиться священиком, 
але священиком одруженим«. 
Сунг визнала, що після того, як 
Мілінго сам оголосив їхній шлюб 
недійсним, він жодного разу не 
зустрічався з нею.

Святих в католицькому світі 
скоро стане більше. Туринська 
газета «La Stampa» повідомила, 
що Ватикан нібито має намір 
віднести до святих першого феде
рального канцлера Німеччини 
(1949—1963 рр.) Конрада Аденау- 
ера, колишнього міністра закор
донних справ Франції Роберта Шу- 
манна і колишнього прем 'єр - 
міністра Італії Альсіде де Каспері. 
Всі вони відіграли помітну роль 
у відбудові післявоєнної Європи.

В Сполучених Штатах Амери
ки спостерігається ріст покли
кань до католицького священст
ва. Про це свідчить Звіт, наданий 
Конференцією єпископату. Нині 
у дієцезіальних духовних семінаріях 
США навчається понад 3,4 тис. 
кліриків, а разом з кліриками ор
денських семінарій усіх студентів 
католицьких духовних навчальних 
закладів є близько 5 тисяч. (КАІ)

Католицька Церква в Туреч
чині у надто складній ситуації, бо ж 
не має тут свободи дії, офіційного 
визнання з боку держави. Будь- 
яка її дія — благодійницька чи ха- 
ритативна діяльність, гуманітарні 
акції щодо ліквідації наслідків зем
летрусу та ін. — розглядаються як 
нечесна реклама.

36 Релігійна панорама № 10’2002



Релігія в сучасному світі

П РО ТЕСТА Н ТИ ЗМ

Англіканська церква планує 
встановити у всіх своїх храмах 
по Великобританії банкомати.
На думку її керівництва, це нібито 
зробить їх центрами громадсько
го життя. Управління банків вва
жає, що встановлення банкоматів 
у церковних приміщеннях не мати
ме технічної складності. Проект 
було запропоновано на форумі 
«Церковна спадщина», роботою 
якого керував єпископ Лондона 
Ричард Чартрес. Проте нова ідея 
викликала обурення в англі
канців—консерваторів. Колишній 
міністр уряду торі лорд Сект— 
Джон Форелі оголосив проект бо
жевільним. «Церква — священний 
простір, — заявив він. — Я не запе
речую, щоб його використовували 
для концертів, але банкомати — це 
вже занадто». Що скаже лорд після 
того, як будуть зреалізовані ще й 
інші пропозиції Ради управління 
церков, зокрема про можливість 
використання храмових при
міщень для дитсадків, інтернет— 
кафе, пошти тощо. (Християнсь
кий світ. — №15)

Нехристияни теж можуть 
врятуватися, стверджує єпис
коп—пятидесятник з Оклахомы 
Карлтон Пірсон. За словами 
Пірсона, багато побратимів по 
Церкві засуджують його позицію. 
«Багато хто з моїх євангельських 
братів не можуть погодитися з 
моїм твердженням, що Ісус Хрис
тос — Спаситель всього світу, а не

тільки християн, — говорить єпис
коп. — Вони вважають, що Христос 
врятує світ тільки якщо світ про 
нього дізнається. На мій погляд, 
світ уже врятований«. Останнім ча
сом багато парафіян, незгодних з 
універсал істськими поглядами 
Пірсона, перестали відвідувати 
очолювану ним «Сімейну церкву 
вищих вимірів«. Зараз Пірсон про
довжує роботу над книгою «Бог — 
не християнин«.

Запобігти виходу протес
тантів з спільного протестантсь
ко-католицького уряду Північної 
Ірландії забажав уряд Англії шля
хом призупинення з 15 жовтня ав
тономії Ольстеру. Ця криза настала 
після виявлення фактів шпигунства 
членів уряду від католицької партії 
«Шин Фей» на користь Ірландської 
республіканської армії.

Арешт свідка Єгови в Узбеки
стані. Марата Мударисова звину
ватили за статтею 156 Криміналь
ного кодексу, яка звучить так: «за 
підбурювання до національної, ра
сової і релігійної ворожнечі». Суд 
визнав його винним і засудив до 
ув'язнення. Це — перший судовий 
процес за статтею 156.

Томас Мор помер трагічною 
смертю із -з а  відсутності в серед
ньовічній Англії свободи совісті. 6 
липня 1535 р. йому у дворі Тауера 
відтяли голову. Причиною ув'яз
нення і страти автора відомої 
«Утопії», стало те, що він, будучи 
лорд-канцлером при королі 
Генріху VIII, який офіційно відмо
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вився від католицизму й очолив 
Церкву Англії, не присягнув на 
вірність главі держави, не визнав 
законним розірвання королем пер
шого шлюбу (з Катериною Аре- 
гонською). Перед своєю стратою 
І  Мор сказав: «Я гину із—за того, 
що захищаю свободу совісті, із -з а  
того, що не вважаю за можливе, 
аби в руках однієї людини зосеред
жувалася світська і духовна влада. 
Ніхто не має права змушувати лю
дину діяти всупереч своїм переко
нанням». Нещодавно портрет 
Т.Мора, канонізованого ще 
в 1935 р. католицькою Церквою, 
з'явився в одному з англіканських 
храмів. Це — своєрідне каяття 
англікан за страту Мора.

П Р А В О С Л А В 'Я

Православні Патріархи за 
відновлення традиції «Олім
пійське перемир'я» у дні наступ
ної Афінської олімпіади 2004 р. 
»Якщо олімпійське перемир'я доз
волить нам хоча б ненадовго при
зупинити конфлікти, воно стане 
могутнім закликом надії для всього 
міжнародного співтовариства»,— 
говориться в заяві православних 
патріархів Константинополя — 
Варфоломея І, Олександрії — Пет
ра VII, Антіохії — Ігнатія IV, Грузії — 
Іллі II. Ідею перемир'я підтримав 
Папа Римський Іван Павло II, ар
хиепископ Афінський Христодул, 
Патріарх—Католікос всіх вірмен 
Гарегін, Католикос Киликійський 
Арам І, понад ЗО інших відомих 
релігійних діячів, в тому числі му
сульманських та іудейських.

Грузинська Православна 
Церква фактично стала держав
ною. Робота над конкордатом,

який засвідчує це, велася ще з 
осені минулого року. І лише ось 
в жовтні у кафедральному соборі 
Светцховелі, що знаходиться 
в древній столиці країни місті 
Мцхета, угоду між державою і 
церквою підписали Президент 
країни і Католикос—Патріарх всієї 
Грузії Ілля. В документі Церкву на
звано історично сформованим 
правовим суб’єктом, що виз
нається державою повноважною 
юридичною особою, яка здійснює 
свої функції на підставі канонічних 
норм у визначених угодою і гру
зинським законодавством рамках. 
Держава підтримує церковні 
таїнства, визнає встановлений 
Церквою закон вінчання, звільнює 
духовні особи від служби в армії. 
В угоді сказано, що «навчання дис
циплінам православ'я в державних 
навчальних закладах здійснювати
меться за бажанням учнів, при цьо
му розробка навчальної програми 
за цими предметами, заміна, при
значення та звільнення педагогів 
здійснює держава, а подає канди
датури педагогів Церква». Джере
лами фінансувань Церкви будуть 
добровільні пожертвування, інвес-
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ти ції, гранти, інші надходження, що 
пов'язані з діяльністю, передбаче
ною законодавством. Церква не 
здійснює безпосередньо виробни
чу діяльність. Держава звільнила 
від оподаткування церковне май
но, вироблене для здійснення цер
ковних обрядів. Власністю Церкви 
визнано храми, монастирі, зе
мельні ділянки, на яких вони розта
шовані, а також всі скарби, що 
зберігаються в музеях і мають 
відношення до Церкви. Держава 
визнала факт моральної та ма
теріальної шкоди, заподіяної ГПЦ 
в XIX—XX століттях, і взяла на себе 
зобов'язання частково їх відшкоду
вати. Священний Синод Церкви 
вже ратифікував цю Конституційну 
угоду, черга — за парламентом 
Грузії. Раніше було підписано кон
кордат між ГПЦ та конфесіями, по
ширеними в Грузії, зокрема 
керівництвом католицької та про
тестантської Церков, Російською 
Православною Церквою, Головним 
управлінням мусульман Кавказу, 
Головним рабинатом Грузії. Всі ці 
церковні інституції визнали особ
ливу роль Грузинської ПЦ в житті 
країни. Водночас Патріарх заявив, 
що угода дасть тепер можливість 
давати належну відповідь про
зелітизму сектантів. Тож Грузинсь
ка Держава офіційно ввела такі об
меження свободи віросповідань, 
які дечим нагадують радянські ча
си. (Голос України. — 23 жовтня)

Переклади богослужіння су
часною грецькою мовою зустріли 
опір на засіданні Священного Сино
ду Елладської православної церкви.

Релігійна панорама № 10’2002

Автор перекладів єпископ Кілкіський 
Апостолос був викликаний на 
засідання Синоду після того, як 
близько ЗО віруючих його єпархії 
звернулися в Синод зі скаргою на 
введення новогрецької мови в бого
служіння. За словами прихильників 
перекладу богослужіння на сучасну 
мову, вона зробить літургію «доступ
ної для віруючих«. «Більшість людей 
не розуміють мови літургії, ні єдино
го слова, — заявив єпископ Апосто
лос. — От чому багато людей, особ
ливо молодь, не ходять у церкву«. 
Серед членів Синоду й ієрархів 
Греції більшість дотримується тієї 
точки зору, що в якості богослужбо
вої мови повинна бути збережена 
давньогрецька мова «койне«, яким 
Церква користається вже 2000 р. 
«Краса, багатство і сила традиційної 
православної літургії дають вірую
чим більше, ніж розуміння окремих 
слів«, — стверджують офіційні цер
ковні джерела. На засіданні Синоду 
в підтримку ідеї Апостолоса про пе
реклад літургії сучасною мовою вис
тупили всього два єпископи. Пого
дившись з думкою більшості, єпис
коп Апостолос пообіцяв не викорис
товувати новогрецьку мову в бого
служінні. «Якщо хтось вважає, що 
нам потрібні зміни, нехай посилає 
свої пропозиції в письмовому ви
гляді для розгляду спеціальною Си
нодальною комісією«,— заявив 
предстоятель Елладської Церкви 
архиепископ Христодул.

Православ'я в найближчому 
майбутньому може стати однією 
з офіційно визнаних релігій 
Північної Кореї, вважає священик
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Руської ПЦ Діонісій Поздняєв, який 
відповідає у РПЦ за питання 
зовнішніх церковних зносин. Такий 
оптимістичний прогноз священик 
зробив після відвідання КНДР, де 
він вивчав питання будівництва 
в цій країні першого православно
го храму. Принципове рішення з 
цього питання вже прийняте на 
найвищому рівні. Це сталося після 
поїздки північнокорейського ліде
ра Кім Чен Іра в Росію. До речі, 
православний храм буде архітек
турною копією хабаровського со
бору, який відвідав в серпні 2002 р. 
глава КНДР. Отець Діонісій 
зустрічався з президентом союзу 
віруючих КНДР Чан Че Оном, який 
курирує діяльність релігійних кон
фесій Північної Кореї. Він відвідав 
буддійський, католицький і проте
стантський храми в Пхеньяні, роз
мовляв з їхнім настоятелями. Була 
досягнута домовленість про на
вчання у російських духовних на
вчальних закладах п'яти студентів 
із КНДР. До закінчення їхнього на
вчання в пхеньянському право
славному храмі служитимуть свя
щеники з Росії. «Влада КНДР чітко 
усвідомлює, що православ'я не є 
загрозою їх країні. Вони добре 
інформовані щодо церковних 
справ РФ«, — сказав о.Діонісій.

Унікальний досвід лікування 
хворих наркоманією має Руська 
православна церква. Принаймні так 
стверджує керівник московського 
центру імені Івана Кронштадтсько
го д.мед.н. священик Анатолій (Бе
рестов). Ефективність методу, роз
робленого співробітниками Центру,

досягає 82,5%, у той час як 
у світських лікарнях видужання на
стає в 1—5% випадках, а в ре
абілітаційних центрах — від 20 до 
35%. За чотири роки в православ
ний центр зверталися більше трьох 
тис. молодих людей (10—15 осіб 
щодня). У минулому і нинішньому 
році потік пацієнтів став трохи мен
шим — фахівці пояснюють це пога
ним врожаєм маку в Афганістані. 
Однак цього року врожай очікують 
гарний, і можна чекати напливу 
хворих, повідомив священик. 
Співробітники Центру відмовилися 
від прийнятої на Заході і розробле
ної в протестантських колах 
12—крокової програми звільнення 
від наркотичної залежності, тому 
що «вона виявилася малоефектив
ною в Росії, де зовсім інший мен
талітет. «Головне в нашому методі 
— духовна переорієнтація особис
тості,— відзначив священик.— Ми 
вважаємо, що наркоманія є резуль
тат гріховного способу життя, у пер
шу чергу духовна хвороба, а не ме
дична проблема як така. Не випад
ково дуже часто буває, що вже після 
першої сповіді і причастя люди пе
рестають приймати наркотики».

Канонічна територія Мос
ковського Патріархату з'явилася 
і в Південно—Африканській рес
публіці. Тут в районі Мідрант спо
руджується православний храм 
в ім’я Сергія Радонежського. Гро
маду складають вихідці з Росії, Ук
раїни та Білорусі. Ікони для храму 
малювали московські майстри. 
Колонія емігрантів із колишнього 
Союзу тут — біля 50 тис.осіб.
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Перший в Нідерландах пра
вославний храм невдовзі з'явить
ся у центральній частині м.Роттер
дам. Будівництво храму св.Олек
сандра Невського, який своєю 
архітектурою буде нагадувати зна
менитий храм Покрови на Нерлі, 
планується звершити через рік. 
В даний час у Нідерландах, де за 
різними оцінками проживають до 
150 тис. православних, працюють 
п'ять церковних парафій. Жодна з 
них не має свого храмового будин
ку, тому служби проходять у зви
чайних будинках або ж в орендова
них у протестантів приміщеннях.

Міжнародне співтовариство 
повинне негайно змусити 
Ізраїль припинити облогу рези
денції Ясіра Арафата в Рамал- 
лахе, вважає архимандрит Єру

салимської православної церкви 
Аталла Ханна. «Жахливі руйнуван
ня в резиденції палестинського 
лідера — не результат землетрусу 
чи якогось іншого стихійного лиха, 
а наслідок зарозумілості Ізраїлю, 
що проводить політику терору й 
репресій«,— сказав ієрарх на 
недільній проповіді в соборі 
св.Якова в Єрусалимі. Аталла Хан
на назвав руйнування ізраїльтяна

ми більшої частини резиденції 
Арафата «злочином, який ніколи 
не зітреться з пам'яті палестинців, 
тому що своїми діями Ізраїль кинув 
виклик національним почуттям 
арабів і палестинського народу«. 
Архимандрит виразив солідар
ність всіх православних християн 
Палестини з Ясіром Арафатом.

М У С У Л Ь М А Н С Ь К И Й  С В ІТ

Президент Ірану Мохаммад 
Хатамі, який в жовтні відвідав 
Київ, все більше знаходить 
підтримку з боку ліберально на
лаштованого духовенства своєї 
країни. На підтримку його реформ 
виступив один із вищих мусуль
манських ієрархів країни — аятол
ла Джалеледдін Тахері, який пішов 
у відставку з поста верховного іма
ма міста Ісфахан «на знак протесту 
проти хвилі корупції, яка охопила 
країну на всіх рівнях, проти хаосу, 
хабарництва, небаченої прірви між 
багатими і бідними, зростаючого 
втручання духовенства і консерва
торів у всі сфери духовного жит
тя». Винуватцем цієї трагедії Ірану 
Тахері назвав духовного лідера 
країни аятоллу Алі Хаменеї і його 
оточення. В парламенті Ірану 125 
депутатів з 290 підтримали вільно
думця. Такого в країні ще не трап
лялося, бо ж тут за критику духов
ного лідера передбачена страта. 
В даному ж випадку проти нього 
виступив сам учень славнозвісно
го імама Хомейні. В складних умо
вах доводиться нині працювати 
Президенту Хатамі, адже він має 
постійно співпрацювати з Хаменеї
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з тим, щоб знайти баланс між 
своїми реформами і строгою 
ісламською ідеологією. Підіграють 
іранським консерваторам і США із 
своєю політикою «вісей зла». Пре
зидент всіма можливими способа
ми прагне всіляко обмежити 
легітимність правління клерикалів 
в країні. Внесений 24 вересня ним 
на розгляд меджлісу законопроект 
утримує в собі норму контролю 
президента над визнаними некон
ституційними рішеннями підконт
рольних Хаменеї органів юстиції і 
дає право усувати чиновника, який 
не відреагував належно на вказівку 
президента. В тому разі, коли за
конопроект заблокують консерва
тори з проаятоллістської Ради сто
рожі, прихильники Хатамі мають 
намір масово скласти з себе депу
татські повноваження, зініціювати 
розпуск парламенту. Певно що 
піде у відставку й сам Хатамі. Пе
редбачають, що нові вибори по
кладуть кінець засиллю клерикалів 
в Ірані. (Столичные новости. — 
№ 40)

«Новий антиамериканський
союз» створений організацією 
«Аль—Каїда», рухом «Талібан» та 
«Ісламською партією Афганіста- 
ну«. Нову інституцію очолив Гуль-

беддінХекматіар. Коаліція названа 
«Прапор ісламського мученика». 
Вона має на меті «здійснення на
падів на позиції американських 
збройних сил«. Штаб антиамери- 
канського союзу буде розташову
ватися в одному з районів на сході 
Афганістану. «Прапор...» нині по
ширює листівки й аудіозаписи із 
антиамериканськими гаслами.

Угода про співробітництво 
між Радою муфтіїв Росії та 
Російською академією держав
ної служби при Президенті РФ 
підписано у Раді Міністрів Росії. Ця 
угода передбачає реалізацію 
спільної програми з вивчення дер
жавно-ісламських відносин, роз
робки й здійснення спільних куль
турно-освітніх та інформаційних 
проектів. «Підписання угоди має 
для мусульманських духовних уп
равлінь серйозне історичне зна
чення. Ми зможемо готувати наші 
кадри в держустановах. Пройшов
ши таку серйозну підготовку, наші 
фахівці зможуть працювати на ви
сокому рівні«, — сказав голова Ра
ди муфтіїв Росії шейх Равиль Гай- 
нутдін. У свою чергу, президент— 
ректор академії В.Єгоров відзна
чив, що в угоді мова йде про 
спільну роботу Ради муфтіїв і 
російських вчених, розробку 
спільних дослідницьких і видавни
чих проектів.

Центр підготовки ісламських 
священнослужителів повинен 
бути відкритий в Росії. Так вважає 
голова комітету Держдуми РФ 
у справах суспільних об'єднань і

42 Релігійна панорама № 10'2002



Релігія в сучасному світі

релігійних організацій В.Зоркаль- 
цев. Створення Центру необхідно 
для забезпечення духовної безпе
ки Росії, адже це обмежить на
вчання молоді у вузах Саудівської 
Аравії, Єгипту й інших закордонних 
країн. Зоркальцев підкреслив, що 
концепція національної безпеки 
Росії включає захист духовно—мо
ральної спадщини, історичних тра
дицій і норм громадського життя.

Пікети на захист прав жінок—
мусульманок фотографуватися на 
паспорт в хіджабі (хустині) прохо
дять в Татарстані й Удмуртії. Му
сульманки столиці республіки Ка
зані мають намір вирішити питання 
через суд. Направлений з цього 
приводу лист В.Путіну знаходиться 
на розгляді в МВС РФ. Згідно реко
мендаційного листа паспортно- 
візового відділу МВС не забороня
лося фотографуватися в головних 
уборах священнослужителям, а та
кож тим, хто дотримується 
релігійних канонів. Правда, з люто
го 2002 року республіканські уп
равління чомусь перестали прий
мати такі фотокартки, що й викли
кало пікети і маніфестації.

Дозвіл жін
к а м —м у с у л ь 
манкам знахо
дитися на робо
чому місці в 
хустці видав ні
мецький феде

ральний суд з трудових спорів. Тим 
самим одержав принципове 
вирішення конфлікт, що виник в од
ному з універмагів у землі Гессен

після того, як адміністрація 
звільнила продавщицю—мусуль
манку за те, що вона носила на ро
боті хустку. На думку адміністрації, 
це справляло на покупців негатив
не враження. Суд вирішив, що ди
рекція хоча й має право вимагати 
від працівників, наприклад, носіння 
форменного одягу, однак ці й інші 
вимоги, які стосуються уніформи, 
не повинні порушувати права гро
мадян на свободу віросповідання й 
дотримання релігійних правил.

Понад 500 релігійних діячів й 
ісламських богословів із всього 
світу, які зібралися у Багдаді, за

кликали мусульман до джихаду 
проти США. Нещодавно в ш таб- 
квартирі Всесвітньої ісламської на
родної конференції глави різних 
течій і шкіл ісламу заявили, що 
джихад проти «адміністрації зла 
(так в Іраці називають 
адміністрацію президента Буша) — 
«борг кожного мусульманина«. 
Ісламські діячі закликали мусуль
ман усього світу виявити 
солідарність з Іраком і протистояти 
агресії США «усіма можливими 
способами, у тому числі й «висту
пити добровольцями в справед
ливій боротьбі Іраку проти ворогів, 
що прагнуть його знищити«.

Релігійна панорама № 10’2002 43



Релігія в сучасному світі

У зверненні зустрічі до «ісламської 
нації« (!) міститься заклик «розірва
ти всі відносини зі США й усіма, хто 
підтримує американську адміні
страцію політично чи економічно 
у військовому відношенні.

Тотальна ісламізація Казах
стану може відбутися насильниць
ким шляхом, однак це малой
мовірно, вважає директор Інститу
ту філософії і політології 
Національної академії наук Казах
стану Абдумалік Нисанбаєв. У цьо
му плані Казахстан знаходиться 
в більш вигідному положенні, аніж 
Узбекистан, Таджикистан чи Турк- 
меністан. Однак, на думку Нисан- 
баєва, глобалізація може істотно 
вплинути на духовні цінності й 
релігійні почуття людей, що не мо
же не відбитися на духовному роз
витку народів пострадянського 
простору.

Ясир Арафат заборонив іма
мам мечетей критикувати США і 
країни Заходу підчас п'ятничних 
проповідей, а також брати участь 
в мітингах на підтримку Саддама 
Хусейна. В такий спосіб палес
тинський лідер прагне завоювати 
симпатію Вашингтону.

Фільм—біографія про проро
ка Мухаммеда без Мухаммеда.
Його зняла фірма «Бадр Інтер- 
нешнл». Протягом 90 хвилин глядач 
пізнає всі етапи життєвого шляху 
пророка. Фільм вийшов арабською, 
англійською та французькою мова
ми. Оскільки в мусульман не прий
нято давати зображення святих,

то у фільмі «Пророк» фігурує не Му
хаммед, а його тінь.

«Храмова Гора належить ли
ше мусульманам, які нікому не 
дозволять втручатися в їх 
внутрішні справи, в т.ч. й 
ізраїльській адміністрації». Ці сло
ва належать муфтію Єрусалиму 
шейху Акраму Сабрі. Його заява 
викликана бажанням ізраїльського 
уряду провести ремонт Південної 
стіни, що має вже прогин і під ва
гою людей може взагалі завалити
ся. Муфтій висловив протест про
ти обмежень, які ввела поліція на 
право входу на Храмову Гору. Те
пер на неї не допускають чоловіків 
молодше 40 років.

Шаріатський суд Єрусалиму 
утворено указом Ясира Арафа
та. Правда, в Єрусалимі вже є два 
шаріатські суди. Один з них підпо
рядкований ВАКФу Іорданії, а дру
гий — ізарїльському міністерству 
релігій. Утворений Арафатом суд 
буде обслуговувати не лише му
сульман — громадян Ізраїлю, а й 
громадян Ізраїлю, що проживають 
в Єрусалимі, а також мусульман 
Іудеї та Самарії. Глава ісламських 
судів шейх Тайсир Тамімі назвав 
акцію палестинського лідера вик
ликом Єрусалиму щодо суве
ренітету Ізраїлю.

В теракті 19 жовтня на індо
незійському острові Балі шука
ють слід ісламістів, пов'язаних з 
«Аль—Каїдою», хоч до цього часу 
ще ніхто не взяв на себе роль вико
навця злочину. Вибух трапився
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у ресторані району Кут Біч. Загину
ло біля 200 осіб, поранено понад 
300, 90 з яких перебувають на
межі життя і смерті. Постраждалі є 
громадянами з 12 країн, бо ж Балі 
є найпопулярнішим курортом 
Індонезії. Тепер іноземні відпочи
ваючі тікають з країни. Представ
ництва ряду країн виступили із за
кликом до громадян своєї країни 
не їхати на Балі. США навіть 
відкликали сім'ї своїх дипломатів, 
бо ж водночас мали місце вибухи 
біля консульства цієї країни на ост
рові Манадо. Проте в пресі з'яви
лися міркування, що теракт під 
прикриттям ісламістів скоїли кон
куренти індонезійського курорту. 
Інша версія — бажання когось три
мати світ у страхові перед «Аль— 
Каїдою», здійснюючи прикриваю
чись її ім'ям власні теракти.

До «священної війни» проти
США закликав афганський народ 
Усама бен Ладен. Його заклик, на
писаний від руки з описками, пе
редав якийсь афганець, що пере
буває в Пакистані, до web—site 
Islam—online. Бен Ладен пророкує 
«швидку загибель всіх невірних 
держав на чолі із США, які при
гноблюють весь світ і знехтували 
всіма людськими цінностями». 
Усама в своєму листі наголошує 
на об'єднанні зусиль «Аль— Каїди», 
«Талібану» та Ісламської партії Аф
ганістану, якою керує Гульбеддін 
Хекматіар — основний опонент 
нинішнього глави Афганістану 
Хаміда Карзая. Поширюється 
версія, що бен Ладен нині перехо
вується десь в алжирській Сахарі.

Достроково в Арабських 
Еміратах звільнюють із ув'яз
нення тих, хто напам'ять прочи
тає певну кількість сур Корану.

Зініціював вивчення священної 
книги мусульман ув'язненими 
наслідний принц емірату шейх Му
хаммед аль Мактума. Вивчення 
Корану повністю дає можливість 
скоротити термін ув'язнення на 15 
років, вивчення 20 сур — на 10 
років, 10 — на 5 років, 5 — на рік. 
Але застережено, що кожний, хто 
бажає достроково вийти з в'язниці 
обов'язково має бути мусульмани
ном або прийняти іслам. Коран 
вивчається ув'язненими щоденно 
протягом трьох годин.

Дружина еміра Катару Хама- 
ди бен Халіфи аль Тані — Муза 
бінт Насер, порушивши одне із 
головних табу ісламу, вперше на 
людях з'явилася з відкритим об
личчям. Ісламський етикет 
в країнах Аравії вимагає, щоб жінка 
в громадських місцях носила тра
диційну чорну накидку «абайя» і ча
дру —«хаїль», а також чорні рука
вички й панчохи. Лише чоловік, си
ни і близькі родичі можуть бачити 
обличчя жінки. Катарські чоловіки 
першими в країнах Аравії змогли 
побачити обличчя дружини глави
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держави. Вона з’явилася поруч із 
чоловіком на відкритті відділення 
британського медуніверситету 
Корнуелл в Досі. Катарські консер
ватори, що належать до вах- 
хабізму, засудили вчинок шейхині, 
молодь — вітала його. Соро
карічна Муза, друга дружина 
еміра, має семеро дітей. Вона 
відома своїми поборництвом 
емансипації жінок. Шейха висло
вилася проти дозволеної ісламом 
полігамії. «Шаріат допускає бага
тошлюбність,— заявила вона. — З 
цим нічого не вдієш. Але в наступ
ному інститут' шлюбу сам раціо
налізується».

Татарський народ вшанував 
своїх воїнів—шахідів, які загину
ли, обороняючи Казань від військ 
Івана Грозного 450 років тому. 
Всетатарський громадський центр 
ініціював мітинг біля національної 
святині — башти Сююмбік. Потім 
було здійснено намаз на честь 
оборонців від московської навали. 
Молитва була прочитана і біля ме
четі Кул—Шариф.

Група «Техрік—і касас» («Рух 
помсти» причетна до недавнього 
нападу на індуський храм у східно
му індійському штаті Гуджарат, 
жертвами якого стали 29 осіб. 
Про це заявили представники 
індійського уряду. За їхніми слова
ми, назва організації згадувалося 
в листах, що були знайдені в кише
нях двох терористів, застрелених 
індійськими спецназівцями під час 
штурму храму. Вони були написані 
мовою урду, на якій говорять бага

то мусульман, які живуть 
у Південній Азії. Штат Гуджарат 
став ареною жорстоких індусько- 
мусульманських зіткнень на почат
ку цього року. Жертвами ескалації 
насильства стали близько 1000 
осіб, переважно мусульман. В да
ний час представники мусуль
манської громади серйозно побо
юються за свою долю як у Гуджа- 
раті, так і у всій Індії.

Секта файзрахманістів з'я
вилася на базі однієї з мечетей 
Казані. Керівником секти є Файз- 
рахман Саттаров (Насрулла ба
бай). У радянський час він працю
вав імамом у мечетях Ленінграда, 
Ростову—на—Дону та інших міст. 
На початку 1980—х років він був 
заступником муфтія в Уфі і претен
дував на посаду керівника Духов
ного Управління мусульман Євро
пейської частини СРСР і Сибіру. 
Коли ж Саттарову не вдалося ста
ти муфтієм, він вирішив створити 
власний напрям в ісламі й очолити 
його. З цього часу він почав збира
ти навколо себе послідовників, які 
поділяють його ідеї. Нині в медре
се, що діє при мечеті Саттарова, 
навчається понад 20 осіб. Інша 
група його послідовників зай
мається комерцією, забезпечуючи 
фінансове забезпечення громади. 
На думку першого заступника 
муфтія Татарстану Валіулли Якупо
ва, секта далека від ісламу, 
оскільки перекручено тлумачить 
Коран й хадіси, переінакшуючи на 
свій розсуд основні положення 
релігії. Крім того, Саттаров зай
мається пророкуванням подій, що
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категорично заборонено шаріа
том. Єдиним методом боротьби 
проти секти Саттарова татар- 
станський муфтіят бачить у поши
ренні достовірної інформації про 
іслам, іслам.Ру

Вирощування опійного маку 
дозволено мусульманським бо
гословом Риязом Мухаммадом

з містечка Дана в пакистанському 
автономному пуштунском районі 
Південний Вазирістан. Мухаммад 
переконаний, що мак потрібно ви
рощувати «як знаряддя проти не
честивого Заходу, а також для то
го, щоб у правовірних з'явилися 
нарешті гроші на будівництво но
вих мечетей, медресе, ведення 
джихаду й оплату рахунків за елек- 
трику«. До останнього часу в паки
станському прикордонні селяни 
дотримувалися указу, випущеного 
ще талібськими богословами, 
яким заборонялося вирощування 
наркотичної сировини.

Уряд Саудівської Аравії забо
ронив використовувати мо
більний телефон Nokia 7650 із
вмонтованою в нього фотокамерою. 
Владою зафіксовано факти викори
стання цих телефонів для фотогра
фування жінок. В цій країні діють

жорсткі ісламські закони, згідно з 
якими жінки мають закривати одя
гом все тіло за винятком очей, 
ступнів ніг та кисті рук. Іслам також 
забороняє фотографувати жінок.

Б У Д Д И З М

Китайський уряд не змінив 
свого ставлення до діяльності 
Д ал ай -Л ам и . Це підтвердив 
прес—секретар МЗС Китаю Кін 
Цуань. Китайський дипломат 
звернувся до тибетського лідера 
з черговими закликами «припини
ти сепаратистську діяльність« і 
визнати уряд Китайської Народ
ної Республіки єдиною легітим
ною владою усього Китаю, вклю
чаючи Тибет й Тайвань. «Тільки 
після цього,— заявив Кін,— ми 
зможемо вести переговори з Да- 
лай—ламою«. Заяви представни
ка МЗС Китаю поклали кінець 
надіям тибетців на поновлення 
переговорного процесу між ти
бетським урядом у вигнанні і вла
дою Китаю, що виникли після 
зустрічі офіційного представника 
Далай-лами Лоди Гьяри з главою 
пропекінської адміністрації Тибе
ту Ліг Куогом у Лхасі наприкінці 
вересня ц.р. Кін ще раз підкрес-
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лив, що візит Гьяри носив приват
ний характер і представник ти
бетського лідера «відвідував ро
дичів і оглядав визначні пам'ятки« 
на Батьківщині. Нагадаємо, що 
протистояння між Далай-Ламою 
XIV і Пекіном триває з 1959 р., ко
ли духовний лідер Тибету після 
поразки антикитайського по
встання залишив Батьківщину і 
заснував уряд у вигнанні в Дха- 
рамсалі (Індія). Переговори між 
Китаєм і представниками ти
бетського лідера не велися з 1993 
р. У 1997 р. голова КНР Цзянь 
Цземінь умовою поновлення пе
реговорів висунув відмову Да
лай-Лами від «сепаратистської 
діяльності та визнання ним Ти
бету частиною Китаю, а уряду КНР 
— єдиною законною владою 
країни. Далай-лама неодноразо
во висловлював усну згоду з цими 
умовами, однак переговори так і 
не були відновлені.

Буддистський лама Оле Ні-
дал відвідав ізраїльську громаду 
діамантового шляху, яка скла
дається переважно з вихідців з 
колишнього Радянського Союзу. 
Виступаючи перед членами гро
мади буддистів, лама наголосив, 
що джерело страждань знахо
диться всередині самої людини. 
Досягти повного щастя можна ли
ше тоді, коли перестанеш за ним 
ганятися. Людина має бути 
завжди відкритою і спокійною. 
Сам Оле Нідал родом з Данії. Три 
роки він провів в монастирях 
Гімалаїв, що призвело зрештою 
до прийняття посвяти.

Перший в Європі буд
дійський монастир з'явиться 
незабаром в Ризі. 2 жовтня в це 
місто прибув патріарх буддійської 
школи Дригун Кагью Дригун Кьяб- 
гон Чецанг Ринпоче. Він благосло

вив землю для нової будівлі. Че
цанг Ринпоче, будучи архітекто
ром за освітою, проект храму 
створив сам. Храм буде являти со
бою прямокутне приміщення, зво
ди якого підтримують витончені 
колони. Там же буде розташова
ний головний вівтар. На стінах — 
фрески, що зображують божества 
тибетського пантеону, а також кар
тини, що розповідають про життя 
великих лам. Сам храм розта
шується на другому поверсі; 
у внутрішньому дворі першого по
верху буде знаходитися велике ко
лесо Закону — дхармачакра. За
раз Чецанг Ринпоче має вибрати 
одну із трьох ділянок землі, запро
понованих у дарунок буддійській 
громаді. Одна з ділянок знахо
диться під м.Сігулда, друга — на 
березі Даугави, третя — в околиці 
м.Яунолайне. Дарувальники землі 
відмовилися назватися. Крім бла
гословення землі для будівлі хра
му, Чецанг Ринпоче виступить 
в Академії наук з лекцією «Карма і 
реінкарнація«, а також проведе за-

48 Релігійна панорама № 10’2002



Релігія в сучасному світі

няття для буддистів і всіх тих, хто 
захоплюється східною філо
софією.

П’ять буддистських статуй 
позбавлено голови в храмі авст
ралійського міста Брисбена. 
Прем’єр штату Квінсленд Пітер 
Бітті заявив, що це є застереження 
тим, хто склав фотороботи трьох 
індонезійців, які підозрюються 
в теракті на Балі.

Понад 1800 
лам (священно
служителів) із всіх 
буддистських мо
настирів Монголії 
взяли участь 
у релігійному об
ряді «Галадингаа«, 
що останній раз 

відбувся в країні майже 100 років то
му. «Винесення божества Богд 
Очірваань«, що на санскриті є симво
лом могутності, у монголів ототож
нюється з образом Чингісхана — ве
ликого полководця стародавності. 
Його фігура висотою 19 метрів і ва
гою 320 кг, виноситься тільки на ве
ликі релігійні свята. Під час обряду 
виконуються релігійні пісні та риту
альний танець «Цам«, що тан- 
цюється у традиційних буддистських 
масках. У релігійній церемонії взяли 
участь спікер монгольського парла
менту і прем'єр-міністр країни.

Форму відбитку ноги Будди на
гадує невеличке озерце, виявле
не в тайландській провінції Пан- 
гна. Віруючі—буддисти його розгля
дають як реінкарнацію великого Бо

га. Тисячі прочан відвідують це святе 
місце щодня. Віруючі залишають на 
березі озерця пахощі, квіти, свічки як 
пожертву вищим силам. Водночас 
вони набирають воду, вважаючи, що 
вона має цілющі сили.

Мідна статуя Будди вагою ЗО 
тонн і висотою 6,5 метри встанов
лена в пагоді «Нон Ніок» біля Ха
ною. Будда стоїть на кам'яній 
підставці у формі квітки лотоса — 
символу чистоти і спокою. Оплаче
но виготовлення статуї за рахунок 
добровільних пожертв жителів і 
гостей в'єтнамської столиці.

Тибет відходить від традицій 
буддизму. Протягом тисячоліть 
ім'я новонародженій дитині тут да
вав особисто «живий Будда». Це 
вважалося великою честю для 
батьків—буддистів. Якщо не вда
валося одержати ім'я дитині в та
кий спосіб, то вона називалася по 
дню тижня, коли народилася. Те
пер тибетці будуть дотримуватися 
встановлених у всьому Китаї 
норм. Дитина одержуватиме ім'я і 
прізвище від своїх батьків.

Буддистських традицій рев
но дотримуються в сучасній 
Монголії. Так, понеділок у мон
голів вважається найсприят
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ливішим днем для створення сім'ї. 
Тому у монгольській столиці щопо
неділка намагаються одружитися 
понад 100 пар молодих людей. Це 
у 8 разів більше у порівнянні з 
іншими днями. Такий наплив бажа
ючих змушує працювати цього дня 
палац одружень з 3 години ранку 
до 11 години вечора. Щорічно, 
відповідно до місячного календа
ря, наприкінці вересня — початку 
жовтня буває день, коли збігають
ся дні, що приносять найбільшу 
удачу — «балжинням« і «дашням«. 
Згідно буддистських традицій і ас
трологічних прогнозів, шлюб, ук
ладений у цей день, принесе мо
лодим щастя й вдачу на все по
дружнє життя.

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

Мавпа — об'єкт поклоніння 
індуїстів. Її вважають реінкар- 
нацією бога Ханумана. В індійсько
му селі Тамміганіпаллі (штат Анд- 
хра Прадеш) одну із мавп віруючі— 
індуїсти постійно тримали у своєму 
храмі, виявляючи майже щодня до 
неї свою палку любов. Зрештою її 
засипали квітами і фруктами так, 
що тварина не витримала цей над
лишок любові і вмерла.

ІУ Д А ЇЗ М

Проти порушення релігійних 
і виборчих прав євреїв у Латвії
виступило дві єврейські релігійні 
спільноти — «Маром» і «Ро 
Гінейні—Підмосков’є». Протест 
викликаний тим, що іудеї, маючи

суботу за свій священний день, ко
ли не можна ні працювати, а тим 
більше — голосувати, не змогли 
в суботу 5 жовтня взяти участь 
в парламентських виборах. 
Відзначається політичний підтекст 
цієї акції влади. В такий спосіб во
на позбавила значної кількості го
лосів опозиційну партію «Новий 
час», очолювану Е.Репше. 
Для відновлення релігійних і ви
борчих прав єврейського населен
ня Латвії в заяві пропонується пе
ренести дату голосування на 
будь-яку неділю, як це і робиться 
в усьому цивілізованому світі. 
При цьому особливо відзна
чається, що відмовлення євреям 
у виборчих правах серйозно 
підірве позиції Латвії на міжна
родній арені.

Не мати ніяких зв'язків і 
відмежуватися від іудео—хрис
тиян закликав Всесвітній Союз 
Прогресивного Іудаїзму. Сучасний 
іудаїзм не проголошує якусь пере
вагу іудаїзму над іншими 
релігіями, навіть визнає себе на
ступником спільної традиції з хри
стиянством. Проте, віддаючи да
нину шани християнству, він вод
ночас, як національна релігія 
євреїв, виступає проти активної 
місіонерської діяльності деяких 
християнських груп і течій серед 
євреїв. Мова йде насамперед про 
«Євреїв за Ісуса» та «Месіанських 
євреїв». Вони не є єврейськими. 
Називаючи себе такими, вони вво
дять своїх слухачів в оману. Євреї 
ніколи не визнавали Ісуса Христа 
месією, проголошеним в Біблії.
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В Тель-Авіві буде збудовано 
гостинний двір та освітній центр 
Руху Прогресивного іудаїзму. Мер 
міста Рон Хульдай нещодавно 
підписав документ про виділення 
для цього земельної ділянки. Спо
руда матиме 240 спальних місць, 
зал для зустрічей, 12 навчальних 
аудиторій, синагогу.

Не релігійним переконан
ням, а своїм генам євреї зо
бов'язані меншою схильністю 
до алкоголізму. Генетична му
тація, носієм якої практично є кож
ний п'ятий іудей, охороняє їх від 
алкоголізму. Це характерно, 
на відміну від європейських, 
для багатьох азіатських народів.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРА Д И Ц ІЇ

Вищого язичницького жреця 
обрано в Литві Кривисом, тобто 
головним язичницьким священи
ком. Ним став 63—літній керівник 
литовського товариства «Ромува», 
до якого входять тисячі литовців. 
Церемонія обрання відбулася на 
вершині вільнюського кургану біля 
символічної могили князя 
Гедімінаса. До розпаленого багат
тя на спеціальному вівтарі, зроб
леному із необробленого каміння, 
зібралося біля тисячі прихильників 
язичництва. Звучать рога, бубон, 
ритуальні пісні. Обранець одержує 
знак влади — дерев’яний посох.

Генеральне прибирання бе
регів Байкалу, організоване все
світньою організацією «Грінпіс», 
одержало благословення головно

го шамана острова Ольхон Вален
тина Хагдаєва. Цей острів абори
гени тайги вважають своєю святи
нею. Тут регулярно збираються 
шамани для проведення різних об
рядів. Тому до душі припало їм 
очищення святині від сміття. 
Фахівці вважають, що острів має 
якусь підвищену енергетичну ак
тивність.

Поетизоване об'єднання роз
робки теорії здорового способу 
життя знаходиться під слідством 
в Московському міському суді. 
Прикриваючись благими намірами 
надання допомоги хворим і літнім 
людям, а також пропагуючи здоро
вий спосіб життя, організатори 
спільноти І.Дергузова і Т.Ломакіна 
утворили воєнізовану спільноту із 
власною в'язницею. Спочатку 
підлітків захоплювали ідеєю, 
а потім позбавляли свободи.

М І С Т И К А

Жак Ширак виграв свої пре
зидентські вибори в цьому році 
за допомогою чародійства.
Про це пише Сільві Жюмель в книзі 
«Магія в серці Республіки». Жю
мель прагне довести також, що 
Ширак в 1998 р. виплатив великі 
грошові суми сенегальським ма
гам за перемогу збірної Франції на 
чемпіонаті світу з футболу. В цьому 
році Ширак із - з а  відсутності 
коштів не звертався з таким про
ханням до французьких і сене
гальських чародіїв. Глава видав
ництва Сагпо, що видрукувало 
книгу Жюмель, Патрик Расен за
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явив: «Ми оприлюднили заяви ви
сокопоставлених чиновників і 
магів, які не суперечать одна 
одній. Читач може сам з'ясувати, 
чи працює чародійство, а чи ж ні. 
Ми переконані, що Франція повин
на знати, на що витрачають кошти 
її політики».

В єгипетському містечку 
Асьют відтепер збирається що
ночі багато християн, навіть з 
інших країн. Тут над церквою 
св.Марка на декілька секунд з'яв
ляється силует Діви Марії. Не всі 
присутні його бачать. Декому з них 
з'являється просто засліплююче 
сяйво. Перед цим присутні у сяйві 
бачать силуети голубів. П о-р ізно
му це витлумачується. Дехто вба
чає в цьому якусь дурну ознаку. 
Священик церкви о.Якуб розгля
дає цей факт як символ єднання 
людей різних віросповідань, бо ж 
Діва Марія з'являється в мусуль
манській країні. Випадок з'явлення 
Богородиці в Асьют є вже другим 
в Єгипті. Тут в м.Зейтун у 1968 р. 
вона вже з'являлася.

Перша школа для відьм і ча
родійників відкрилася в Австрії.
Студентів тут навчать готувати 
«чарівне зілля», виголошувати різні 
заклинання. Директор школи 
А.Старкель, що називає себе ма
гом Дакангетом, вважає: «Магія аж 
ніяк не є формою релігії. Мета на

вчання в школі — зберегти та пе
редати давні знання відьм та ча
родійників, які поступово забува
ються. В минулому здібності відьм 
і чародійників не піддавалися 
сумніву. Суспільство визнавало, 
що вони можуть передбачати й 
витлумачувати різні явища. їх роз
глядали як посередників між ре
альним і потойбічним світами».

Чи не є твоя майбутня дружи
на відьмою? Відповідь на це пи
тання в Сербії дає спеціальне мале 
підприємство, утворене групою 
відомих істориків. Окрім інших се
редньовічних обрядів, які при цьо
му використовуються, застосову
ються і зважування жінки спочатку 
без мітли, а потім — з мітлою. В ос
танньому випадку вага жінки має 
бути більшою для засвідчення то
го, що вона — невідьма. 
Підприємство видає відповідний 
сертифікат міжнародного зразка.

Захоплення ідеями сатанізму 
зрештою призводть до вам- 
піризму. Так, у Великобританії 
17—річний юнак вбив свою сусідку, 
щоб напитися її крові і стати без
смертним. Слідство засвідчує, що 
вбивство було холодним, виваже
ним, детально продуманим актом, 
зорієнтованим на реалізацію влас
ної нав'язливої ідеї. Йдучи на риту
альне вбивство, злочинець знав 
про вампіризм вже надто багато.
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
Відповіді Президента Релігійного Управління Церкви ІСУСА Христа 

Святих останніх днів О. МАЖЖОСА на запитання редактора журналу 
«Релігійна панорама» А. КОЛОДНОГО.

«Р.П.»: Шановний Президен
те! Прошу коротко сказати про 
Церкву Ісуса Христа Святих Ос
танніх днів, ї ї  нинішній стан 
в світі й Україні.

О.Манжос: Церква Ісуса Хрис
та Святих останніх днів є 
всесвітньою Церквою, яка присут
ня в більш ніж 160 країнах світу і 
налічує 12 мільйонів вірних. 
Найбільш помітними рисами Церк
ви є діяльність Апостолів, семиде- 
сятників, Єпископів, безплатне 
служіння людям, керівництво через 
висвячене священство, яке скла
дається з усіх гідних чоловіків — 
членів Церкви, які посвячуються 
у відповідні чини священства.

Головним принципом роботи 
Церкви є принцип одкровення, 
який застосовується на всіх рівнях 
її управління і духовного життя.

Згідно з цим принципом Прези
дент всесвітньої Церкви є Проро
ком. Він отримує одкровення від 
Бога щодо свого керівництва 
всією Церквою. Пророк і два його 
радники утворюють Перше Прези
дентство Церкви, яке разом з Два
надцятьма Апостолами розробляє 
основну політику Церкви. Політика 
Першого Президентства і кворуму 
(зібрання) Дванадцятьох Апос
толів втілюється через кворуми 
Семидесятників, з яких поклика

ються на служіння Президентства 
територій. Ці Президентства керу
ють поточною роботою Церкви 
в усьому світі.

Члени Церкви об'єднуються 
у філії (або невеликі приходи), ок
руги та коли. Керівництво філіями 
для їх духовного зростання 
здійснюється з найближчого колу 
або місії, яка відповідає за розви
ток Церкви у нових регіонах.

Члени Церкви вірять, що Ісус 
Христос скеровує свою Церкву че
рез одкровення Пророку і Апосто
лам. Вони вважають Священними 
Писаннями Біблію, а також Свя
щенний літопис, що має назву 
«Книга Мормона: Ще одне
свідчення про Ісуса Христа». Саме 
так, як Пророки давнини залишили 
літописи, які складають Біблію, так 
і Пророки, які жили на американсь
кому континенті, вели літописи про 
зв'язки Бога з мешканцями цього 
континенту. Саме останній й скла
дають «Книгу Мормона».

Зростання Церкви по всьому 
світі відбувається внаслідок 
місіонерської роботи, оскільки ко
жен член Церкви вважає себе 
місіонером, відповідальним за те, 
щоб ділитися Євангелією із всіма 
людьми. Юнаки і дівчата (або по
дружні пари похилого віку), які є 
членами Церкви, служать за влас
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ний кошт місіонерами повного дня 
протягом 24 та 18 місяців 
відповідно. Під час свого служіння 
місіонери прагнуть ділитися 
своїми віруваннями з іншими 
людьми, служити в громаді і допо
магати нужденним людям.

Перші місіонери Церкви прибу
ли в Україну в 1990 р. Перші збори 
членів Церкви міста Києва відбу
лися 9 жовтня цього року 
в приміщенні Спілки письменників 
України. 17 вересня 1991 р. в м. 
Києві була зареєстрована Київська 
релігійна громада Церкви.

Зараз в більшості областей Ук
раїни діють 39 релігійних громад 
Церкви, які об'єднують 62 філії. 
До її складу входять понад 7000 
членів Церкви. Згідно із законо
давством України ці релігійні гро
мади мають статус юридичної осо
би і діють у відповідності до своїх 
Статутів. Релігійні громади, що 
діють на Україні, входять до струк
тури Релігійного Управління Церк
ви Ісуса Христа Святих останніх4" 
днів в Україні, яке теж має статус 
юридичної особи і зареєстроване 
в 1996 році Державним комітетом 
України у справах релігій.

«Р.П.»: Інколи в газетних 
статтях Церкву Ісуса Христа 
Святих Останніх днів подають 
як провідника інтересів амери
канської держави в світі. Що б 
Ви сказали з цього приводу?

О.Манжос: В Америці наша 
Церква ніколи не була і не є якоюсь 
державною структурою. Вона ніко
ли не ставила собі за мету впрова
джувати в світі американський або

будь який інший світський спосіб 
життя. Згідно з Уложениями Віри 
Церкви Ісуса Христа Святих ос
танніх днів ми віримо, що завдяки 
спокуті Христа все людство може 
бути спасенним через послушність 
законам і обрядам Євангелії, ос
новними з яких є віра в Господа- 
Ісуса Христа, покаяння, хрещення і 
рукопокладання для надання віру
ючому дару Святого Духа.

Водночас ми віримо у під
леглість монархам, президентам, 
правителям і урядовцям, не
обхідність дотримування законів і 
підтримки їх. Завдяки цьому члени 
нашої Церкви зарекомендували 
себе як законослушні громадяни 
відповідних країн. Члени Церкви 
дійсно дотримуються законів, 
підтримують і беруть участь 
в діяльності держав, голосують на 
виборах, служать в арміях 
відповідних країн, виконують інші 
форми суспільно корисного 
служіння. Саме ці принципи ми 
впроваджуємо по всьому світу, 
в тому числі і в Україні.

«Р.П.»: Яка участь Церкви 
в релігійному житті України?

О.Манжос: Свободу вибору та 
особисту відповідальність за мо
ральний вибір Церква вважає да
рами, данними Богом кожній лю
дині. В Уложеннях Віри нашої 
Церкви сказано, що ми проголо
шуємо за собою право вклонятися 
Всемогутньому Богові так, як нам 
каже власна совість і визнаємо за 
всіма людьми те саме право: не
хай вони вклоняються як, де і чому 
вони хочуть. Тому Церква поважає
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інші конфесії та релігії і добре ста
виться до них. В Україні ми беремо 
участь у тих міжцерковних заходах, 
які організовує Державний комітет 
України у справах релігій. Звичай
но, якщо ми отримуємо на них за
прошення. Ми також співпра
цюємо з іншими релігійними ор
ганізаціями і Церквами (зокрема з 
Православними) в гуманітарній 
сфері.

«Р.П.»: В газетах з'явилися 
якісь упереджені міркування 
щодо ЦІХСОД на основі розколу 
в Черкаській громаді Церкви. 
Що б Ви могли сказати з цього 
приводу?

О.Манжос: В Черкаській
релігійній громаді Церкви ко
лишній її Президент Тарасюк О.С. 
відступив від віровчення Церкви і 
почав діяти проти неї, намагаю
чись внести розкол серед членів 
Церкви в м. Черкаси. За дії проти 
Церкви він був відлучений від 
Церкви. Якогось розколу 
релігійної громади Церкви в Чер
касах не сталося. Тому зараз Церк
ва продовжує свій Божий шлях, 
а Тарасюк шукає свій шлях. Якщо 
він покається, Церква не зачиняє 
для нього двері, щоб він мав мож
ливість повернутися.

«Р.П.»: Нещодавно Київ від
відав Президент Вашої Церкви 
Б.Хінклі. Яке значення мав цей 
візит для спільноти мормонів 
України?

О.Манжос: У вересні цього 
року члени Церкви в Україні мали 
нагоду зустрітися з Президентом 
Всесвітньої Церкви Гарольдом 
Б.Хінклі. Ця зустріч була метою 
подорожі Президента Хінклі в Ук
раїну. Вона відбулася в Києві 
в Палаці «Україна». Це була виз
начна духовна подія в житті 
членів Церкви в Україні. В залі 
зібралося 3600 осіб. Ми відчува
ли великий вплив Святого Духа 
під час цієї зустрічі. Кожен при
сутній на ній почув для себе щось 
особливо важливе, тому що сло
ва живого Пророка для кожного з 
нас є словами Бога, який звер
тається до нас.

Президент Хінклі є 15-тим 
Президентом нашої Церкви. 
До цього він служив протягом 20 
років як член Кворуму Дванадця
ти Апостолів, а потім 14 років 
у Першому Президенстві Церкви. 
Президент Хінклі народився 23 
червня 1910 р. в м. Солт-Лейк- 
Сіті в сім'ї викладачів. Він і його 
дружина, Марджорі Пей Хінклі, 
мають 5 дітей.
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СВОБОДА СОВІСТІ
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  стурбованості

Прийнята п’ятам всесвітнім конгресом Міжнародно* асоціації релігійно* свободи 
(МАРС), що відбувся під девізом: «Релігійна свобод а —  основа свпу і справедливості»

Маніла, республіка Філіппіни, 10— 13 червня 2002 р.

Відповідно до прийнятої в м.Маніла резолюції, П’ятий Всесвітній Кон
грес висловлює глибоку заклопотаність у зв’язку з тим, що, незважаючи 
на значний прогрес, що спостерігається в сфері здійснення релігійної 
свободи і свободи переконань, у світі продовжують мати місце кричущі 
порушення цього основного права.

Конгрес закликає уряди, громадські інститути й окремих осіб зверну
ти увагу на серйозні випадки, що несуть загрозу миру, справедливості й 
безпеці у зв’язку з порушеннями релігійної свободи і свободи переко
нань.

У ході роботи Конгресу увага учасників була звернена на наступні си
туації, що заслуговують особливого розгляду:

1. Уряд Туркменістану продовжує порушувати релігійну свободу 
всіх релігійних меншин, руйнує храми й інші місця проведення бого
служінь, не перешкоджає робити подібні дії своїм посадовим особам, 
позбавляє людей помешкань через проведення в них богослужінь, пе
реслідує, залякує і позбавляє свободи віруючих, відмовляючи своїм гро
мадянам у правовому захисті їхніх релігійних прав.

2. Конгрес одержав відомості з Китаю про те, що члени християнсь
ких євангелічних церков й надалі переслідуються і не можуть вільно ви
ражати свої релігійні погляди. Безліч інших серйозних порушень 
релігійної свободи мають місце й щодо тибетських буддистів, мусуль
ман, а також православної і католицької церков. Повідомляється також 
про триваючі переслідування членів релігійного руху «Фалунь Гонг», що 
піддаються гонінню з боку урядових чиновників.

3. Велику заклопотаність викликають повідомлення про судові 
санкції в Саудівській Аравії й інших державах Перської затоки щодо 
працівників -  гостей, що належать релігійним меншинам. Представники 
Філіппін звернули увагу учасників Конгресу на випадки ув'язнення й де
портації осіб через їхнє віросповідання в зазначених державах.

4. Уряд Білорусії обговорює прийняття нового закону, що заборо
нить незареєстрованним релігійним групам проводити збори чи займа
тися іншою релігійною діяльністю; установить цензуру релігійної літера
тури й інших засобів масової інформації, що використовують релігійні 
співтовариства; дозволить інші види дискримінації щодо релігійних груп.
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У випадку прийняття такого закону релігійна свобода в країні буде істот
но обмежена.

5. Конгрес продовжує висловлювати заклопотаність напруженістю, 
що зберігається в Індонезії, звідкіля надходять повідомлення про про
довження насильства у відносинах між християнською і мусульманською 
громадами. Визнаючи факт недавніх трагічних подій, що призвели до за
гибелі багатьох тисяч людей і сприяли появі тисяч біженців на території 
Індонезії. Конгрес підтримує зусилля влади цієї країни покінчити з на
сильством, бути посередником у конфлікті між різними релігійними гро
мадами.

6. Велике занепокоєння Конгресу викликають триваючі випадки на
сильства і залякування щодо релігійних меншин у штаті Чіапас (Мекси
ка). Виселення віруючих з їхніх будинків і сіл, позасудові покарання відо
бражають ситуацію нетерпимості й дискримінації в цьому регіоні. Кон
грес вітає бажання федеральної, регіональної й муніципальної влади 
розв'язати дану проблему порушення релігійної свободи і прав людини. 
Ці зусилля, однак, повинні бути більш енергійними, щоб захистити віру
ючих від зазначених порушень.

Конгрес визнає, що зазначені факти, на жаль, є лише невеликим 
фрагментом із загального переліку порушень релігійної свободи, які ма
ють місце на земній кулі. У число таких країн, наприклад, не були включені 
Судан, Північна Корея й деякі штати Індії, де спостерігаються самі 
серйозні порушення релігійної свободи. Заклопотаність викликає також 
визнання Південною Кореєю права на відмовлення від служби в армії за 
релігійними переконаннями. Дана Декларація має мету підвищити 
поінформованість про події, що відбуваються, і не повинна розглядатися 
як остаточний і вичерпний документ; вона також не направлена на нане
сення образи чи критики ситуацій, які характеризуються постійним ус
кладненням й мають потребу в подальшому дослідженні й уточненні.

Учасники Конгресу висловлюють співчуття, жаль і солідарність з 
жертвами релігійної дискримінації, нетерпимості й переслідувань, 
подібних описаним вище.

Конгрес знову підтверджує прихильність Міжнародної Асоціації 
Релігійної Свободи співробітництву з урядами вищезгаданих країн у по
шуках вирішення цих сумних проблем.

Р Е З О Л Ю Ц І Я
П ’ятого всесвітнього конгресу М А Р С

Виражаючи стурбованість атмосферою зростаючої напруженості, що 
призводить до виникнення конфліктів, які нерідко мають релігійну осно
ву і являють загрозу світу як усередині окремих держав, так і за їх межа
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ми, Міжнародна Асоціація Релігійної Свободи прийняла рішення прове
сти свій П’ятий Всесвітній Конгрес у м.Маніла (Філіппіни) для розгляду 
питань про зв’язок між релігійною свободою, світом і справедливістю.

Конгрес висловлює подяку владі м.Маніла за гостинність, що показує 
інтерес багатьох керівників Філіппін до даного заходу, і, користаючись 
цією можливістю, позитивно оцінює високий рівень релігійної свободи, 
що переважає в цій країні.

У той же час Конгрес з жалем відзначає, що, хоча Філіппіни надають 
захист релігійної свободи для іноземців і релігійних меншин на своїй те
риторії,, багато громадян цієї держави не користаються відповідним за
хистом своєї релігійної свободи під час роботи за кордоном.

— приймаючи до уваги той факт, що справедливість має на увазі до
тримання всіх прав людини і, зокрема, фундаментального права на сво
боду совісті, релігії й віросповідання, а також що світ виникає із справед
ливості;

— маючи впевненість у тому, що дотримання релігійної свободи 
відіграє провідну роль у розвитку культури справедливості й світу;

— знову підтверджуючи фундаментальне право окремих осіб і 
релігійних груп не тільки мати, але й висловлювати свої переконання 
привселюдно і приватно;

— визнаючи, що релігійні групи мають право на незалежність своєї 
діяльності, включаючи право на власну організацію у відповідності зі 
своїми нормами і переконаннями;

— пам’ятаючи про те, що вільне сповідання релігії вимагає чіткого 
розмежування релігійної і державної сфер, що забезпечує рівний підхід 
до всіх людей поза залежністю від їхньої релігійної приналежності,

Конгрес прийняв наступну резолюцію:
1. Релігія не повинна служити виправданням насильства, наприклад, 

агресивних воєн чи нападу на безневинних людей.
2. На всіх рівнях освіти необхідно сприяти розвитку культури терпи

мості і взаєморозуміння.
3. Наріжним каменем світської освіти повинна бути освіта в питаннях 

прав людини і їхнє обґрунтування непорушністю людської гідності як 
способу забезпечення мирного майбутнього.

4. Релігійне навчання повинне підкреслювати особливу роль власти
вим усім релігійним традиціям заклику до поваги, миру і загального 
взаєморозуміння.

5. Мир в усьому світі буде досягатися, якщо релігійні групи відкинуть 
дух ворожнечі і відмовляться від взаємної демонізації.

6. Необхідно відмовитися від міжрелігійних розбратів, ненависті й 
релігійного антагонізму, замінивши їхнім діалогом у дусі істинності і
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взаємної поваги. Ніхто не повинен свідомо виступати з невірними заява
ми про будь-який з аспектів тієї чи іншої релігії, піддаючи осміянню пе
реконання, звичаї її послідовників.

7. Осіб, що займаються місіонерською діяльністю, необхідно спону
кувати уникати необґрунтованого приниження вірувань інших людей. 
До виникаючих розбіжностей необхідно ставитися в дусі діалогу і ввічли
вої полеміки.

8. ЗМІ повинні прагнути до подання зважених зведень з релігійних 
питань, особливо в такій делікатній сфері, як релігійні почуття і само
бутність, а також повинні уникати посилення упереджених стереотипних 
думок і створення перекрученого уявлення про послідовників інших 
релігій.

9. Законні інтереси держави в сфері забезпечення безпеки повинні 
захищатися таким чином, щоб при цьому не порушувалися основні пра
ва, у тому числі право на релігійну свободу чи свободу віросповідання.

10. Конгрес спонукує держави поважати загальновизнане право 
релігійних груп на правосуб’єктність, якщо вони цього побажають, спри
яючи їхній реєстрації, одержанню прав юридичної особи чи іншим юри
дичним процесам, що дозволяють набути статус суб’єктів права, на ос
нові неупередженості, невідкладності й відсутності дискримінації.

11. Конгрес заохочує співробітництво МАРС з іншими компетентни
ми неурядовими організаціями, що сповідують принципи доброї волі, 
у скликанні форуму чи конференції з метою сприяння розумінню й 
аналізу недавно виниклих питань, пов’язаних з належним співвідношен
ням проблем безпеки і захистом релігійної свободи і свободи вірос
повідання.

12. Сумним є той факт, що релігійні керівники і групи віруючих занад
то часто несуть відповідальність за нетерпимість і порушення релігійної 
свободи інших людей. Конгрес закликає всі групи віруючих і їхніх 
керівників узяти на себе недвозначні зобов’язання з відстоювання прин
ципу релігійної свободи, додаючи зусилля до впровадження цих ціннос
тей як усередині своїх груп, так і у взаєминах з послідовниками інших 
релігій.

13. Релігійні групи повинні мати право вибирати, призначати, пе
реміщати і заміняти своїх співробітників, включаючи надання офіційних 
посад громадянам даної країни й іноземцям і використання добро
вольців, у відповідності зі своїми власними вимогами і нормами, а також 
згідно з добровільно укладеними угодами з відповідними державними 
органами.

Конгрес визнає і підтверджує право будь-якої людини дотримувати
ся чи змінювати своє віросповідання відповідно до веління власної 
совісті й особистої переконаності, і засуджує ті держави, що порушують
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це право через установлення покарань, що включають у ряді випадків 
тюремне ув’язнення, катування чи навіть смерть.

Круглий стіл «Обговорення проекту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»
відбувся 8 жовтня 2002 р. Конференц-залі Національної Академії наук Ук
раїни. Захід було організовано партією Християнсько—Народний Союз 
(ХНС) та Інститутом релігійної свободи (ІРС). У Круглому столі разом із на
родними депутатами України В.М.Стретовичем та П.А.Ющенко взяли 
участь керівники і представники християнських церков України, а саме: 
Українська Православна Церква МП, Українська Православна Церква КП, 
УАПЦ, УГКЦ, Римо—католицька церква, Всеукраїнський союз об'єднань 
ЄХБ, Братство незалежних церков та місій ЄХБ України, Всеукраїнський 
союз церков християн віри євангельської п'ятидесятників, Союз вільних 
церков християн євангельської віри України, Українська Християнська 
Євангельська Церква, Об'єднання релігійних громад християн віри єван
гельської Церква Божа в пророцтвах в Україні, Об'єднання незалежних ха- 
ризматичних християнських церков України (Повного Євангелія), 
Об'єднання Євангельських Церков України, Собор незалежних єван
гельських церков України, Українська Уніонна конференція церкви адвен
тистів сьомого дня, Союз Церкви Божої України. У форумі також взяли 
участь представники громадських та наукових організацій. Учасники Круг
лого столу дійшли згоди в тому, що одним із здобутків молодої української 
демократії є релігійна свобода, але для успішного розвитку українського 
суспільства правова база церковно—державних відносин потребує вдос
коналення та приведення у відповідність з вимогами демократичного гро
мадянського суспільства та міжнародно—правовими актами, які ратифіко
вано Україною, з огляду на прийняття 28 червня 1996 р. Верховною Радою 
України Конституції України та ратифікацію 17 липня 1997 р. Європейської 
Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також інших 
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
повинен відповідати но—вому духові церковно—державних відносин, поз
бавлених патерналізму з боку держави щодо релігійних організацій, та 
максимально врегульовувати питання забезпечення свободи совісті та 
діяльності релігійних організацій в Україні відповідно до нових суспіль—них 
умов і реалій. При цьому Закон має бути таким, який на найближчі 10—15 
років забезпечить сталий поступальний розвиток релігійно—церковного 
життя в Україні, а це можливо лише за умови врахування побажань вірую
чих та релігійних організацій. Учасники Круглого столу домовились створи
ти постійно діючий комітет з представників християнських церков для 
співпраці з Верховною Радою України та іншими гілками влади і прийняли 
відповідну резолюцію, в якій вони звертаються до народних депу—татів Ук
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раїни з пропозицією про відхилення проекту Закону України «Про внесен
ня змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організацій 
(реєстраційний номер 1281 від 01.07.2002 р.) та направлення його на до
опрацювання до Кабінету Міністрів України. Інститут релігійної свободи (м. 
Київ) E-mail: alexandrezaets@hotmail.com

Неоднозначну оцінку в світі та у Білорусії викликало прийняття но
вого закону про свободу віросповідань і релігійних організацій. Пропо
нуємо різні (інколи протилежні) думки з приводу цього закону.

Закон Білорусії «Про свободу віросповідань і релігійних ор
ганізацій» після трирічних виправлень і змін був схвалений нижньою і верх
ньою палатами Законодавчих зборів і тепер знаходиться на підписі у Прези
дента Білорусії. У преамбулі нового закону записано: «Закон регулює пра
вовідносини в сфері прав людини і громадянина на свободу совісті й вірос
повідання, а також на рівність перед законом незалежно від ставлення до 
релігії; визнання визначальної ролі Православної церкви в історичному ста
новленні і розвитку духовних, культурних і державних традицій білоруського 
народу, духовної, культурної й історичної ролі Католицької церкви на тери
торії Білорусі; невіддільності від загальної історії народу Білорусі Єван
гелічно-лютеранський церкви, іудаїзму та ісламу; необхідності сприяння 
досягненню взаємного розуміння, терпимості й поваги релігійних почуттів 
громадян у питаннях свободи совісті й віросповідання».

Згідно цього Закону, релігійна громада може бути створена при наяв
ності 20 одновірців, громадян республіки, і повинна бути обов'язково за
реєстрована. У Законі нічого не сказано про права тих релігійних груп, які 
не мають 20 своїх послідовників. Іноземні громадяни можуть здійснювати 
релігійну діяльність на території країни протягом одного року (з наступ
ним продовженням чи скороченням терміну). Релігійна література і вся 
інша друкована продукція може бути завезена в країну лише після прове
дення державної релігієзнавчої експертизи. Поширення друкованої про
дукції дозволяється тільки в церковних приміщеннях чи в інших місцях з 
дозволу місцевих виконавчих і розпорядницьких органів. Керівництво 
Церкви АСД у Бєларусі вважає, що за таких умов вони не зможуть 
здійснювати доручення Господа.

Президент Білорусії О. Лукашенко не бачить серйозних вад у прий
нятому парламентом новому законі про свободу віросповідання і гото
вий підписати цей документ. «Деякі неоднозначно сприйняли цей закон, але 
справедливості заради треба сказати, що він (закон) не містить ніяких 
наїздів і накатів на інші конфесії. У законі приділяється значима роль тра
диційним конфесіям, що відігравали і відіграють значну роль у нашій дер
жаві», — сказав білоруський лідер на зустрічі в Мінську з митрополитом
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Київським і всієї України Владимиром (Сабоданом). За оцінками О.Лукашен
ка, законопроект «розставив усі крапки над «і« остаточно, а також визначив 
роль, місце будь-якої конфесії, що діє в державк Він сказав, що певно 
підпише закон, який, на його думку, є збалансованим документом. Прези
дент Білорусії відзначив, що позиції Православної церкви в Білорусії зміцню
ються. «Це природно, адже православ'я в республіці давно займає належне 
місце в суспільстві».

Ініціатива «За вільне віросповідання« 
звернулася до президента Білорусії 
О. Лукашенка з проханням накласти вето на 
прийнятий 2 жовтня Радою республіки закон 
«Про свободу віросповідань і релігійних ор
ганізацій. Звертання підписали представ
ники чотирьох протестантських конфесій, 
прогресивних іудеїв, Білоруської Автоке
фальної Церкви і крішнаїтів. На думку членів 

Ініціативи, новий закон суперечить міжнародним актам і білоруській Консти
туції, порушує права більшості релігійних об'єднань в республіці і призведе 
до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Віруючі заявляють, що у випадку 
вступу в силу закону більшість з них не зможуть сповідувати свою релігію. 
Вони вважають, що закон буде впливати на збільшення кількості емігрантів 
із країни. «їхати будуть ті, кого зарахували до нетрадиційних конфесій», — 
говориться в зверненні. Координатор цивільної Ініціативи «За вільне вірос
повідання», прес—секретар Союзу християн віри євангельської О.Величко 
висловив занепокоєння в зв'язку з тим, що 277 громад об'єднання ніяк не 
можуть пройти державну реєстрацію. «Чиновники високого рангу виходять 
із принципу «давили і будемо давити», а державні ЗМІ звинувачують нас у то
му, що протестанти нібито їдять людей, п'ють їхню кров і змушують жінок ро
бити аборти. І це при тому, що родини протестантів ніякого зла своєму наро
ду не заподіяли.

Митрополит Мінський і Слуцький, Патріарший екзарх всієї Білорусі 
Філарет (Вахромєєв) сподівається, що Рада республіки підтримає рішення 
нижньої палати парламенту Білорусії й у ході майбутньої осінньої сесії прийме за
кон «Про свободу віросповідань і релігійних організацій». За словами митрополи
та, «православна Церква винятково позитивно оцінює проект нового закону». 
«Нічого недемократичного в преамбулі Закону немає», — сказав глава Церкви, 
додавши, що з боку деяких депутатів Палати представників Національних зборів 
Білорусії «інтерпретація законопроекту була надзвичайно однобокою». Визнання 
визначальної ролі Православної Церкви в історичному становленні й розвитку ду
ховних, культурних і державних традицій білоруського народу, що міститься 
в преамбулі нового закону, а також духовної, культурної й історичної ролі Като-
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лицької Церкви і невіддільності від загальної 
історії Білорусії Євангелічно—Лютеранської 
Церкви, іудаїзму й ісламу «не суперечить ос
новним нормам права країн Європейської 
співдружності»,— відзначив митрополит Філа- 
рет. Коментуючи негативну реакцію на зако
нопроект із боку протестантських конфесій 
країни, митрополит Філарет відзначив, що 
«вся ця метушня зумовлена побоюваннями за 
те, що Білорусія з'єднається з Росією і цей приклад буде заразливий для інших 
колишніх союзних республік». Однією з причин різкої критики Закону з боку пред
ставників низки білоруських протестантських Церков стало те, що в Законі виз
нається «визначальна роль православної Церкви в історичному становленні і роз
витку духовних, культурних і державних традицій білоруського народу». Крім то
го, критики виступають проти встановлення тимчасових цензів при реєстрації 
релігійних об'єднань, а також введення цензури на друковану продукцію даних 
об'єднань і ввезену з -за  кордону релігійну літературу. На думку критиків Закону, 
він буде перешкоджати розвитку тих віросповідань, які виникли за останні 20 
років, адже в певне релігійне об'єднання будуть включатися тільки громади, що 
існували на території республіки протягом цього часу. Особливо неприйнятним є 
норма Закону, відповідно до якої для проведення хресного ходу, похоронної про
цесії чи весілля за участю священнослужителя необхідна санкція виконавчих ор
ганів влади. Відповідно до законопроекту, подібні ритуали і служби будуть регу
люватися законом про збори і мітинги.

*  *  *

Ліцензії на право займатися лікувально—знахарською діяльністю
можна одержати лише склавши два спеціальні екзамени і на основі «практи
ки» на пацієнтах засвідчити покращення їх здоров’я. Щоб упорядкувати ме
дичну практику у сфері народної і нетрадиційної медицини при Мінздраві 
України і Криму, профільних управліннях обласних та Київської і Севасто
польської міських адміністраціях утворено спеціальні комісії. Вони будуть 
займатися контролем за діяльністю цілителів і виявлятимуть тих, хто лікує 
без відповідних документів. Міліцію також зобов'язали «відловлювати» шар
латанів—цілителів і карати їх за ст.164 УК України. Газети інформують, що 
комісії міністерства охорони здоров'я Кримської Автономії разом з право
охоронними органами вже почали перевіряти діяльність т.зв. цілителів. Із по
над ста осіб, які займаються тут подібною лікувальною практикою, лише 11 
мають офіційні ліцензії. А між тим після відвідин багатьох «стихійних» загост
рювалися психічні захворювання їхніх пацієнтів. Це мають врахувати «ліку
вальники» з деяких нових релігійних течій, бо ж покликані вони лікувати ду
шу, а не тіло, чим намагаються займатись, не маючи на те належної освіти та 
не будучи достатньо компетентними в даній сфері.
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В КОНФЕРЕНЦІЯХ
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31—й Світовий конгрес Між
народної Асоціації за релігійну 
свободу (International Association 
for Religious Freedom—IARF): ли
пень—серпень 2002 року, Буда
пешт. З 28 липня по 2 серпня 2002 
р. в Будапешті (Угорщина) прохо
див 31—й Світовий конгрес Міжна
родної Асоціації за релігійну свобо
ду. Ця організація, більш знана 
в багатьох країнах за своєю аб
ревіатурою IARF, відома тим, що, 
об’єднуючи представників і грома
ди різних релігій (понад 90 прийня
тих колективних членів) із 25 країн 
світу, активно захищає релігійні 
свободи в усьому світі. На свій 
31—й конгрес IARF запросила ба
гато учасників і гостей, серед яких 
вперше були присутні представни
ки України — Анатолій Колодний, 
Людмила Филипович, Валентина

та Анатолій Бодаки. Разом із 500 
учасниками із всього світу, які при
були на конгрес, вони стали свідка
ми важливої події в духовному 
житті Європи. Сама назва конгресу 
«Релігійна свобода: європейська 
історія для сучасного світу» 
засвідчила те, що Європа за дов
гий період свого існування накопи
чила достатній досвід в сфері сво
боди релігії, толерування різних 
конфесій і вір, з яким може і повин
на поділитися з іншими народами, 
іншими континентами. Представ
ляючи європейські досягнення 
в сфері свободи релігії, учасники 
конгресу продемонстрували в що
денних презентаціях тої чи іншої 
релігійної традиції, ключових 
лекціях, круглих столах, зібраннях, 
панельних доповідях, дискусіях, 
що вони занепокоєні станом
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релігійної свободи в світі, мірою 
необізнаності суспільства про 
певні релігії, про загрозу нетоле- 
рантного ставлення до іновірую- 
чих.

Основою для зацікавленого об
говорення теми стали ключові до
повіді, що були завчасно оголо
шені в програмі конгресу. В цьому 
році конгрес скористався особли
вим привілеєм і запросив виступи
ти професора Абдельфаттаха 
Амора, спеціального доповідача з 
проблем свободи релігії й вірос
повідань в ООН—івській комісії з 
прав людини. Його зауваги можна 
розглядати як своєрідний мандат 
ООН на свободу релігії. А.Амор 
звернувся до проблеми небезпеки 
зростаючого екстремізму всіх 
релігій і попереджувальних за
собів, які б мало застосувати 
міжнародне співтовариство проти 
нетолерантності та дискримінацій 
за релігійною ознакою. Доповідь 
А.Амора англійською мовою мож
на віднайти на сайті IARF (iarf—reli- 
giousfreedom.net/co_keynote.html)
, а українською її планується над
рукувати в одному з номерів 
щорічника «Релігійна свобода», 
в уривках — в наступному числі 
«Релігійної панорами».

Особливою подією в прове
денні конгресу стала лекція докто
ра Карела Блея, яка за своєю на
звою повторювала і назву конгре
су, і заголовок виданої напере
додні конгресу книги, що роздава
лася всім учасникам зустрічі. 
В своїй доповіді К.Блей про
аналізував з хронологічною точ
ністю еволюцію релігійної свободи

в Європі — від давніх часів і до на
ших днів. З доповіддю можна по
знайомитися англійською мовою 
за адресою: iarf—religiousfгее- 
dom.net/co_Blei.html. Враховуючи 
брак літератури з такої актуальної 
для України проблеми, як релігійна 
свобода, ЦеРІС із задоволенням 
розгляне пропозиції щодо пере
кладу і видання книги К.Блея ук
раїнською мовою.

Українським учасникам вдало
ся, крім таких традиційних для

Європи віруючих, як християни, 
іудеї, мусульмани, побачити і почу
ти сикхів, джайнів, зороастрійців, 
даосів, буддистів різних на
прямків, індусів та ін. Кожний день 
конгресу відкривався спільною 
молитвою (богослужінням), яке 
проводили ті чи інші релігійні гро
мади. Вразила кількість присутніх 
на конгресі представників азіатсь
ких країн (Японія, Корея, Китай). 
Всі вони брали участь не тільки 
в спеціально для східних традицій 
створених сесіях, а й загальних об
говореннях. В програмі конгресу 
було заявлено багато тем для дис
кусій. Але найбільш актуальними 
виявилися питання подальшої долі 
релігійної свободи в світі, як утри
мати той стандарт релігійної сво
боди, який виборювала Європа
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стільки років, як залучити до про
цесів її утвердження нову гене
рацію віруючих, яким жити в XXI 
ст., як зробити досягнення 
релігійної свободи незворотними. 
Для цього важливе місце відведе
не питанням релігійної освіти, 
підкреслювалося, що актуаль
нішим є не просто виклад основ 
віровчення якоїсь релігії, а вихо
вання толерантності. Учасники 
конгресу ділилися своїми досяг
неннями і цій галузі, зацікавив
шись досвідом України, де вже 
другий рік проводяться літні школи 
толерантності для віруючих сту
дентів різних релігій з різних країн. 
Виходячи з того, що релігійна 
практика окремих груп викликає 
стурбованість урядів багатьох 
країн, організатори конгресу за
пропонували обговорити і цю про
блему. На необхідність підготовки 
якогось поведінкового коду, що 
приймається добровільно всіма 
релігіями, наголосила в своїй до
повіді професор Лондонської шко
ли економіки Айлін Баркер. Ця ідея 
широко обговорювалась на Кон
гресі, але якогось певного резуль
тату досягнуто не було, оскільки 
якщо поведінковий код буде за
надто абстрактним, то його прий
няття не принесе ніякої користі.

Якщо ж він буде дуже конкретним 
та специфічним, то багато 
релігійних громад не зможуть 
прийняти його. Особливе зацікав
лення викликала ідея можливості і 
необхідності використання інфор
маційних технологій для утверд
ження релігійної свободи.

На думку нинішнього Прези
дента та Генерального Секретаря 
IARF — цей перший в XXI ст. Кон
грес суттєво вирізняється від по
передніх тим, що стимулював ак
тивність його учасників не тільки 
для дискусій тут, в Будапешті, а й 
після закінчення конгресу, щоб ос
новні його висновки були донесені 
до національних спільнот і цінності 
релігійної свободи успішно впро
ваджувати в конкретику міжре
лігійного і міжконфесійного спілку
вання на місцевому рівні. Конгрес 
прагнув до балансу і гармонізації 
зусиль як ветеранів IARF, так і нової 
генерації захисників релігійної 
свободи, прихильників міжрелі
гійного спілкування і толерантності 
між віруючими різних конфесій.

Конгрес підвів підсумки діяль
ності своєї організації за роки, що 
пройшли з попереднього Ванку- 
верського ЗО—то конгресу (сер
пень 1999), подякував колишньому 
її керівнику Бобу Траєру, якого 
пам’ятають кияни за участю в ук
раїнських конференціях із свободи 
совісті. Представляючи нового Ге
нерального секретаря Ендрю Клар
ка із Оксфорда, президент закли
кав підтримати ті головні напрямки 
в діяльності IARF на 2002—2006 рр., 
які запропоновані її секретарем.

Міжнародна Рада IARF в своєму
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стратегічному плані пропонує 
сфокусувати увагу на наступних 
пріоритетних напрямках діяльності 
в досягненні релігійної свободи:

1. Підтримка переслідуваних 
громад: визначити громади які по
терпають від недостачі релігійної 
свободи і співпраця із регіональ
ними координаторами і членами 
організацій для розвитку практич
них програм підтримки.

2. Неформальна дипломатія: 
спілкування із тими, хто приймає 
рішення, на основі неофіційних 
контактів, а також через канали 
ООН, щоб збудити громадську 
думки щодо релігійних пересліду
вань.

3. Молодіжні програми: Ство
рення глобальної сітки молоді, хто 
відданий підходам релігійної сво
боди і утвердженню між вірос
повідної гармонії та розуміння;

4. Коди поведінки: Робота з 
членами—організаціями для роз
робки добровільних стандартів 
відповідальної релігійної практики.

5. Попереджувальна стратегія: 
Визначення уразливих сфер перед 
тим, як прояви релігійної нетоле- 
рантності виникнуть або повто
ряться і розробка програм, які фо
кусуються на попередженні нето- 
лерантності, включаючи і наголо
шуючи на сфері освіти.

Д о в і д к а :  IARF заснована
в травні 1900 р. в Бостоні (Масса
чусетс) як Міжнародна Рада 
унітаріанських та інших лібераль
них релігійних мислителів і 
працівників на 75—річні Амери
канської Унітаріанської Асоціації. Її 
засновники задекларували, що

метою для них є відкрите спілку
вання з тими у всьому світі, хто 
прагне об’єднати пуританство з 
свободою, посилити співпрацю 
між ними. Першим президентом 
був професор теології і релігійних 
студій Манчестерського коледжу 
в Оксфорді Джозеф Естлін Кар 
пентер (Joseph Estlin Carpenter), 
Гэнеральним секретарем два 
строки працював Чарлз Вендте 
(Charles Wendte), американський 
унітаріальний служитель, що спри
яв організації в 1893 р. Парламен
ту Світових релігій в Чікаго. Пер
ший свій конгрес Асоціація прове
ла в Лондоні в травні 1901 р. Він 
тривав 3 дні і на ньому присутніми 
було 2 тис. осіб. Як результат, 770 
членів від 21 релігійної групи з 15 
країн стали членами Ради. 
Більшість з них були європейці та 
американці. Про цікаву історію 
IARF читайте на їхній сторінці http: 
I  I  www.iarf—rcligiousfieeciom.re1/^_hiJree- 
thinkers. htm. Л. Филипович

Міжнародна наукова конфе
ренція «Свобода релігії і на
ціональна ідентичність: світо
вий досвід та українські пробле
ми» відбулася 21—22 жовтня 
2002 р. в Києві. У роботі конфе
ренції, організованої Міжнарод-
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ною академією свободи релігії та 
переконань, Комітетом Верховної 
Ради України з питань культури і 
духовності, Українською Асоціа
цією релігієзнавців, Центром 
релігійної інформації і свободи, 
Державним комітетом України 
у справах релігій, Міжнародним 
центром права і релігієзнавства 
Брігам—Янгського університету, 
Відділенням релігієзнавства Інсти
туту філософії імені Г.С.Сковороди 
НАН України, взяли участь на
уковці, експерти, державні і гро

мадські діячі, представники цер
ков з України, США, Ватикану, 
Росії, Йорданії, Чилі та інших країн.

Учасники конференції обгово
рили низку проблем, пов'язаних із 
сучасним розумінням свободи 
совісті в контексті національно- 
культурної ідентичності, актуаль
них проблем законодавчого за
безпечення свободи совісті в Ук
раїні, а також американський 
досвід релігійної свободи і 
національної ідентичності. Ці про
блеми були висвітлені, зокрема, 
у доповідях і повідомленнях карди
нала Каспера глави Папської 
ради з питань християнської 
єдності, Л.Танюка — голови 
Комітету у справах культури і ду

ховності Верховної Ради України, 
В.Бондаренка — голови Держав
ного комітету України у справах 
релігії, К.Дьюрема — члена 
Правління Міжнародної Академії 
свободи релігії і переконань, А.Ко- 
лодного — заступника директора 
Інституту філософії імені Г.С.Ско
вороди НАН України, президента 
Української асоціації релігіє
знавців та інших науковців і пред
ставників християнських, мусуль
манських, іудейських конфесій з 
Києва, Львова, Чернігова, Одеси,

Полтави, Івано-Франківська, Тер
нополя, Рівного, Крима та інших 
областей.

У виступах українських релігіє
знавців і державних службовців з 
регіонів України, які опікуються про
блемами свободи совісті, релігії та 
державно—церковних відносин акту
алізувалися проблеми національної 
церкви як вияву національної іден
тичності українців; стан і тенденції су
часного розвитку екуменізму; понят
тя «традиційна церква», «секта», їх 
сутність і виправдане правове вжи
вання; українське бачення релігійної 
свободи і національної ідентичності; 
інтерпретація свободи совісті право
славною, католицькою, протес
тантськими церквами і в ісламі.
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У проблемних групах відбулося 
ґрунтовне обговорення цих про
блем всіма учасниками конфе
ренції. В центрі обговорення стоя
ли питання про свободу совісті 
в контексті становлення ук
раїнської національної держав
ності, свобода совісті в кон
фесійних вимірах, прозелітизм і 
свобода релігії, проблеми забез
печення та збереження національ
но-культурної і релігійної ідентич
ності, діалог культур і релігійних 
традицій як умова забезпечення 
миру і злагоди в українському 
суспільстві.

Конференція дійшла висновку, 
що українське законодавство про 
свободу совісті та релігійні ор
ганізації та його практичне засто
сування упродовж останніх десяти 
років в умовах незалежної України 
сприяло гармонізації державно- 
церковних відносин, набуттю ними 
відповідності європейським пра

вовим і демократичним стандар
там, що забезпечило в Україні гро
мадянський мир, високий рівень 
виявів свободи совісті віруючих 
всіх релігій і невіруючих, мінімізації 
міжрелігійних і міжнаціональних 
конфліктів, розвитку свободи 
релігії в поєднанні з конфесійною і 
національною ідентичністю грома
дян України.

Разом з тим відзначалося, що 
байдужість або некваліфікований 
підхід до практичного вирішення 
зазначених проблем на державно
му рівні, політично—громадськими 
установами, церковно—релігійни
ми колами призводить до негатив
них наслідків. Може відбуватися 
зворотній процес — прагнення збе
регти свою національно-культурну 
ідентичність, подекуди призводить 
до ігнорування важливих принципів 
свободи совісті. (П.Яроцький)

Науково—практична конфе
ренція «Через діалог релігій до 
міцного миру і міжнаціональної 
згоди на Північному Кавказі»
відбулася наприкінці вересня 
в м.Желєзноводську Ставро
польського краю. У конференції 
взяли участь чиновники Феде
ральних органів влади, представ
ники десяти регіонів Північного 
Кавказу, Руської ПЦ, усіх протес
тантських течій, молокан, мусуль
ман, іудеїв, а також представники 
Ради Європи, Осло Коаліції, 
Міжнародної асоціації релігійної 
свободи та ін. Учасники обговорю
вали теми: «Свобода совісті — 
важливий фактор мирної співтвор
чості народів«, «Межрелігійна
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взаємодія в інтересах зміцнення 
світу і згоди між народами 
Північного Кавказу«, «Цивілізовані 
державно—конфесійні відноси
ни — необхідна умова реалізації 
конституційного принципу свобо
ди совісті« та ін. Особливо бурх
ливі дискусії виникли з приводу ви
кладання релігії в навчальних за
кладах, надання одній із релігійних 
організацій особливих привілеїв і 
т.п. Наприкінці конференції члени 
МАРС провели організаційне 
засідання і відновили роботу осе
редку, який був створений ще 
у 1998 р. Головою правління філії 
МАРС було обрано Магомедова 
Алжанбека Ашурбековича, докто
ра соціологічних наук Ставро
польського університету.
Північно—Кавказька конференція 
прийняла підсумковий документ, 
який подаємо із скороченням:

«Ми, учасники конференції... 
звертаємося до всіх людей і на
родів Північного Кавказу із закли
ком йти шляхом миру. Сучасна 
суспільна реальність стає усе 
більш складною. Дотепер продов
жує литися кров у Чечні. Моральна 
криза, ріст злочинності, ворож
нечі, насильства, пороку кидають 
виклик вищим духовним і мораль
ним цінностям.

Прояв нетерпимості, екст
ремізму, ріст бездуховності всту
пають у явне протиріччя з прагнен
ням віруючих улаштувати земне 
буття в згоді з Вищою правдою. 
Економічні й політичні процеси ха
рактеризуються тенденцією до 
інтернаціоналізації й глобалізації, 
що вимагає нового осмислення

Свобода релігії в конференціях

ролі етносу і релігії в житті все
людської родини.

Необхідно переборювати во
рожнечу за допомогою діалогу, 
взаєморозуміння, співробітництва 
в справах, корисних для особис
тості, суспільства, держави.

Свідчимо, що послідовники 
різних релігій і конфесій на 
Північному Кавказі сповнені рішу
чості підтримувати спілкування і 
взаємодію. До цього нас спонукує 
досвід багатовікового мирного 
співіснування прихильників хрис
тиянства, ісламу, іудаїзму, буддиз
му на просторі, де ми живемо сьо
годні. Ми також маємо добрий 
досвід співробітництва в XX ст. із 
представниками інших релігій і 
конфесій. Переконані, що мир не
досяжний без справжнього мо
рального перетворення і віднов
лення суспільства. Згода між 
людьми різних національностей і 
світоглядних орієнтацією настане 
лише тоді, коли серед наших 
співвітчизників візьме гору вірність 
загальновизнаним нормам моралі, 
на яких повинна ґрунтуватися 
будь-яка людська діяльність. Лю
дей не зроблять щасливими еко
номічне благополуччя, обмежу
вальні заходи чи культ споживання 
і задоволень. Тільки налагодження 
реального діалогу між людьми до
брої волі, незалежно від їх 
національної і релігійної прина
лежності, і відродження морально
го початку в політику, як і в душі 
людини й у житті суспільства допо
можуть перебороти поділ, ворож
нечу і ненависть.

Нас серйозно турбують акти
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вандалізму щодо культових бу
динків і цвинтарів, прояви ксено
фобії і блюзнірства, пропаганда 
упередженого ставлення до окре
мих релігій та релігійних ор
ганізацій, публічні акції, пов'язані з 
образою почуттів віруючих. Подібні 
діяння не тільки принижують гідність 
громадян, але й розпалюють 
міжрелігійну ворожнечу, вносять 
розкол у суспільство, ведуть до дес
табілізації громадського ладу, що 
особливо небезпечно в конфліктних 
регіонах. Ми підтримуємо свободу 
слова і друку, відкидаємо цензуру, 
що, однак, не знімає відповідаль
ності з людей, які глумляться над 
тим, що є святим для мільйонів на
ших співвітчизників. Пам'ятаючи це, 
учасники форуму звертаються до 
органів державної влади з прохан
ням підсилити протидію вандалізму 
і блюзнірству, нетерпимості й 
міжконфесійній ворожнечі, щоб за
хистити законні права усіх віруючих, 
усіх людей доброї волі. Ми також за
кликаємо журналістів і громадських 
діячів повною мірою усвідомлювати 
значення кожного сказаного слова, 
що здатне принести правду й уми
ротворення, але може й підсилити 
ворожнечу. Не відмовляючись від 
права й обов'язку давати моральну 
оцінку діям влади, релігійні діячі 
вітають розвиток взаємодії своїх 
громад з державою в найрізно
манітніших сферах. Однією з 
постійних сфер такої взаємодії було 
і залишається соціальне служіння і 
миротворчість як всередині кожно
го суб'єкта Федерації, так і в мас
штабах усього Північного Кавказу.

Ми цілком підтримуємо зусил

ля держави з утвердження терпи
мості, сприяння міжрелігійному, 
міжетнічному і міжкультурному 
діалогу, протидії екстремізму і те
роризму в будь-якій його формі. 
Ми рішуче засуджуємо насиль
ницьке навертання будь-кого  
в іншу віру. Сьогодні віруючі не мо
жуть замикатися в рамках своєї 
громади. В умовах глобалізації і 
демократизації суспільства нам 
необхідно впливати на громадські 
настрої і сприяти налагодженню 
цивілізованих міжконфесійних 
відносин. Тому ми вважаємо дуже 
важливим сприяння захисту сво
боди совісті для всіх, розвиток 
міжконфесійної взаємодії і вихо
вання духу взаємоповаги. Ми 
відкриті до зміцнення взаємо
зв'язків і співробітництва з міжна
родними міжрелігійними ор
ганізаціями і правозахисними 
структурами.

м. Желєзноводськ,
26 вересня 2002 р.

Міжнародна науково—прак
тична конференція на тему 
«Свобода совісті і віроспові
дань — важливий фактор між
національної згоди» відбулася 1 
жовтня в м.Баку. Серед основних 
проблем свободи совісті учасники 
конференції визначили труднощі, 
пов'язані з перереєстрацією 
релігійних організацій, забороною 
жінкам—мусульманкам фотогра
фуватися на паспорт у хустці, 
нагнітання через деякі ЗМІ нега
тивного ставлення до протестантів 
і нових релігійних рухів. Учасники 
конференції прийняли також Під
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сумковий документ — Декларацію, 
яку подаємо у скороченому ви
гляді: «Ми, послідовники різних 
релігій, вчені й громадські діячі ... 
переконані в тому, що міжкон
фесійні відносини, як на інсти- 
туціональному, так і на осо
бистішому рівнях, повинні ґрунту
ватися на наступних принципах: 

прихильності загальнолюдсь
ким цінностям; поваги прав люди
ни й основних воль, у тому числі 
права кожної людини на свободу 
совісті; визнання за послідовника
ми всіх релігій і конфесій права по
ширювати свої переконання мето
дами і засобами, що не суперечать 
духу любові, взаємоповаги і не по
рушують свободу людської особи
стості; поваги людської гідності 
послідовників будь-якої релігії 
(конфесії); рівного захисту прав і 
більшості, і меншостей; правової

рівності всіх релігійних об'єднань; 
відмови від конфронтаційного 
мислення; готовності до міжкон
фесійного (міжрелігійного) діалогу 
з проблем, що хвилюють азербай
джанське суспільство; співро
бітництво релігійних організацій 
в інтересах подолання будь-яких 
форм екстремізму; взаємодія між 
конфесійними співтовариствами 
в миротворчостві, у гуманітарних 
сферах, у діяльності із зміцнення 
міжнаціонального миру і грома
дянської злагоди.

Мирне співіснування релігій — 
це не тільки відсутність конфрон
тації між конфесіональними 
співтовариствами, але й активна 
їхня взаємодія в інтересах усіх гро
мадян країни, з метою гуманізації 
відносин між різними людськими 
колективами і консолідації азер
байджанського суспільства».
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Учасники церковно—гро

мадської конференції «Молодь і 
наркотики» звернулися до духо
венства Української Православної 
Церкви та представників влади з 
закликом скоординувати зусилля 
задля попередження наркоманії 
в Україні. Конференція відбулася 
у Свято—Миколаївському Горо- 
доцькому жіночому монастирі 
Рівненської єпархії 17 жовтня 2002 
р. У її роботі взяли участь духовен
ство Запорізької, Володимир—Во
линської, Житомирської, Волинсь
кої, Полтавської та Львівської 
єпархій, а також представники 
державних та громадських ор
ганізацій. Учасники заходу прий
няли Звернення до духовенства 
УПЦ МП, представників влади, 
державних структур і громадських 
організацій, у якому закликали їх 
докласти максимум зусиль для 
спільної координації діяльності з 
попередження наркоманії.

«Католики вчора й сьо
годні» — конференція із такою на
звою відбулася 5 жовтня у м.Севас
тополі. її організаторами виступили 
правозахисна група Севастополя, 
білоруське товариство «Погоня« і 
українське товариство «Просвіта«, 
які утворили рух «костел — вірую- 
чим«. Одним із основних питань, 
Що розглядалися на конференції, 
було кількарічне небажання міської 
влади повернути севастопольсь
ким католикам їхній храм. В.Томчук

Міжнародна науково—теоре
тична конференція «Глобалізм 
очима сучасника: блиск і
убогість феномену» відбулася 
25—26 вересня 2002 р. в м.Суми. 
Співорганізаторами заходу висту
пили Інститут прикладної фізики 
НАН України та Харківський 
національний університет ім.В.М.Ка- 
разіна. Науковці різних вузів Ук
раїни провели обмін думками з 
приводу такого феномену політи
ко—економічного та духовно- 
культурного життя, яким є «гло
балізм», висловили свої судження 
щодо його природи, зупинилися 
на об'єктивних та суб'єктивних 
факторах, котрі зумовлюють ре
алізацію політики глобалізму в су
часному динамічному світі. Особ
лива увага була зосереджена на 
з ’ясуванні ролі релігії і церкви 
у вирішенні локальних і глобальних 
суперечностей сучасності. Цікави
ми були виступи д.філос.н. В.Ван- 
дишева, І.Мозгового, В.Цикіна, 
професора Т.Біленко, к.філос.н. 
О.Шейко та ін. Прийнято пісумко- 
вий документ конференції. На на
уковому форумі відбулася презен
тація збірника праць визнаного 
діяча вітчизняної культури XV ст. 
Юрія Дрогобича та обговорено 
проект «Григорій Сковорода — 
300». Зокрема вирішено широке 
коло питань щодо підготовки до 
ювілею самобутнього українського 
мислителя, до святкування якого 
передбачається залучити релігіє-
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знавців, істориків філософії, бого
словів, всіх зацікавлених у популя
ризації творчості Сковороди. 
До речі, всі бажаючі можуть пода
вати власні пропозиції з приводу 
розробки основних напрямів та ас
пектів проекту. Координацією цієї 
роботи займається директор 
Інституту інноваційного менедж
менту ХДТУСГ Гришин Іван Якович 
(м.Харків, вул. Артема, 44, 
сл.т. (0572) 404—336). І.Мозговий

Міжнародна конференція 
«Церковна археологія: вивчен
ня, реставрація і збереження 
християнських старожитнос- 
тей» відбулася 24—26 вересня 
2002 р. в м.Севастополі на базі 
Національного заповідника «Хер

сонес Таврійський, який, разом із 
Кримською філією Інституту архе
ології НАН України, і виступив ор
ганізатором заходу. Окрім на
уковців названих інституцій, у ро
боті конференції взяли участь 
учені Таврійського Національного 
університету, Національного Киє
во-Печерського заповідника, 
Національного архітектурно—істо
ричного заповідника «Чернігів 
древній», Музею історії Києва, 
Інституту археології РАН (Росія), 
Свято—Тихонівського богословсь

кого інституту (Росія), Інституту 
археології в Яссах (Румунія), Інсти
туту еко—музейних досліджень 
у Тулче (Румунія), музею Націо
нальної історії Молдови в Ясах (Ру
мунія). На пленарному засіданні 
виступили генеральний директор 
Національного заповідника «Хер
сонес Таврійський» Л.В.Марченко, 
директор Кримської філії Інституту 
археології НАН України В.Л.Миц, 
завідувач відділом Національного 
Київського—Печерського заповід
ника М.Г.Васильєва, директор На
ціонального архітектурно—істо
ричного заповідника «Чернігів 
древній» Н.М.Ігнатенко та пред
ставники румунської делегації — 
В.Кожокару, Віктор Бауман, Дан 
Теодор, Віктор Кожокару.

Подальші виступи доповідачів 
були розбиті на тематичні блоки: 
«Церква і проблеми збереження 
історичної пам'яті», «Ранньохрис
тиянська спадщина країн причор
номорського регіону«, «Переказ і 
символ у християнській архео
логії», «Досвід реставрації церков
них старожитностей», «Семантика 
образу «печери» у середньовічно
му християнстві». Для учасників 
конференції були організовані екс
курсії по древньому Херсонесу і 
середньовічному печерному мона
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стирю Св.Климента в Інкермані. 
Зауважимо, що це вже друга 
міжнародна конференція з релі
гійної тематики, проведена в цьо
му році заповідником «Херсонес 
Таврійський». Як і першу, її 
відрізняють чітка організація й ви
сокий науковий рівень. Т.Яшаєва

Перший Всеукраїнський фе
стиваль хорового православно
го співу «Співочий Собор на 
Святих Горах» пройшов у вересні 
в Свято—Успенському Свято- 
горському монастирі на Донеч
чині. Опікувався фестивалем мит
рополит Донецький УПЦ МП 
Іларіон. В фестивалі брали участь 
кращі хорові колективи України, 
зокрема муніципальні камерні хо
ри «Київ» і «Хрещатик», жіночий 
хор Луганського коледжу мистецтв 
«Благовест», чоловічий хор 
«Стрітення» з Харкова та ін. Звуча
ла православна музика ук
раїнських та російських компози
торів минулих епох, кращі музи
кальні твори наших сучасників.

Віза на життя (дипломати, які 
рятували євреїв). З такою назвою 
в Києві відбулася виставка, присвя
чена дипломатам, які рятували 
євреїв під час Другої світової війни, 
її організаторами стали Міністерст
во закордонних справ Ізраїлю (за 
сприяння Меморіального музею 
«Яд ва—Шем» і посольства Держа
ви Ізраїль в Україні) та Національ
ний музей літератури. Під час війни 
пережити катастрофу європейсь
кого єврейства вдалося не багать
ом. Порятунок євреїв сповнений

драматизму і є важливим 
свідоцтвом того, як багато при ба
жанні може зробити людина для 
свого ближнього. Серед 16 тис. 
осіб, які носять почесне звання 
Праведника світу, лише 20 дипло
матів—праведників, але завдяки їх 
хоробрості і гуманізму кривавої 
розправи вдалося запобігти десят
кам тисяч. Копії рідкісних архівних 
документів, записи свідків подій 
розповідають про героїзм та не
прості долі людей, чиї імена з 
вдячністю пам'ятають десятки ти
сяч людей в усьому світі. У цере
монії відкриття виставки взяли 
участь Посол Держави Ізраїль в Ук
раїні і Молдові пані Анна Азарі, 
представники дипломатичних місій 
багатьох країн, представники гро
мадськості. Виставка експонувала
ся в багатьох країнах і відкрила 
світовій громадськості багато імен і 
маловідомих фактів. В. Матвеев

У новому фільмі «Пристрасті» 
роль Ісуса Христа зіграє відо
мий актор Мел Гібсон. В історії 
Ісуса, за словами актора, най
більше хвилюють останні години 
перед розп'яттям, які стали «дра
мою для людини, що володіє бо
жественним духом і земними сла-

Релігійна панорама № 10'2002 75



Конференції, мистецькі акції

бостями». Стан Христа в ці хвили
ни звичайно описується як прире
чення себе на смерть без буд ь - 
яких страхів і вагань. «Але мій 
Ісус, — сказав актор, — буде вра
жений своїм земним болем, 
справжня кров буде текти з його 
ран, і його розп'яття також буде 
справжнім«. Тим часом доля 
фільму може виявитися непро
стою через висловлювання М.Гіб- 
сона на адресу Ватикану. Актор за
явив, що «не визнає Церкву як 
інститут».

Образу «ісламу» і «розпалю
вання релігійної ворожнечі» на

магаються інкримінувати популяр
ному письменнику Мішелю Уель- 
беку мусульманська громада 
Франції. За цими звинуваченнями 
письменник давав показання в Па
ризькому суді. З позовом проти 
нього виступили мечеті Парижу і 
Ліону, Національна федерація му
сульман Франції і Всесвітня 
ісламська ліга. Останній роман 
Уельбека «Платформа», вихід дру

ком якого збігся з трагічними 
подіями 11 вересня, викликав за
хоплення серед шанувальників та
ланту М.Уельбека і збурення 
в ісламському світі. Через кілька 
днів після виходу роману письмен
ник заявив в інтерв'ю одному з 
журналів: «Сама одурманююча 
релігія — іслам, і я обтяжений чи
танням Корану. Іслам із часу своєї 
появи є небезпечною релігією«. 
Подібні висловлювання були 
розцінені у Франції, де зараз про
живають близько 6 млн. мусуль
ман, як «відкритий антимусуль- 
манський расизм». Саме рекла
мою цього расизму й пояснюють 
адвокати позивачів успіх останнь
ого роману письменника. Однак 
Уельбек зумів довести свою пра
воту і, через необґрунтованість 
звинувачень, виграти суд.

Фільм «Сестри—магдален-
ки», який одержав головний 
приз на венеціанському кіно
фестивалі, засуджений Римо— 
католицькою церквою, бо ж 
нібито він у спотвореній формі 
показує життя останньої. Фільм 
кінорежисера Пітера Маллена 
розповідає про життя в като
лицькому монастирі в Ірландії. 
Митець заявив, що він не має 
якихось антикатолицьких наст
роїв, а його фільм спрямовано 
проти всіх видів релігійної не
терпимості.
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РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 

ІНТЕРНЕТУ
Релігійна свобода. Науковий щорічник. — № 6. — К., 2002.

До збірника ввійшли статті, в яких висвітлюється співвідношення сво
боди релігії і національної ідентичності в його міжнародному і ук
раїнських контекстах вирішення, розглядаються теоретичні і прак
тичні проблеми екуменізму, свободи совісті, державно—церковних 
відносин.

Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних ор
ганізацій. Міжнародні та українські правові документи. — К., 2002.
Збірник вміщує документи, прийняті ООН, Радою Європи та ОБОЄ, зако
нодавчі акти України з питань свободи совісті та релігійних організацій.

История религии. В 2 - х  т. (под ред. И.Н.Яблокова). — М. 2002.
Двотомник—підручник підготував авторський колектив, до якого 
ввійшли переважно відомі науковці з кафедри релігієзнавства Мос
ковського університету. В книгах видання подається історія релігії від її 
виникнення, поширення у примітивних формах до національних і світо
вих релігій.

Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. — 
Хмельницький, 2002. Це — перша наукова збірка в Україні, яка так 
всебічно розглядає релігійне життя одного регіону в контексті його 
історії і сьогодення, багатоманітті конфесійних визначеностей і правово
му забезпеченні.

Юсмалос.— 2002. — № 10. Це вже десятий видрук часопису Вели
кого Білого Братства. Основна стаття його — «Монос Астерион (монас
тырь)» належить Марії Деві Христос. Вміщено також статті «Закон Люб
ви: равновесие Начал», «Современная технология на службе антихрис
та» та ін.

Чеховський Ігор. Демонологічні вірування і народний календар 
українців Карпатського регіону. — Чернівці, 2002. В монографії роз
кривається вплив демонології на міфо—ритуальну традицію, тобто на 
календарні вірування, звичаї та обряди. Показово синкретичний харак
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тер календарних демонологічних вірувань та відповідної магіко—риту
альної практики українського населення Карпат.

Ат—Тантуи Али. Общее представление об исламе. — К., 2002.
Книгу видрукувало видавництво «Ансар Фаундейнш», яке 
спеціалізується на виданні літератури з ісламу. В книзі в простій формі 
розкривається зміст таких понять з мусульманського віровчення як єди
нобожжя, духовність, віра, визначеність та ін.

Тритомна хрестоматія православної духовної музики вийшла 
друком у Сумському педуніверситеті. У збірнику вміщені маловідомі тво
ри композитора Павла Чеснокова. Більшість творів композитора були 
відомі лише у рукописному варіанті. їх видання стало можливим завдяки 
віднайденою в архівах Сумських соборів рукописних книг, складених 
відомим харківським регентом Г.Волковим.

Пуряєва Наталія. Словник церковно—обрядової термінології. — 
Львів, 2001. Словник вміщує близько 2 тис. найменувань спеціальних 
понять та реалій східно—християнського церковного обряду. Словник 
подає термінологічний опис сучасного стану української церковно—об
рядової термінології.

Крестный путь святого Климента: Рим—Херсонес, 101—2001. 
— Севастополь, 2002. — 72 с. Це вже друге видання книги (перше, 
ювілейне видання, вийшло друком у грудні 2001 р.), що свідчить про ак
туальність і цікавість книги. В книзі зібраний унікальний матеріал: цер
ковні перекази, агіорафія, сучасні трактування життя і діяльності одного 
із стовпів християнства — св.Климента, папи римського, учня апостола 
Петра.

Гаюк І. Вірменська церква в Україні. — Львів: Логос, 2002. —
128 с. У книзі авторка розкрила особливості організаційного оформ
лення Вірменської апостольської церкви, дослідила початки становлен
ня вірменської церковної організації на теренах України, її розвиток у ча
си протекторату Литви та Польщі, особливості зародження ор
ганізаційного й обрядового оформлення вірмено—католицької унії, су
часне релігійно—церковне життя вірмен у незалежній Україні.

Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність.— Івано-Франківськ: 
Плай, 2002.— 215 с. Це збірник матеріалів Всеукраїнської наукової 
конференції на пошанування 110—ї річниці від дня народження Глави Ук
раїнської Греко—Католицької Церкви, Кардинала Йосифа Сліпого, що 
відбулася 11—12 жовтня 2002 р. У книзі висвітлюється життєвий шлях, 
багатогранна діяльність та внесок у духовне й національне життя України

Новини релігійної та релігієзнавчої літератури,інтернету
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однієї із найвизначніших постатей української історії XX ст. — кардинала 
Йосифа Сліпого (1892—1984 рр.). Про багатоапектність розгляду фігури 
Йосифа Сліпого свідчать і назви розділів книги: «Йосиф Сліпий в історії 
Української Церкви і держави«, «Кардинал Йосиф Сліпий і богословська 
наука«, «Кардинал Йосиф Сліпий і УГКЦ в розвитку української держав
ності та національної свідомості, «Кардинал Йосиф Сліпий та мис
тецтво і література".

«Премудрість Божа Софія« — так називається новий журнал, що 
недавно з'явився в українській періодиці. Видання анонсоване як «пра
вославний журнал для віруючих та невіруючих" і ставить за мету віднов
лення кращих традицій благочестя і праведності, чистоти християнської 
віри. Головним редактором журналу є священик Володимир Михальнюк, 
а редакція знаходиться у м.Стрий. Тел. для контактів: (03245) 79—324.

Острогорський Георг. Історія Візантії. — Львів, 2002. Візантія 
відіграла помітну роль в нашій історії і розвитку нашої національної куль
тури. Саме київські князі свого часу виявляли неабияку зацікавленість 
контактами з Царгородом, що зрештою й привело до християнізації на
ших земель. Москва перейняла від Візантії імперську православну тра
дицію. Про все це в прозорому динамічному стилі написано в історично
му романі Г.Острогорського.

Ватиканська бібліотека в Інтернеті. За повідомлення агенції 
«Zenit», сотні тисяч історичних манускриптів з’явилися на сайті Апос
тольської Столиці www.vatican.va. Документи імператора Юстиніана, ли
сти короля Генріха VIII, записки Лукреції Борджіа її батьку, який став па
пою Олександром VI тепер доступні в он—лайновому режимі для всіх, 
хто цікавиться давньою історією Церкви, Європи. З часом, заявив голо
вний архівіст і бібліотекар Святої Римської Церкви кардинал Джорж 
Марія Медіа, відкриється спеціальна сторінка із репродукціями, фото
копіями бібліографічних та мистецьких рідкостей, медалей і монет, 
навіть музичних записів в кількості 700 000 бібліографічних одиниць. Ва
тиканська Апостольська бібліотека, заснована папою Миколаєм V 
(1447—1455), спеціалізується в гуманітарних науках (палеографія, 
історія, історія мистецтв, класична філологія) і має 1,6 млн. давніх і су
часних друкованих томів, 83000 інкунабул (видань до XVI ст.), 150 тис. 
манускриптів, 300 тис. монет і медалей, більш ніж 100 тис. друкованих 
матеріалів.
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СТОРІНКА КОНФЕСІЇ* **

ЦЕРКВА ЄДНАННЯ'*

Історія виникнення Церкви
Церква Єднання утворилася на основі одкровення, яке було отрима

не Сон-Мьон Муном у 1935 р. та викладається у його вченні «Божествен
ний Принцип».

В 1954 г. в маленькій хатинці, що 
неподалік від Сеулу, Сон-Мьон Мун 
та декілька його молодих послідо
вників заснували Ассоціацію Свято
го Духу за Єднання Світового Хрис
тиянства. Пізніше її стали називати 
Церквою Єднання.

Асоціація Святого Духу за Єднан
ня Світового Християнства являє 

собою рух заради духовного і 
соціального відродження людства.

Основи віровчення
Основу віровчення Церкви Єднання складає Святе Письмо — 

Біблія. Згідно із догматикою Церкви Єдинання, яку виклав Сон Мьон 
Мун, Божественний Принцип є історичним продовженням Старого і Но
вого Завіту. Разом із цим при поданні в ньому фундаментальних поло
жень християнської догматики використовуються традиції віровчень 
східних релігійних течій, якими однак не визначається сутність віровчен
ня Церкви Єднання. В ньому основне місце займає вивчення Заповідей 
Ісуса Христа, виконання їх кожним послідовником Церкви Єднання. Ви
ходячи з цього, Церква Єднання відносить себе до християнського 
віросповідання.

Джерелом віровчення Церкви Єднання є одкровення, одержане 
преподобним Муном та викладене ним в його «Божественному Прин
ципі». В теперішній час видано більше 300 томів, у тому числі книги «Бо
жественного Принципу», «Філософії Єднання», а також проповіді, ду
ховні настанови й промови преподобного Муна. Церква Єднання визнає

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал надано членом керівництва Церкви М.Ільїним.
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різницю між догматом, ритуальними 
установками і правилами релігійно
го життя християнства, даосизму, 
конфуціанства та інших релігійних 
течій. Разом із тим вона визнає 
спільність їхніх устоїв.

«Божественний Принцип» 
вчить, що 2000 років тому проповідь 
Ісуса несла в собі те вище духовне 
розуміння, яке здатні були вмістити 
люди. Сьогодні людське усвідомлення просунулося вперед і настав той 
момент, коли сучасне суспільство шукає більш високого рівня розуміння, 
яке було б здатне задовольнити нинішні духовні пошуки.

Теологія Церкви Єднання включає наступні основні положення:
Бог. Бог — Небесний Батько, Творець всього сущого. Він — Єдиний, 

Абсолютний, Вічний та Незмінний. Бог — Особистість, яка знаходиться 
поза межами простору та часу, має досконалий інтелект, емоції та волю, 
Чия найглибинніша природа є мужність і любов; Особистість, в якій 
поєднані чоловічий та жіночий початки. Він — джерело істини, краси і до
бра, Творець та підтримка людини і Всесвіту, всього видимого та неви
димого.

Людина і Всесвіт є відображенням Його особистості, природи. Бог 
працює протягом усієї людської історії для того, щоб досягти ідеального 
світу на Землі. Він ніколи не примушує. Якщо люди навчаться відповіда
ти на любов Бога та змінять своє повсякденне життя, виходячи з ідеалів 
високої етики і моралі, то ми станемо свідками Царства Божого на 
Землі.

Людство. Усі люди народжуються синами та дочками Бога. Бог є 
втіленням досконалої любові. Людина створена Богом для того, щоб 
усім своїм життям приносити радість Небесному Батькові та іншим лю
дям. Уся історія людства є визначений Богом шлях звільнення людей від 
пітьми гріха і відновлення первісних безпосередніх стосунків між Богом і 
людиною.

Прагнення Бога до людини і творіння. Прагнення Бога до людини 
і творіння вічне і незмінне. Бог очікує від чоловіків та жінок виконання 
трьох наступних настанов, які утворюють план Бога для побудови Його 
Царства:

— по-перше, стати досконалими, тобто досягти єдності серця, волі і 
дії з Богом, поєднавши свою душу і тіло в довершеній гармонії, які зосе
реджені на Божественній любові;

— по-друге, бути об'єднаними Богом як чоловік і дружина й давати 
життя безгрішним дітям утворюючи в такий спосіб безгрішну сім'ю, рід, 
націю, а з рештою — безгрішний світ;
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— по-третє, розвивати відносини віддаван
ня та приймання зі світом творіння, засновані 
на істинній любові і красі, здійснити істинне во
лодарювання над довколишнім світом.

Однак із-за гріхопадіння людини цей план 
Бога не було здійснено. Тому зараз Бог прагне 
до того, щоб вирішити проблему гріха і віднови
ти первісне становище людини і таким чином 
втілити задум Царства Божого на Землі і на 
Небі.

Гріхопадіння. Перш ніж перші чоловік та 
жінка (Адам і Єва) змогли досягти досконалості, 
вони були втягнуті архангелом Люцифером 
у заборонені любовні стосунки. В такий спосіб 
Адам і Єва, виходячи із власного бажання, 
відвернулися від Божественної волі і призна
чення. Це спричинило їхню духовну смерть і 

смерть всього людства. Із-за гріхопадіння сатана узурпував положення 
істинного батька людства. З того часу люди, народжуючись, набувають 
також і хибних нахилів. Тому часто вони прагнуть протистояти Богу, Його 
волі і живуть, не знаючи про свою істинну природу і походження, про все 
те, що вони втратили.

Бог жалкує за своїми втраченими дітьми та за втраченим світом. 
При цьому Йому доводилося постійно відшуковувати такий шлях, який 
допоміг би їм повернутися назад. Божественне творіння стогне і знема
гає в очікуванні того, що з'являться люди, які відновлять свою первісну 
природу і зможуть посісти положення центру світу творіння.

Ісус Христос. Ісус — Месія і Єдинородний Син Божий. Він Єдиний з 
Ним в серці й існує окремо від Бога. Людство, яке здійснило гріхо
падіння, може повернутися до Бога тільки через Христа (Месію), котрий 
приходить як новий Адам, щоб стати новим лідером людства. Через ньо
го людство може заново народитися в родині Бога. Щоб Бог послав 
Месію, людство зобов'язане виконати певні умови і таким чином відно
вити те, що було зруйноване із-за гріхопадіння.

Члени Церкви впевнені, що кінець людським стражданням буде по
кладено, коли люди будуть жити згідно із Нагірною Проповіддю. «Боже
ственний Принцип» стверджує, що якби люди у відповідний момент 
пішли за Христом, то розп'яття не відбулося б, Ісус вивів би людей на 
шлях здійснення закладених в їхній первісній природі можливостей доб
ра, що вже тоді привело б їх до Царства Божого.

Месія. Месія — це істина людина, яка не має первородного гріха, об
рана Богом для здійснення мети Божого провидіння. Метою, в ім'я якої
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Ісус прийшов як Месія, було повне спасіння занепалого людства і ство
рення Царства Небесного на Землі та й на Небі.

Історія. Історія людства — це історія проведення відновлення, в ході 
якого Бог має намір врятувати грішних людей і відновити первісний світ 
добра — Царства Небесного на Землі. Кульмінаційний момент історії — 
прихід Месії. Він знаменує закінчення старого віку й початок нового. Світ 
стане ідеальним, коли володарювати над ним із істинною любов'ю бу
дуть істинні сини і дочки Бога.

Воскресіння. Воскресіння — процес відродження для духовного 
життя і духовної зрілості, головний момент якого полягає в об’єднанні з 
Богом. Це — процес переходу із стану духовної смерті до стану духовно
го життя шляхом зусиль з боку людини (молитва, добрі справи і т.ін.) й за 
допомогою святих в духовному світі. Він завершується Богом тоді, коли 
Він посилає Христа (Месію) з метою відродження людини і позбавлення 
її від первородного гріха.

Біблія. Біблейські Старий і Новий Завіти засвідчують первинний за
дум Бога щодо свого творіння. Вони свідчать також про те, як Бог допо
магав грішному людству знов знайти втрачений ідеал, і як Він відроджу
вав в людині спроможність до досягнення бажаного блага. Хоча Біблія 
свого часу була канонізована християнами, Бог не пов'язав себе обітни
цею мовчанки. Його одкровення продовжується.

Царство Бога. Царство Небесне — це світ, де люди живуть разом, про
славляючи Бога і один одного, палаючи бажанням жити заради ближнього. 
Ісус сказав, що Царство Боже всередині нас. Із-за цього, згідно теології 
Церкви Єднання, Царство Боже на Землі буде досягнуте лише тоді, коли 
Бог буде керувати кожною людиною зокрема, звертаючись до її сумління, 
а суспільством — через кожну сім'ю, спираючись на істину любов.

Добро і зло. Добро — слова, думки та вчинки, спрямовані на благо 
інших. Вчинок або його результат вважаються добрими, якщо вони слу
жать здійсненню Божої мети творіння. Зло — слова, думки, вчинки, 
спрямовані на особисте благо за рахунок або пожертвування іншими. 
Воно є також така дія або її результат, які порушують Божу мету творіння, 
забезпечуючи основу взаємодії із сатаною. Зло не є частиною Божест
венного творіння. Воно з'явилося в світі як наслідок гріхопадіння людини 
і, зрештою, буде здоланим.

Останні Дні і кінець світу. Кінець світу, згідно теології Церкви 
Єднання, це кінець історії зла і початок становлення суспільства, засно
ваного на ідеалах добра. Людство не загине із наближенням кінця світу, 
а навпаки — відродиться.

Підхід до питань шлюбу та сім’ї
Згідно традиції Церкви Єднання, Сон-Мьон Муна та його дружину 

Хак-Джа Хан називають «істинними батьками». Це поняття вказує на них

Релігійна панорама № 10’2002 83



Сторінка конфесії

як на подружжя родоначальників традиції істинних сімей й Благословен
ня в Церкві ЄДнання, як на духовних батьків пастви. Шанування Сон- 
Мьон Муна та його дружини як «істинних батьків» не призводить до при
ниження авторитету власних батьків. Церква Єднання завжди стоїть за 
збереження цінності сім'ї, повагу кожного до своїх батьків та старших.

Шлюб та сім'я — це найголовніші таїнства особистого життя люди
ни та наріжний камінь всієї соціальної організації на основі істинної лю
бові. Парафіяни Церкви можуть бути як неодруженими, так і перебувати 
в шлюбі. Вибір чоловіка або дружини в Церкві Єднання є добровільним. 
За власним бажанням віруючі можуть вступати або не вступати в шлюб. 
Вони також добровільно можуть розірвати шлюб.

Благословення. В Церкві Єднання існує традиція Благословення 
віруючих на створення сім’ї або на шлюб. Благословення — урочиста це
ремонія, яка нагадує вінчання, точніше — заручини. Проте за своїм ду
ховним змістом вона має більш глибокий зміст. Суть церемонії у тому, 
що Церква Єднання у особі засновника своєї традиції Сон-Мьон Муна 
благословляє людей, які планують утворити сім'ю, або тих, які вже зна
ходяться у шлюбі, на майбутнє подружнє життя. Центром останнього ма
ють бути ідеали подружньої вірності й служіння суспільству та Богу.

Ті, хто бажає взяти участь у Благословенні і не перебуває у шлюбі, 
за власним бажанням можуть отримати рекомендацію від Сон-Сьон Му
на про те, хто, на його погляд, стане найкращим супутником їхнього жит
тя. Якщо бажання на таку участь взаємно погоджуються і співпадають з 
рекомендацією, то майбутні чоловік і дружина разом беруть участь у це
ремонії Благословення. Потім наречені протягом певного часу (від міся
ця — для більш старших і до декількох років — для молодих) мають мож
ливість придивитися одне до одного й вирішити те, чи стануть вони ут
ворювати сім'ю, а чи ж ні. Пари, які отримали Благословення, також мо
жуть розлучатися, дотримуючись при цьому тільки власного рішення.

Основною заповіддю вчення преподобного Муна є збереження цнот
ливості і непорочності до вступу у шлюб та вірність і доброчинність в сім'ї 
після вступу у шлюб.

Форми ДІЯЛЬНОСТІ

Основоположним принципом практики Церкви є повне забезпечення 
неофіту свободи вибору і глибокого особистого усвідомлення своєї по
зиції перед тим як вступити до Церкви. Основою Церкви Єднання є сво
бода совісті. Люди, вільно вступаючи до Церкви, є водночас повністю 
вільними у вияві своєї активної участі в її діяльності. Члени Церкви мо
жуть вільно прийти до Церкви, а також вільно залишити її.

Проповідування. Поширення ідей «Божественного Принципу» є одним 
із основних видів діяльності Церкви Єднання. З цією метою проводяться 
семінари із вивчення «Божественного Принципу», недільні служби.
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Кожний член Церкви визнає 
свою відповідальність ділитися Сло
вом Бога із своїми ближніми. Тому 
добровільне свідчення є одним із 
видів діяльності послідовників Церк
ви Єднання. Члени Церкви глибоко 
вірять, що втілення вчення Церкви 
Єднання у життя дасть можливість 
створити світ гармонії, любові, кра
си і єдності, про який мріє Бог.

Таке проповідування здійс
нюється добровільно, тому що кож
ний самостійно вирішує те, скільки 
часу — залежно від обставин та ста
ну свого здоров’я — він може 
приділити цій діяльності.

Піст. Традиція посту є складовою частиною духовного життя в Церкві 
Єднання. Це — суто добровільне та посильне утримання від їжі протягом 
якогось, вибраного самою людиною, часу Якихось заборон щодо їжі або 
обмежень в Церкві не існує, крім таких, які не шкодять здоров’ю людини.

Молитва. Члени Церкви проводять молитви та молитовні збори, мо
ляться індивідуально або разом з іншими. Вони не повторюють заучених 
напам'ять молитв, оскільки вважають молитву розмовою із Богом. Кож
ний в Церкві молиться від свого серця.

Богослужіння. Члени Церкви Єднання дотримуються традиції 
Недільних богослужінь. їх добровільно відвідують як послідовники Церк
ви Єднання, так і їхні гості. Проводяться також освітні семінари з Боже
ственного Принципу і основ віровчення Церкви Єднання. В Недільних 
богослужіннях, як і в семінарах, можуть брати участь не тільки послідо
вники Церкви, а й будь-яка людина, яка цікавиться вченням га практи
кою Церкви Єднання.

Згідно християнської традиції, неділю всі віруючи присвячують Бо
гу. Ця традиція підтримується релігійною громадою. Служіння завжди 
починається з пісень. Потім всі присутні на молитовному зібранні, ра
зом промовляють «Обітницю Родини». Далі хто-небудь з присутніх від 
імені всіх молиться. Ведучий запрошує пастора для недільної про
повіді. Після її закінчення присутні знову співають пісні та збирають 
пожертви. Один із присутніх читає молитву за пожертвування.

Моральні норми. Серед послідовників Церкви Єднання свідомо 
прийнята добровільна відмова від паління, вживання алкоголю, нарко
тиків. Ці особливості, разом із строгими вимогами чистоти сімейних 
відносин, повного виключення дошлюбних та позашлюбних любовних
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зв'язків, складають стиль життя, що харак
терний для прихильників вчення Церкви.

Громадське служіння
Праця на благо Церкви — добровільна 

справа її членів. Джерелом прибутків Церкви 
є добровільні внески і благодійні пожертви 
на організацію семінарів з вивчення Божест
венного Принципу, проведення Недільних 
служб та іншу релігійну діяльність, що відбу
ваються згідно Статуту Церкви.

Більша частина коштів Церкви Єднання 
використовується на благодійні, просвіт
ницькі, миротворчі проекти, соціальне слу
жіння.

Громадянські права і обов'язки вірую
чих Церкви Єднання. Церква Єднання визнає світські закони. Вона не 
закликає віруючих до ухиляння від військової служби, до будь-яких інших 
відмов від виконання свого громадянського обов'язку. Одним із важли
вих ідеалів Церкви Єднання є виховання віруючих шанобливими синами 
та дочками сім'ї, гідними громадянами своєї країни, праведниками світу 
і святими дітьми Всесвіту. Це входить до традиційної молитви-обітниці, 
що здійснюється під час богослужінь в Церкві Єднання.

Громадська позиція Церкви Єднання. Церква Єднання наголошує 
на важливості міжрелігійного миру і злагоди, виходячи при цьому з того, 
що кожна релігія відображає свій унікальний аспект природи Бога і є по- 
своєму цінною. Церква Єднання завжди бере участь в міжрелігійних 
зустрічах і працює в міжрелігійних організаціях.

Поширення в світі
Церква Єднання офіційно зареєстрована та діє як релігійна ор

ганізація в США, Німеччині, Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, 
Польщі, Угорщині, Росії та інших країнах Європи; в Південній Кореї, 
Японії та інших країнах Південно-Східної Азії; в Австралії і багатьох 
країнах південної Америки, Африки. Загалом Церква Єднання діє у 180 
країнах. Центральне управління її знаходиться в США (м. Нью-Йорк). Йо
го очолює Сан-Джо Хван.

Біографія Сон-Мьон Муна —  засновника Церкви Єднання
Сон-Мьон Мун народився у 1920 р. в Північній Кореї. Початкову освіту 

отримав в Кореї. В 1943 р. він закінчив університет Васеда в Японії за 
фахом електроінженера.

У грудні 1943 р. Сон-Мьон Мун одружився з Чхне-Сон Гиль. У 1945 р.
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у нього народився син Сон-Джин 
Мун. Після того, як Мун розпочав 
свою проповідницьку діяльність, 
батьки дружини виявили негативне 
ставлення до цього. В 1952 р. в Пу- 
сані вони примусили свою доньку 
розлучитися. В 1960 р. Мун вступив 
у шлюб із Хак-Джа Хан. Преподоб
ний Мун — батько 13 дітей, має 25 
онуків.

Сон-Мьон Мун має декілька по
чесних докторських ступенів, одер
жаних ним в різних навчальних за
кладах світу, а також звання почес
ного професора Державного Педа
гогічного Університету Киргизстану 
й Інституту «Верхньоволжжя» в Росії.

18 серпня 2000 р. на З'їзді світо
вих лідерів, який провела Міжнарод
на Міжрелігійна Федерація за мир 
у всьому світі Сан-Мьон Муну та йо
го дружині було вручено першу Всесвітню Нагороду Миру за їх видатну і 
всебічну міжнародну та міжрелігійну роботу із забезпечення миру у всьо
му світі. Цією нагородою було визнано їх присвячення протягом всього 
життя діяльності, яка включає започаткування безлічі організацій, що 
працюють на досягнення миру, такі грандіозні пропозиції, як створення 
Міжнародного шосе миру, Зон миру між націями, які перебувають 
у конфлікті, створення релігійної генеральної асамблеї у структурі ООН.

Сон-Мьон Мун відомий як організатор міжнародних проектів різних 
напрямів, зокрема: Фестиваль культури та спорту (1992 р.), Федерація 
молоді за мир у всьому світі (1994 р.), Академія профессорів за мир 
в усьому світі (1968 р.), Міжнародна конвенція за єдність наук (1972 р.), 
Міжнародний фонд допомоги та дружби (1976 р.), Фонд «Вашингтон 
Тайме» (1982 р.) та ін.

Мали місце випадки, коли Сон-Мьон Мун зазнавав політичних та 
кримінальних переслідувань. В 1944 р. після повернення в Корею з 
Японії, де він завершив своє навчання, його було в перший раз заареш
товано поліцією мілітаристської Японії за патріотичну діяльність. 
В 1946 р. Сон-Мьон Муна було заарештовано поліцією комуністичної 
Північної Кореї. Після трьох місяців ув'язнення його було визволено без 
пред'явлення якихось звинувачення.

В 1948 р. тоталітарним комуністичним режимом Північної Кореї Сон- 
Мьон Муна було засуджено на п'ять років ув'язнення за звинуваченням
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у проповідницькій діяльності і в порушенні громадського порядку. Про
бувши у концентраційному таборі два роки і вісім місяців, Мун був визво
лений під час корейської війни, що почалася в 1950 р

Після ареалу в Південній Кореї 4 червня 1955 р за звинуваченням 
в аморальній поведінці і в утриманні в своїй спільноті людей проти їхньої 
волі Сон-Мьон Мун перебував у попередньому ув’язненні три місяці. Але 
зрештою слідство зняло всі звинувачення і Сон-Мьон Муна було звільне
но. У листопаді 1955 р. за звинуваченням в ухиленні від військової служ
би Сон-Мьон Мун представ перед південнокорейським судом Однак 
його було виправдано, оскільки під час призову Сон-Мьон Мун знахо
дився у концентраційному таборі в Північній Кореї.

В 1981 р. в США Церкві Єднання в особі Сан Мьон Муку було пред'яв
лено звинувачення в несплаті податків. З 20 червня 1984 по 20 серпня 
1985 р. Сон-Мьон Мун знаходився у в'язниці і був звільнений після про
веденого розслідування Підкомітетом з дотримання Конституції Коміте
ту Із справ юстиції Сенату США.

Поширення в Україні
В Україні Церква розпочала свою діяльність з 1991 р. Протягом понад 

десяти років її громади розпочинали свою діяльність в багатьох містах 
України. Нині вони діють у Києві, Донецьку., Дніпропетровську та Харкові. 
Згідно чинного законодавства до 2001 р. громади діяли без реєстрації. 
Офіційну реєстрацію київська громада Церкви започаткувала в 2001 р., 
хоч з незрозумілих зволікань до цього часу ще незареєстрована.

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

Свою інформацію та пропозиції просимо направляти на 
Е-гтчаі- сеніФаІІacom.net або ж факс: 229-48-12 чи телефоном.225-0418 
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Продовжується передплата на часопис
„Релігійна панорама" на 2003 рік!

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