
pfAirmtifi і,
ПАНОРАМА І Ь і



В ідкрита п ередп л ата
Д О  В ІД О М А  Ф ІЛ О С О Ф С Ь К О Ї ГРО М А Д С Ь КО С ТІ У К Р А ЇН И  !

Благодійна організац ія "Ц ентр  практично ї ф ілософи" і 
Інститут ф ілософії НАН України 

ПОВІДОМЛЯЮ ТЬ
Про вихід у світ перших номерів нового наукового журналу  

“Практична філософія”(ПФ ) — фахового видання зі спеціальностей: 
філософія науки, філософська антропологія і філософія культури, 

етика, естетика, соціальна філософія та філософія історії. 
Читайте журнал "ПФ"- на нашому сайті : 
htpp:// www.uct.kiev.ua/~sofi

Д о  с п о н с о р ів  та  м ец е нат ів !
Ш а н о в н і д о б р о д ії!

Ми щиро дякуємо всім, хто допоміг реалізувати наші проекти. 
Вашу підтримку відчули десятки вітчизняних філософів, студентів. 
І в подальшому ваша допом ога буде спрямована на становлення 
і розвиток сучасної вітчизняної філософської думки.

П очесний президент б л аго д ій н о ї орган ізац ії 
"Ц ентр  практи чно ї ф іл о со ф ії” 

Т ол стоухов  А натол ій  В олодим ирович

Наша адреса і банківські реквізити: 04070, м.Київ-70, вуя. Фролівська,1. 
Тел.238-65-23, факс 238-65-25. E-mail: sofi@uct.kiev.ua 

Код ЄДРПОУ 21676339, МФО 300012, 
р\р 260023012723 ГОУ ПІБ України у м. Києві

Передплатний індекс 01860 
в каталозі ДП «ПРЕСІ»

http://www.uct.kiev.ua/~sofi
mailto:sofi@uct.kiev.ua


№ 11’ 2002

Головний редактор:
А.Колодний

Редколегія:
О. Саган 

Л.Филипович

Засновник:
Українська Асоціація 

релігієзнавців 
(Центр релігійної 

інформації та свободи)

Свідоцтво КВ № 4407 від 
20.07.2000 р. 

Державного Комітету 
інформаційної політики, 

телебачення і 
радіомовлення України

Адреса редакції:
01001, Київ-1, 

Трьохсвятительська 4, 
к. 323.

Тел.(044)229-04-18, 
462-01-73 

Факс: 229-48-12. 
Email: cerif@alfacom.net

Передплатний індекс: 
21 9 5 3  

Каталог видань 
Журнали України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 1 2 1 3  14 1 5 1 6

ЗМІСТ
Сторінка редактора ........................................ 2

Релігійне життя України .............................З
Суспільне буття релігії і церкви ................... З
Православ’я ....................................................13
Світ римо-католицизму і греко-католицизму .. 26
Життя протестантів .....................................33
Харизматичні церкви України ................... 35
Етнічні р ел ігії................................................... 35
Мусульмани в Україні .................................. 36
Іудейський світ .............................................. 41
Нові релігійні течії України ........................ 42
Містика ............................................................ 44

Релігія в сучасному с в іт і............................. 45
Релігія і с в іт ......................................................45
Католицизм...................................................... 54
Протестантизм ............................................. 57
Православ’я ................................................... 60
Мусульманський с в іт .....................................63
Буддизм .........................................................  70
Індійська релігійна традиція ......................71
Іудаїзм ................................................................73
Інші релігійні традиції .................................. 74

Свобода совісті ...............................................76

Конференції, мистецькі а к ц і ї ................... 80

Новини релігійної та релігієзнавчої
літератури, інтернету .................................. 83
Сторінка конфесії............................................ 84

Правослана церква Божої Матері ............84
Цікаво зн а ти ...................................................... 95
Анонс .....................................................................96

Видрук цього числа «Релігійної панорами» став 
можливим завдяки частковій фінансовій допомозі 

благодійної організації 
«центр ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ»

mailto:cerif@alfacom.net


СТОРІНКА РЕДАКТОРА
Дорогий Читачу! Тут я хочу разом з Вами поміркувати про релігієзнавство як навчальну 

дисципліну. Нині подеколи можна почути думку, що слід вилучити цей курс як нормативну учбову 
дисципліну з навчальних планів вузів. Мотивується це по-різному. Одні не бачуть різниці між 
релігієзнавством і тим науковим атеїзмом, який був обов'язковою навчальною дисципліною в 
радянські часи. Тому, зауважують, маючи упереджений щодо реліні світогляд, релігієзнавство не 
може викладатися в школі демократичного суспільства. Інші вважають, що змістом курсу з 
релігієзнавства, коли виявляється рівновідцалене ставлення до  всіх релігійних течій, його 
викладач неприпустимо прирівнює їхню єдиноістинну релігійну традицію до інших, але, як для них, 
вже псевдорелігійних феноменів. Дехто, не знаючи реальний стан речей, обстоює думку про 
необхідність введення до навчальних планів вузів замість релігієзнавства теології, бо ж нібито 
остання викладається у всіх університетах зарубіжжя. То ж актуалізуємо питання: чи потрібно, для 
чого і як треба вивчати релігієзнавство? Саме відповідям на нього було присвячено науково- 
практичну конференцію, яка відбулася в листопаді в педагогічному університеті Тернополя.

Зрозуміло, що релігія є таким значимим і поліфункціональним феноменом суспільного й 
індивідуальнго життя, який не можна не вивчати. Вона є невід 'ємним компонентом людської історії 
на найрізноманітніших ї ї  етапах. Але релігією цікавляться не тільки (і не стільки) тому, що вона була 
і є, а насамперед тому, що для багатьох релігія - синонім їх буття у світі. Через не ї і завдяки їй 

відбувається осмислення сенсу і мети життя, орієнтація себе на дійсне входження у св 'гг, а не відсторонення від нього. Відтак релігія є 
засобом формування духовно орієнтованої особистості. І хоч релігій є багато, але кожна з них по-своєму трансформувала й ввібрала 
загально-людські духовні цінності, які дають можливість ї ї  носію, незалежно від своєї конфесійної належності, чітко орієнтуватися у  
світі добра і зла, істини і хиб. Саме тому засвоєння науково обґрунтованих знань про релігію як духовний, суспільно-культурний 
феномен є нагальною потребою кожної освіченої людини, незалежно від і ї  особистого відношення до  неї, ї ї  світоглядних орієнтацій. 
На відміну від деяких інших навчальних дисциплін, які розглядають релігію в контексті певних своїх навчальних тем, а відтак - 
однобічно, фрагментарно, ситуативно, на відміну від богослов'я, яке конфесійно упереджено оцінює релігійні феномени не своєї 
конфесії, не вчить мислити, а вимагає свої положення сприймати на віру, релігієзнавство вивчає релігію як цільний і цілісний феномен 
у знятому від конфесійних ознак вигляді, дає можливість через опанування основних своїх понять творчо підходити до розуміння 
природи релігії, ї ї  історії і функціональності. Конфесійні визначеності постають при цьому як щось привнесене людиною в релігію, 
взагаліувірув Бога. Подаючи зрештою об'єктивні знання про кожну з існуючих конфесій, курс з релігієзнавства відкриває можливість, 
допомагає у формуванні зваженого підходу особи до  них при своєму релігієвиборі. І це, скажу образно, важливо саме у нас, коли 
безрелігійна, позбавлена батьківської традиції особа ходить у пошуку по нинішньому релігійному ринку (а у нас він включає лише 
офіційно понад сто течій і організацій), де тобі можуть підсунути і якусь «духовну підробку». Не маючи належного орієнтира, можна 
також утонути в морі тієї релігійної чи білярелігійної літератури, яку пропонують нині різні видавництва і різні автори. Під виглядом 
релігії тут часто пропонується різний окультний товар, позавіросповідна містика, сурогат духовності.

Водночас релігієзнавство навчає мистецтву розуміти інших людей, чиї релігійні уподобання не співпадають з твоїми, сприяє 
формуванню духовного клімату взаємоповаги, гармонізації і толерантанізації відносин між представниками не лише різних 
конфесійних уподобань, а й відмінних світоглядів. Істина одна. Але вона знімається й оформляється кожною релігією по-своєму. 
Впевнений, що не підлягає осуду, карі Божій той же житель давньої Індії, який прийшов до  Істини через віру в свої божества, той же 
мешканець Близького Сходу, для якого, крім Аллаха, не існує іншого Бога, а Ісус Христос є лише одним із Пророків (і  то меншим від 
Мухаммеда). Тут слушно звучать заяви тих релігієтворців, які вважають, що Бог, будучи Одним, кожному етносу відкривається по- 
своєму і  під своїм іменем. Певно що й до  кожного віруючого в нього він приходить своєю стежкою. Курс релігієзнавства вчить ці імена 
і стежки не сприймати упереджено, визнавати право кожного на свій шлях до  Бога. У визначенні цього шляху можна допомогти, але 
не можна нав'язувати силою якийсь з них як єдиноістинний, бо ж то буде і нехтування суверенітетом особи, і тією свободою, якою 
людину наділив, згідно християнського вчення, сам Бог. Як бачимо, лише курс з релігієзнавства допомагає у самовизначенні в 
світоглядних позиціях, в різноманітті духовних цінностей, формує мистецтво розуміння інших людей, віротерпимість і толерантність.

Релігієзнавство дає можливість також належно розуміти проблеми взаємовідносин Держави і Церкви, міжконфесійних і 
міжцерковних відносин, підходити до  їх вирішення на основі правового регулювання свободи віровизнань. Тому важливо викладачу 
релігієзнавства організовувати зустрічі своїх студентів із працівниками державних служб, які ведуть справи релігійного життя в 
суспільстві свободи совісті, з носіями різних конфесійних вірувань. Останнє в Національному ^іверситеті "Києво-Могилянська 
Академія" я зокрема вирішую через курс «Релігієзнавство - 2», коли кожне заняття за визначеним планом доручаю провести діячеві 

тієї чи іншої конфесії.
Важливим функціональним призначенням релігієзнавства є не лише прилучення його реципієнтів до здобутків світової і 

національної культури, які знаходили свій релігійний формовияв, а й усвідомлення ролі релігії( часто суперечливій) в історичній долі 

нашого народу, його самобутності.
На конференції в Тернополі йшлося про більшу увагу в курсі з релігієзнавства тим проблемам філософії релігії, які допомагають 

людині вирішувати складні проблеми ї ї  буття у  світі, краще розуміти саму себе і моральні імперативи релігійних вчень, бо ж маємо 

певне захоплення історичною конфесіологією.
Відтак релігієзнавство є своєрідним людинознавством. З'ясовуючи за його допомогою для себе сутність і природу релігії 

студент водночас усвідомлює те, ким і чим він є як Людина. Викладання і освоєння релігієзнавства є важливим чинником 

гуманітаризації освітянського процесу.

Проф. 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

Чергове депутатське об’єд
нання «Україні -  українську 
Помісну Церкву» створене 20 ли
стопада у Верховній Раді України. 
До нього увійшли 232 народні де
путати, у спільній заяві яких наго
лошується, що створення Помісної 
Церкви -  це «реалізація великої 
духовно-суспільної потреби ук
раїнського народу». За словами 
Лілі Григорович (депутат від блоку 
«Наша Україна»), яка проголосила 
з парламентської трибуни про 
формування такого об’єднання, це 
є свідченням створення «правової 
більшості в парламенті». Вона та
кож зазначила, що таке об’єднан
ня було створене у Верховній Раді 
першого скликання, в нього входи
ло 96 осіб. У парламенті України 
другого скликання в об’єднанні 
брали участь 126 депутатів. 
Нинішні депутати зробили 
відповідну Заяву: «Про створення 
депутатського об’єднання «Ук
раїні -  Помісну Православну Церк
ву»: «Ми, народні депутати України 
із різних фракцій, депутатських 
груп та різних регіонів України, ке
руючись волею наших виборців, 
історичною правдою та канонічним 
переданням, проголошуємо про 
створення депутатського об’єд
нання -  «Україні -  Помісну Право
славну Церкву». Підставою до цьо

го кроку є поважні аргументи: пер
ше -  більшість українського 
суспільства підтримують таку 
ідею; друге -  всі православні наро
ди, які мають свої держави, мають 
і помісні церкви; третє -  на 
Київській землі проповідував Апо
стол Андрій Первозванний, що уже 
канонізує українське православ’я. 
До цього кроку нас спонукає велич 
древнього Києва, що став «другим 
Єрусалимом» для всієї Централь
ної та Східної Європи, а також гли
боке розуміння доцільності та 
своєчасності реалізації цієї вели
кої духовно-суспільної потреби на
шого народу. Є Бог, є Україна, а то
му Помісній Православній Церкві 
в Україні -  бути!».

Обраний прем’єр-міністром 
України Віктор Янукович відразу 
після свого затвердження 
у Верховній Раді відвідав Пред
стоятеля УПЦ МП митрополита 
Володимира (Сабодана). Пре
м’єр-міністр узяв благословення 
в Предстоятеля Церкви на слу
жіння Українській державі і її наро
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ду. У свою чергу митрополит Воло
димир побажав новому прем’єр- 
міністру терпіння й успіхів у його 
працях на благо рідної держави. 
Зазначимо, що колишній губерна
тор Донецької області В.Янукович 
має два ордени УПЦ МП -  орден 
святого рівноапостольного князя 
Володимира 11 ступеня й орден 
преподобного Нестора Літописця. 
Віктор Федорович також нагород
жений орденом Російської ПЦ -  
святого князя Данила Московсь
кого II ступеня.

Баланс довіри у Церкви зно
ву найбільший -  33%. Це -
наслідки опитування фонду «Де
мократичні ініціативи» і компанії 
«Тейлор Нельсон Софрез Україна», 
проведеного в перших числах лис
топада. (Вечерние вести. - №180)

В Україні Церкві та засобам 
масової інформації довіряє од
накова кількість опитаних. Такий 
висновок можна зробити із 
опублікованого Інститутом соціо
логії НАН України соціологічного 
моніторингу «Украинское общест
во: от выборов до выборов» (К., 
2002). У 2002 р. скоріше довіряють 
Церкві 25,4%, ЗМІ -  25,8%. Майже 
збігається і кількість людей, які 
зовсім не довіряють ні Церкві 
(11%), ні ЗМІ (10,3%). Правда тих, 
хто повністю довіряє Церкві 
у кілька разів більше -  17,4% проти 
3,6%. Цікаво, що згідно цього ж 
моніторингу, в Україні люди одна
ково ставляться до віруючих інших 
релігій і до представників іншої ра
си. За даними на 2002 р. скоріше

негативно ставляться до людей 
іншого віросповідання 6,5% ук
раїнців, і, відповідно, 6,7% -  до лю
дей іншої раси. Нейтрально став
ляться до іновірців 68,4 %, 
а скоріше позитивно -  24,7% опи
таних. Нейтрально ж ставляться до 
людей іншої раси 67,2%, а скоріше 
позитивно -  25,6% українців.

Новий законопроект «Про 
свободу совісті та релігійні ор
ганізації», на думку редакції газе
ти «Християнський світ» (№17), 
обмежує релігійну свободу в Ук
раїні. Так, газету турбує вилучення 
із Закону положення про право 
зміни своєї релігії і переконання, 
збільшення кількості осіб в громаді 
для права на реєстрацію з 10 до 
25, обмеження права релігійних 
організацій на проведення бого
служінь в лікарнях, шпиталях, бу
динках для престарілих та 
інвалідів, місцях ув’язнення тощо 
лише проханням на це громадян, 
які там перебувають, обмеження 
прав релігійних організацій на їх 
міжнародні контакти, діяльності 
в Україні зарубіжних проповідників 
тощо. Проект нового Закону по
стає гіршим від діючого, який хоч і 
був прийнятий ще Українською ра
дянською соціалістичною рес
публікою, але загалом позитивно 
сприймається не лише релігійни
ми організаціями України, а й 
міжнародними експертами.

Держкомітет Архівів України
не перешкоджатиме релігійним 
організаціям знайомитися з будь- 
якими архівними матеріалами. Це

4 Релігійна панорама № 11 '2002



Релігійне життя України

підтвердила начальник відділу 
зберігання національного архівно
го фонду Держкомітету архівів Ук
раїни Г.Рижкова. Відносини архівів 
і Церков мають й інший аспект -  
реституція церковного майна, що 
передбачена Указом Президента 
України про подолання наслідків 
тоталітаризму. Вона безпосеред
ньо торкнеться і архівного відом
ства, оскільки в роки тоталітариз
му архіви часто поселяли у цер
ковні приміщення, експропрійо
вані радянською владою. За сло
вами Рижкової, сьогодні тільки на 
рівні центру та областей дев’ять 
архівів займають чотирнадцять ко
лишніх церковних приміщень. Але, 
на думку «РП», є ще одна пробле
ма, яку варто вирішити: поповнен
ня архівів України свіжими доку
ментами Церков і релігійних ор
ганізацій, які діють в країні. Якщо 
це питання не буде вирішене, 
то в наступному історики Церкви 
не будуть мати емпіричного ма
теріалу для написання своїх праць.

Обмін досвідом у викладанні 
релігієзнавчих дисциплін 
в Польщі й Україні, чергові домо
вленості з приводу виконання 
польсько-українських проектів з 
дослідження релігії, в т.ч. у багато

національних регіонах, досліджен
ня і стимулювання міжрелігійного 
діалогу було досягнуто під час 
поїздки старшого наукового 
співробітника Відділення релігіє
знавства Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України О.Са
гана до Кракова. О.Саган відвідав 
лекції і практичні заняття профе
сорів Генріка Хоффманна та 
Казіміра Банека, прочитав лекції з 
політології релігії для студентів 
релігієзнавчої спеціалізації Інсти
туту релігієзнавства Ягеллонсько- 
го університету (Краків). Подібні 
контакти між українськими і 
польським релігієзнавцями, які 
вже стали постійними, сприяють 
входженню як українського, так і 
польського релігієзнавства 
у світове наукове співтовариство.

Підписання в Тернополі ме
морандуму про незастосування 
силових дій у міжконфесійних сто
сунках на території області між чо
тирма основними релігійними 
спільнотами не відбулося. 
Своєрідні переговори між обла
сними керівниками УПЦ МП, УПЦ 
КП, УАПЦ та УГКЦ в жовтні ор
ганізувала обласна рада. Займаю
чи одне з перших місць в країні з 
насиченістю релігійними установа
ми, Тернопільщина водночас не 
поступається іншим областям і 
в кількості міжконфесійних і 
міжцерковних конфліктів. До миру і 
злагоди тут далеко, що засвідчило і 
це зібрання. Конфлікти найчастіше 
виникають із-за майна, претензій 
на володіння храмами. Після на
сильницької ліквідації в 1946 р. Ук
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раїнської греко-католицької церк
ви влада її храми передала Церкві 
Московського Патріархату, які пра
вославні нині не бажають поверта
ти законному господарю, навіть як
що на те є судове рішення. Водно
час вони, зокрема УПЦ КП, не пого
джуються йти на почергові бого
служіння, мотивуючи це невід
повідністю почерговості канонам 
церкви. Свою категоричну незгоду 
з президентським указом про по
вернення церквам майна висловив 
на зібранні Предстоятель УАПЦ, 
митрополит Мефодій. Адже авто
кефалії до здобуття Україною неза
лежності не було, немає й жодних 
документів щодо майна, а відтак 
церкві цій, насильно в тридцятих 
роках знищеній комуністичною 
владою, нічого не належить. Пред
ставники УАПЦ не можуть погоди
тися із таким станом речей. «Не хо
чете мирно, то наші парафіяни го
тові й життя за віру покласти»,- за
явив владика. Стан церков, які бра
ли участь у цьому «тернопільсько
му саміті» такий: УГКЦ -  757 па
рафій, УАПЦ -  283, УПЦ КП -  196, 
УПЦ МП -  113.

Альтернативна служба. «Фак
ты» засвідчили необізнаність як 
свою, так і адвоката Ігоря Годецько- 
го в питаннях релігії і водночас не- 
толерантність до ряду конфесій, 
незнання українського Закону про 
свободу совісті. Насамперед адво
кат зауважує, що із тисячі існуючих 
нині релігійних течій (в Україні їх 
офіційно зафіксовано більше ста -  
РП), більшість з яких не допускають 
насилля, у нас чомусь вибрано та

Релігійне життя України

кими, вірні яких не йдуть в Армію, 
а направляються на альтернативну 
службу, лише дев’ять (адвентисти- 
реформісти, адвентисти 7 дня, 
євангельські християни, єван
гельські християни-баптисти, по
кутники, свідки Єгови, харизмами, 
християни віри євангельської і хри
стияни євангельської віри). Цей 
список затвердив Уряд, хоч Кон
ституція країни не надає йому пра
во на це. Надається відстрочка від 
проходження служби священно
служителям, а також особам, які 
займають певну посаду лише в за
реєстрованих конфесіях чи церк
вах. А далі пішло-поїхапо... Адвокат 
вигадано надає відстрочку тим, хто 
працює «Богом» (як говорить, 
подібно Марії Деві Христос) або 
«архангелом» в громаді (звідки він 
тільки взяв таке?). Потім І.Годець- 
кий явно без будь-яких знань того 
говорить про якихось вуличних ар- 
хиєпископів чи домових архиманд- 
ритів, які нібито мають зареєстру
вати свою громаду в Мінюсті. Але ж 
відомо, що в Україні цими питання
ми займається Державний комітет 
України у справах релігій. То ж, го
ворила-балакала... «Релігійна па
норама» вже неодноразово наголо
шувала на тому, що релігійна сфера 
людського життя є надто спе
цифічною і що газета перш ніж вид- 
руковувати щось, пов’язане з нею, 
мала б проконсультуватися (хоч би і 
в нас). А так маємо те, що маємо.

«Отчего церковь на государ
ство обижается». Так названо 
статтю С.Шевчука в газеті «Сего
дня» (13 листопада). Серед іншого
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автор порушує питання про духов
ну освіту. При цьому наголо
шується на тому, що духовні 
семінарії сотнями випускають 
своїх фахівців, а їх дипломи держа
ва не визнає Але ж Церква, згідно 
Конституції України, відокремлена 
від держави, а відтак відокремлена 
і церковна освіта. То незрозуміло, 
про яке визнання йде мова. Церк
ва має визнавати чинність цих дип
ломів для себе, думати про вико
ристання цих фахівців в своєму 
вжитку. Держава ж не направляє 
випускників своїх, світських вузів 
до церкви і не здіймає ґвалт з того, 
що з деяких фахів має їх переви
робництво і можна було б їм 
віднайти десь вакансію в церков
них структурах. Якщо Церква має 
перевиробництво в підготовці 
своїх фахівців, то вона б мала б по
думати про закриття деяких духов
них навчальних установ, а то нині 
вже в кожній єпархії є по семінарії. 
А якість підготовки кадрів там яка, 
коли ректор Київської духовної 
академії єпископ Димитрій Рудюк 
нещодавно сам заявив, що вони 
готують кадри за навчальними 
програмами і планами середини 
XIX ст. Певно що в цьому можна 
знайти відповідь на думку началь
ник релігієзнавчого відділу Держ- 
кому релігій В.Любчика: «Треба уз
годжувати навчальні програми, 
підбирати відповідних викладачів. 
Нами створено спеціальну 
комісію, яка розглядає цю пробле
му, але поки що жодний духовний 
навчальний заклад не звертався з 
проханням про акредитацію». Те ж 
можна сказати і про визнання тео

логії. Якщо ще в католицьких кон
фесіях з підготовкою кадрів вищої 
кваліфікації відносно нормально, 
то спеціалізовані ради у право
славних присвоюють ступінь док
тора, не маючи у своєму складі 
навіть докторів богослов’я. Митро
полит Петро Могила в подібній си
туації направляв на вишкіл у закор
донні богословські центри. Вища 
атестаційна комісія України для 
присвоєння наукового ступеня 
доктора з певного фаху вимагає 
наявності у складі ради шести док
торів наук з нього. То ж тут якимись 
наказами про прирівнювання про
блему не вирішити. Треба мати що 
прирівнювати. Це питання вирішу
вати слід не оптом, а вибірково, 
на основі заздалегідь вироблених і 
узгоджених критеріїв. Покищо ті 
богословські праці, які інколи при
носять з бажанням подати їх на за
хист для здобуття світського на
укового ступеня за своїм рівнем 
осягнення теми, опрацювання 
джерельної бази стоять нижче кур
сової роботи студента 2-3 року на
вчання університету. Церкви ма
ють зрозуміти Державу в тому, що 
вона, скажемо образно, боїться 
заселити озеро мальками і рибою 
сумнівного ґатунку.

Чергове засідання Всеук
раїнської ради церков та 
релігійних організацій відбулося 
12 листопада в Державному 
комітеті України у справах релігій. 
На засіданні головував Предстоя
тель УАПЦ митрополит Тер
нопільський і Подільський Ме- 
фодій. На порядок денний

Релігійна панорама № 11 ’2002 7



Релігійне життя України

засідання було винесено питання 
про хід виконання Указу Прези
дента України /І.Кучми «Про 
невідкладні заходи щодо остаточ
ного подолання негативних 
наслідків тоталітарної політики ко
лишнього Союзу РСР та віднов
лення порушених прав Церков і 
релігійних організацій». Наголо
шувалося, що у питанні повернен
ня церковного майна необхідно 
переходити від слів до діла і ство
рювати міжвідомчі комісії в облас
тях для вирішення майнового пи
тання. Що ж стосується нового за
конопроекту, то заступник голови 
комітету у справах релігій М.Ма- 
ломуж наголосив, що зауваги та 
пропозиції релігійних організацій 
України враховані у новій редакції 
законопроекту «Про свободу 
совісті та релігійних організацій». 
Держкомрелігій запропонував ух
валити законопроект, однак пред
ставники Церков виявили бажання 
спершу ознайомитися з поправка
ми, а вже потім вести мову про йо
го ухвалення. Учасники зустрічі 
констатували, що, нажаль, досі 
пріоритет у передачі храмів та 
інших церковних будівель нале
жить Московському Патріархату 
в Україні. В той час, коли УПЦ МП 
передаються у власність цілі ком
плекси будівель (як, наприклад, 
Покровський монастир у Харкові), 
в тому ж Харкові Київському 
Патріархату досі не передано 
жодного храму, а віруючі вимушені 
молитися у пристосованих 
приміщеннях. Таке ж становище є і 
в багатьох інших областях України, 
зокрема на Сході та Півдні.

Відділ у справах релігій 
Чернігівської облдержадмі
ністрації зініціював проведення 
зустрічі християнської молоді 
різних конфесій під назвою «Віра, 
релігія та духовно-моральні про
блеми молоді». Під час зустрічі 
йшлося про важливість пізнати 
традиційну релігію свого народу, 
а вже потім визначитися з власною 
вірою. Саме до цього закликав мо
лодь завідувач відділу у справах 
релігій В.Молочко. Дискусію серед 
присутніх викликала пропозиція 
представника УПЦ КП ввести хри
стиянську освіту в школах. Опо
ненти вважали, що це може при
звести до пропаганди тієї чи іншої 
конфесії. Йшлося також про те, що 
відокремлення Церкви від держа
ви спрацьовує негативно проти са
мої держави. Як позитивний при
клад було наведено ситуацію 
в Грузії, де влада уклала договір з 
Грузинською Автокефальною ПЦ, 
згідно якого православ’я виз
нається традиційною релігією і 
одержує право на християнське 
виховання молоді. Цікавими і 
змістовними були на цій зустрічі 
виступи представників Римо-Като- 
лицької Церкви. (RISU.org.ua)

Всеукраїнський центр духов
ної безпеки і допомоги жертвам 
деструктивних сект «Діалог», ут
ворений в лютому 2002 р. в За
поріжжі, став членом Європейсь
кої федерації дослідницьких та 
інформативних центрів про сек
тантство (FECRIS). «Діалог» ство
рив мережу електронного інфор
мування про сектантство в Україні.
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Він має також намір розвивати 
міжконфесійну співпрацю з тими 
традиційними релігіями, які затур
бовані «загрозою тоталітарних 
сект», а також із засобами масової 
інформації. Видається Центром 
інформаційний бюлетень «Секты 
и культы». Президентом «Діалогу» 
є Павло Бройде.

«Українське реєстрове ко
зацтво», гетьманом якого в день 
Покрови було обрано ректора До
нецького інституту штучного інте
лекту доктора богослов’я А.Шев
ченка, має свої осередки в 10 об
ластях України. «Сьогодні ми бачи
мо своїх козаків як високодухов- 
них, інтелектуальних людей», - за
уважив гетьман і закликав не плу
тати духовність з культурою і мо
раллю. На його думку, духовність 
не заробляється людною не вихо
вується, а надається Богом, якщо 
людина цього гідна. В Донецьку 
реєстрові козаки разом із пред
ставниками церкви створили ди
тячий притулок, до якого забрали 
понад 700 дітей з вулиці.

Круглий стіл «Обговорення 
проекту Закону «Про внесення 
змін в Закон України «Про свободу 
совісті і релігійні організації» 
відбувся 7 листопада у Дніпропет
ровську. Його організаторами вис
тупили місцеві релігійні лідери при 
сприянні Інституту релігійної сво
боди (Київ). Наслідком Круглого 
столу стало прийняття спільного 
звернення представників Церков 
до депутатів ВР України від 
Дніпропетровської області з про-
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ханням не підтримувати даний 
проект.

Ремонтом і реставрацією 
пам’яток сакральної архітекту
ри відтепер буде займатися 
Кабмін України. В 2003 р. передба
чено провести ремонт і рестав
рацію ряду корпусів Національного 
заповідника «Києво-Печерська 
Лавра», в 2004 р. -  хоральної сина
гоги на Щекавицькій та ін.

Юні вандали із Фастова. їм
двом лише 15 і 18. Скориставшись 
ніччю, вони залізли до дзвіниці По- 
кровської Церкви, забрали звідти 
два дзвони -  70-ти і 25-ти кілогра
мовий, останній навіть встигли 
розпиляти. До подібної наруги 
в минулому вдавалися хіба що іно
земні завойовники і комуністи. Та
кий гріх ще й на совісті російського 
царя Петра І. Нинішніми вандала
ми рухали, зрозуміло, корисливі 
цілі. Для них святого не існує.

Наруга над пам’яттю Івана 
Франка в Нагуєвичах. Перебуваю
чи позаминулого року в рідному 
селі Каменяра, вирішив покласти 
квіти на могилу його батьків на 
цвинтарі, що розміщений в центрі 
села біля відродженої церкви, яка 
будувалася з участю і пожертви 
батька поета і яка з якихось причин 
в 1999 р. згоріла, як і відроджена 
в Нагуєвичах садиба Франків. За
уважу відразу, що цвинтар надто 
заріс бур’яном. З великими трудно
щами я, Анатолій Колодний, разом з 
колегами, які зі мною поїхали вкло
нитися батькам генія нації, знайшли
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в бур’янових зарослях могилу Якова 
Франка. Допомогти знайти могилу 
матері попросив школярів, які біга
ли по вулиці. Не вдалося!? Просив 
дорослих зорієнтувати, де може бу
ти ця могила. З тим же наслідком. 
А тепер ось з газет дізнаюся, що 
в селі помер священик. Як годиться, 
його поховали в центрі сільського 
цвинтаря, неподалік від могили 
батька Івана Франка. Але потім ко
мусь спало на думку: «Чому батько 
Франка повинен «дихати» у голову 
священику?» І прах Якова Франка 
перепоховують на край цвинтаря. Я 
тоді ще звернув увагу працівників 
музею І.Франка, що на моїй Черка
щині в Шевченковому (Керелівці) не 
так шанують батьків Тараса Шев
ченка. Навіть тоді, коли кладовище 
в центрі села закривали, могилу 
батька упорядкували. А в Нагуєви- 
чах не тільки забули, бо ж належно 
не упорядкували, а тепер ще, як ба
чимо, коять наругу, носять по цвин
тарю, нехтуючи при цьому релігійні 
канони. Така «шана» людині, яка по
дарувала Україні її славу, а Церкві 
села Євангеліє із понад кілограмову 
палітурку власноручного викуву із 
чистого срібла, викликає щонай
менше обурення. Маємо подумати 
над тим, як віддячити поету і в збе
реженні пам’яті його батьків, бо ж 
він «Яко син селянина, вигадуваний 
твердим мужицьким хлібом, почу
ваю себе до обов’язку віддати пра
цю свого життя тому простому на
родові».

Газета «Християнський світ» 
(№ 18) висловила свою стурбо
ваність тим, що пересічний грома

дянин країни з більшим бажанням 
читає газету з анекдотами, ніж її. І 
тут слушними є міркування редак
тора часопису В.Чернявського: «Ко
ли ж для когось краще замість хрис
тиянської газети читати анекдоти, 
замість Біблії -  детектив, а замість 
церкви відвідувати бар, дискотеку 
чи кіно, - то з нами явно щось не 
в порядку, ми йдемо не тим шляхом, 
що треба, і не туди, куди треба». За
уваживши на тому, що є два шляхи 
до Бога -  широкий і вузький, редак
тор відзначає легкість і доступність 
першого. «Туди вас просто може на
нести всезагальним людським по
током. Це -  весела дорога, безтур
ботна. Там музика, дівчата, вино, 
сигарети, танці. І все це веде до по
гибелі». Багато хто йде цим шляхом, 
оскільки їм нецікаво, нудно, не ве
село, не привабливо йти вузькою 
дорогою, якій притаманні всілякі об
меження, утиски, відсутність по
жадливості і похотей. Це не озна
чає, що вузька дорога веде не туди, 
куди треба. Тут все залежить від 
орієнтацій на цінності. Якщо комусь 
картини Голгофи здаються похму
рими, а Ісус Христос нудним персо
нажем, то при цьому не слід думати 
над тим як змінити християнство, 
розширити вузьку дорогу влашту
ванням дискотек для молоді і т.п. 
У цьому випадку може допомогти 
тільки корекція орієнтації. Справа 
в тому, що чим більше християнське 
стає привабливим, тим менше воно 
залишається християнським».

Народний депутат України 
Іван Мигович, який в недалекому 
минулому обстоював шкідливість
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для національного розвитку втру
чання в це релігійного чинника, 
піддавав критиці клерикальний 
націоналізм, відтепер у Верховній 
Раді очолює міжфракційне 
об’єднання на підтримку ка
нонічної Української православної 
Церкви, що знаходиться в юрис
дикції Московського патріархату. 
За його словами до об’єднання 
ввійшло вже 52 депутати із різних 
фракцій. Іван Мигович вважає, що 
відродження України, її духовного 
потенціалу неможливе без УПЦ. 
Його дивує те, що тисячолітня Ук
раїнська Православна Церква 
Московського патріархату -  церк
ва святого Володимира, за
порізьких козаків, Богдана Хмель
ницького, Михайла Грушевського 
(і звідки він це тільки взяв? -  «РП») 
державними органами вважається 
однією із 125 релігійних ор
ганізацій України, поруч з іншими 
псевдорелігійними організаціями.

Редактори релігійних видав
ництв, газет і радіо, які зібралися 
на зустріч у Львові, не мають ніяких 
претензій проти встановлення 
в країні політичної цензури. Отець 
Петро Паньків, призначений главою 
УГКЦ Любомиром Гузарем цензо
ром богословських і літургійних 
публікацій, має стежити за тим, що 
друкується у видавництвах Церкви, 
бо останнім часом видається багато 
книжок на релігійну тематику, але не 
всі вони є корисними для віри і мо
ралі. Отець Петро запевняє, що його 
служіння не скидатиметься на те, 
яке мало місце у середньовіччі, а бу
де цілком демократичним.

Пам’ятник Ісусу Христу є ли
ше в Ходорові, що на Львівщині.
Мідний Ісус Христос шестиметро
вої висоти -  це взагалі щось особ

ливе і вражаюче. Просити благо
словення в Ісуса сюди щодня при
ходить дуже багато людей. Про
сять у Господа опіки й весільні па
ри. Особливо вселюдно тут у дні 
релігійних свят.

Ганна Мулюн, яка очолює 
«Порятунок», розпочала після 
тривалої мовчанки новий «хресто
вий похід!» проти «тоталітарних 
деструктивних сект», яких конфе
ренція «Тоталітарні секти -  загроза 
правам людини у Східній Європі», 
що відбулася у Вінниці в кінці жовт
ня, нарахувала більше пятидеся
ти. До останніх ввійшло цілий ряд 
релігійних спільнот, які одержали 
офіційну державну реєстрацію і 
вже давно вийшли із стану секти. 
Це, зокрема, товариство свідків 
Єгови, Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів, Церква Повного 
Євангелія, Церква Христа, різні ха- 
ризматичні Церкви, Товариство 
свідомості Крішни, РУНВіра та ін. 
Дивує те, що при цьому явно ігно
руються основні положення про
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свободу віросповідань як ук
раїнських, так і міжнародних пра
вових документів.

Більшість Церков в Україні 
відзначили річницю найбільшо
го штучного голодомору в Ук
раїні 1932-33 рр. День пам’яті 
жертв голодоморів щорічно 
відзначатиметься в Україні в чет
верту суботу листопада. Лише в XX 
ст. українці пережили три великих 
штучних голодівки, жертвами яких 
стали біля 10 млн. осіб. Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-Ук- 
раїни УПЦ КП Філарет у своєму По
сланні з нагоди 70-ї річниці штуч
ного голодомору в Україні 1932- 
1933 рр. зазначив: «В ці дні разом 
із всім українським народом наша 
Церква згадує одну з найсумніших 
подій в історії України -  штучний 
голодомор 1932-33 рр. Історія 
свідчить, що внаслідок проведено
го за наказом з Москви свідомого 
та цілеспрямованого вилучення 
у селян восени 1932 р. всіх харчо
вих продуктів в Україні від голоду 
загинуло до 10 млн. осіб. І хоча літо 
того року видалося врожайним, 
голод уразив в першу чергу хлібо
робські райони нашої Батьківщи
ни. Цілі села вимирали, з ’явилися 
навіть випадки людоїдства, а ра
дянське керівництво вимагало все 
збільшувати розміри хлібозаготівлі 
та продавало зерно за кордон. 
Державні керівники категорично 
заперечували сам факт існування 
голоду та відмовлялися від допо
моги, яку пропонували іноземні 
держави. Таким чином голодомор 
1932-1933 рр. є фактом влаштова

ного радянською владою геноциду 
українського народу та злочином 
проти людства. Як такий він пови
нен бути поставлений в один ряд з 
іншими фактами масового геноци
ду, на які, на жаль, було багате ми
нуле XX ст. Згадуючи страшні події 
голоду, ми, як християни, повинні 
не тільки розглядати їх, як історич
ний факт, а насамперед знаходити 
в них висновки для свого духовно
го життя. ... Те, що вчинили войов
ничі безбожники, ще раз підтвер
дило, що неможливо побудувати 
«безбожний рай», не можна збуду
вати щастя одних на пограбуванні 
та винищенні інших. Тому й тепер, 
коли український народ будує 
свою незалежну державу, кожен з 
нас повинен пам’ятати, що осно
вою благополуччя і процвітання 
народу є не стільки зовнішні 
суспільні перетворення, скільки 
внутрішнє преображения кожної 
людини. Для того, щоб настали 
зміни в суспільстві, кожен з нас не 
повинен чекати, коли хтось інший 
зробить їх, а змінюватися самому 
та змінювати те, що в його силах, 
бо саме цього -  не засуджувати 
інших, а викорінювати свої гріхи -  
вчить нас Господь. Тому, згадуючи 
трагедію голодомору, ми повинні 
зробити все, що від нас залежить, 
щоб подібні трагедії ніколи не по
вторювалися. ... Тому звертаюся 
до всіх, кому не байдужа доля на
шої держави, приділити відповідну 
увагу його вивченню та розповсю
дженню правдивих знань про при
чини та наслідки злочинних діянь 
радянського керівництва, які при
звели до загибелі мільйонів наших
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співвітчизників. Переконаний, що 
в Україні, як і в інших державах, що 
пережили подібні національні тра
гедії, повинен бути створений 
відповідний меморіальний ком
плекс, атому підтримую висловле
ну представниками громадськості 
ідею побудови в Києві пам’ятника 
жертвам голодомору. Нехай Все- 
милостивий Господь упокоїть душі 
всіх, хто 70 років тому загинув від 
голоду, і сотворить їм вічну 
пам’ять!’. Єпископи Києво-Галиць- 
кої митрополії УГКЦ звернулися 8 
листопада 2002 р. до вірних та всіх 
людей доброї волі з посланням з 
нагоди 70-ї річниці штучного голо
домору в Україні 1932-33 рр., вла
штованого радянським режимом з 
метою винищення українського 
народу, що забрав життя від 7 до 
11 млн. людей. «Протягом деся
тиліть так званий вільний світ за
мовчував цю страшну сторінку на
шої історії, хоч був добре поінфор
мований, а радянський уряд ста
рався викоренити спогади про го
лодомор навіть в очевидців і запе
речити його існування. Ми, єпис
копи УГКЦ, разом із всім нашим 
народом... закликаємо молитися, 
щоб таке лихо більше ніколи не по
вторилося»,- йдеться у зверненні 
ієрархів. За словами єпископів, 
наслідки голодомору відчуваються 
й досі, адже водночас із фізичним 
винищуванням українського наро
ду було завдано жахливого удару 
по його духовності, оскільки про
грама голодомору включала по
вальну русифікацію. На думку 
єрархів, нинішні негаразди -  
невміння організувати суспільне,

політичне, економічне життя, алко
голізм, наркоманія, аборти, само
губства -  у лихах минулого 
століття, чільне місце серед яких 
посідає голодомор. Першим кро
ком подолання наслідків подій 
70-літньої давності є повернення 
людям землі, відродження почуття 
національної гідності, справедли
вості, економічної та соціальної 
стабільності. Саме в цьому, пере
конані владики УГКЦ, полягає за
вдання держави Україна.

В Соборі св. Юра 23 листопада 
розпочалася акція «Нехай у вашому 
домі ніколи не забракне хліба», при
свячена 70-м роковинам голодомо
ру в Україні, організованого ко
муністичною владою Союзу. Після 
божественної літургії та панахиди 
в Соборі благословили хліб. Потім 
кожний, хто зробив пожертву, отри
мав хлібину, яку споживав в родин
ному колі або передавав нужден
ним. Поминальні панахиди і мітин- 
ги-реквіїми відбулися в багатьох 
селах Галичини і Закарпаття при 
участі греко-католицької Церкви.

П Р А В О С Л А В 'Я

Патріарх УПЦ КП Філарет 
в жовтні відвідав парафії Церк
ви в США. Насамперед він побу
вав у храмі Св. Трійці в місті Норт 
Роялтон (иг$ат Огайо), де місцева 
православна громада відзначала 
своє 50-річчя. Божественну 
літургію Святійшому тут співслу- 
жили єпископ-вікарій Степан 
(Біляк) і священики Київського 
Патріархату у США і Канаді. 
На Літургії були присутні не лише
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православні віруючі, а й віруючі з 
греко-католицьких парафій, в т.ч. і 
6 священиків. Патріарх 21 жовтня 
взяв участь у засіданні Єписко
пальної Ради УПЦ КП у США й Ка
наді, на якому було затверджено 
Статут Українського православно
го вікаріату. Сердечно вітав 
Патріарха український Чикаго. 
В суботу 26 жовтня він взяв участь 
в засіданні комітету «За Київський 
Патріархат», керівником якого є п. 
Василь Косогор. В неділю 27 жовт
ня архиєрейська літургія зібрала 
сотні українців Канади до кафед
рального собору св.Софії. В цей 
же день Патріарх побував у кафед
ральному соборі св.Володимира і 
Ольги греко-католицької церкви, 
мав зустріч з єпископом УГКЦ 
в Чикаго Інокентієм Лотоцьким, 
відвідав Український культурний 
центр. Це -  другий візит Патріарха 
Філарета до Америки в цьому році. 
Він був зі своїм народом в Америці 
так, як і на рідній Україні. (Голос 
православ’я. - №21)

Київський Патріархат за 
рівнем підтримки мешканців 
України так і залишається на 
першому місці. Це засвідчило ос
таннє опитування, проведене 
«Соцінформом» серед слухачів 
радіо «Воскресіння». Так, на питан
ня: »До якої конфесії Ви себе 
відносите?» 36,55% опитаних за
явило, що до Київського Патріар
хату (до Церкви Московського 
Патріархату -  лише 9,04%), 
Відвідують храми Київського 
Патріархату 29,23% опитаних 
(Московського -  14,92%). Серед

Релігійне життя України

найвідоміших релігійних діячів су
часної України названо Патріарха 
УПЦ КП Філарета -  30,12% опита
них (за Предстоятелем Церкви 
Московського Патріархату 11,45% 
опитаних). Позитивно, в інтересах 
України діяльність Київського 
Патріархату оцінило 55,42% опи
таних, негативно -  7,23%
(відповідно Церкви Московської 
юрисдикції -  21,29% і 32,53%).

Київський Патріархат стур
бований «дефіцитом рідної мо
ви» в Церкві. Про це заявив на 
Всеукраїнській науковій конфе
ренції в Переяславі-Хмельницько- 
му з проблем мови єпископ Ди- 
митрій -  ректор Київської духовної 
академії. Далеко не у всіх церквах 
Служба Божа ведеться ук
раїнською мовою, наголосив вла
дика. Мають місце дискусії з при
воду того, чи робити переклади 
старослов’янських богословських 
текстів на рідну нам мову.

Завершуються роботи з 
відновлення Михайлівського 
Золотоверхого Собору. За три
роки виконано майже 700 кв. 
метрів мозаїки та втричі більше 
живопису. «Митці намагались за 
допомогою стінопису відтворити 
атмосферу тих часів, коли ще 
жив дух козаччини, була свіжа 
пам’ять про славних достой
ників, захисників волі й духов
ності українськбкого народу. Са
ме їхні постаті й прикрашають 
стіни» ,- зауважує Леонід Тоць- 
кий , один з авторів проекту 
відродження святині.
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Музей покійного патріарха 
УПЦ КП Володимира (Романюка)
відкрито у його рідному селі Хімчин 
Косівського р-ну на Івано- 
Франківщині. Відкрили його під час 
цьогорічного гуцульського фестива
лю, який проходив на Косівщині. Му- 
зей-садибу створено на доб
ровільних засадах, завдяки ен
тузіазму односельчан владики. Чин 
освячення музею провели ієрархи і 
духовенство УАПЦ та УПЦ КП. Серед 
них був Предстоятель УАПЦ митро
полит Мефодій, митрополит Івано- 
Франківський і Галицький цієї ж 
Церкви Андрій, єпископ Коломийсь
кий і Косівський УПЦ КП Іоанн. Се
ред промовців був і син Патріарха 
священик Тарас Романюк.

Руїни Максаківського Спасо- 
Преображенського монастиря,
що в Менському районі Чер
нігівщини передані Українській 
Православній Церкві Київського 
Патріархату. Після відновлення, це 
буде перший монастир УПЦ КП на 
Чернігівщині. Від монастиря там 
лишилися тільки руїни дзвіниці і 
мурів та фундамент храму. Почат
ки Максаківського монастиря губ
ляться у віках. Відомо тільки, що 
1642 р. його відновлювали ченці 
Трубчевського монастиря, який 
належав тоді до Київської митро
полії. Свого часу ігуменом тут був 
святий Димитрій (Туптало), більш 
відомий як митрополит Ростовсь
кий. За описом 1767 р., в монас
тирі були два храми -  Спасо-Пре- 
ображенський і Введенський. 
У 1776 р. в монастирі жив Констан
тинопольський Патріарх Серафим.

Максаківська обитель повністю бу
ла зруйнована за радянської вла
ди. (Л. Потапенко)

Ректор Київської Духовної 
Академії і Семінарії єпископ Пе- 
реяслав-Хмельницький Димитрій 
(Рудюк) призначений Головою Уч
бового комітету УПЦ Київського 
Патріархату. Це рішення було 
прийняте на засіданні Священного 
Синоду Церкви, що відбулося 19 
листопада в Патріаршій резиденції 
в Києві під головуванням Свя
тійшого Патріарха Філарета.

Ієрархи УПЦ КП негативно 
оцінюють фільм Ільєнка «Мо
литва за Мазепу». Єпископ Ди
митрій (Рудюк) вважає фільм чер
говою анафемою на українського 
гетьмана Івана Мазепу, цього разу 
від українських кінематографістів. 
«Це було дві години сорок хвилин 
сорому за українське кіномис
тецтво. ... Тут мусить у свідомого 
українця пробудитись гордість за 
те, що ми покажемо правдивого 
Мазепу не тільки і не стільки 
північному сусідові. На жаль, вия
вилось, що немає що показувати, 
окрім всього модерного і всього 
в цій так званій «художній стрічці» 
згвалтованого або сексуально не
здорового. Якщо це молитва за 
Мазепу, то даруйте, що таке мо
литва? Фільм носить образливий 
характер для багатьох віруючих ук
раїнців, тих, які шанують пам’ять 
про великого гетьмана Івана Ма
зепу, як будівничого храмів, ро
зумного і обдарованого політика- 
дипломата і, насамкінець, патріо-
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та, який щиро і свідомо боровся за 
незалежність України. Не такого 
знає українська історія Івана Мазе
пу. Ним було збудовано і профун- 
довано понад тридцять право
славних храмів і святинь. Ця люди
на була побожна і мала страх Бо
жий. ... Що ми за українці право
славні, що ім’я славного Мазепи 
так потоптали. Чи нам знову підсу
нули анафему, тепер вже не Ма
зепі, а українській культурі. Гадаю, 
що це не памфлет, а біль душі. 
Православні не мовчіть, від
гукніться. Скоро так званий фільм 
«Молитва за Мазепу» побачите на 
телеекранах. І вас не спитають, чи 
це вам приємно дивитись, а вчи
нять звичайнісіньку наругу над ва
шими святими почуттями. Показ 
цього содому профінансують. Як 
знайшли десять мільйонів,
то знайдуть і менше. Не хочеш -  не 
дивись... Господи! Ми ж вільні...».

Своєрідна інформаційна вій
на ведеться між Церквами Ук
раїни вже і в Інтернет-мережі.
Зокрема в сайті УПЦ МП за 18 лис
топада повідомлялося, з посилан
ням на (належить до тра-
диціоналістської Католицької 
Церкви, яка не прийняла рішень II 
Ватиканського Собору) про те, що 
24 жовтня 2002 р. єпископ цієї 
Церкви у США Марк (Піварунас) 
прийняв у католицтво єпископа 
Донецького і Маріупольського УПЦ 
КП Юрія (Юрчика). Далі стверджу
валося, що владика Юрій у пись
мовій формі підтвердив свою згоду 
перейти до католицтва і у костелі 
традиціоналістської Католицької

Релігійне життя України

Церкви у м.Омага (США) зачитав 
нове «визнання віри», а наступного 
дня відправив свою першу Літургію 
у ролі католицького єпископа ук
раїнського обряду. Вже наступного 
дня на офіційному сайті УПЦ КП 
з ’явилася самого владики Юрія, 
у якій він називає ці публікації «на
клепом, направленим на дискри
мінацію не лише його, як єпископа 
Київського Патріархату, але й всієї 
Церкви». За повідомленням прес- 
служби Київської Патріархії, 19 ли
стопада відбулося засідання Сино
ду УПЦ КП під головуванням 
Патріарха Філарета. Серед прий
нятих Синодом рішень є призна
чення, на прохання єпископа До
нецького і Маріупольського Юрія 
(Юрчика), вікарного єпископа До
нецької єпархії. Ним став архиман
дрит Сергій (Горобцов).

Московське Православ’я Ук
раїни так і не може визначитися, 
до якої християнської конфесії 
віднести заступника голови 
Комітету Верховної Ради України із 
культури й духовності Павла Мов- 
чана. Він водночас є адептом 
РУНВіри, політкерівником
Київського Патріархату і «антипра- 
вославним провокатором». А ось 
член Комітету народний депутат 
Микола Жулинський лобіювальни- 
ком не тільки Київського Патріар
хату, а й католиків та уніатів. Остан
ньому приписують ще й підступні 
дії із втягнення в міжцерковні про
тистояння в Україні Вселенського 
патріарха Варфоломія І (Спасите 
наши души! -  №7). То ж якщо ти не 
з нами, то ти чийсь, а не просто
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рівний у своїх ставленнях до різних 
конфесій політик.

В своєму листі на адресу Го
лови Верховної Ради України 
В. Литвина щодо розгляду питан

ня про зміни до 
Закону про 
свободу совісті 
Предстоятель 
УПЦ МП митро
полит Володи
мир (Сабодан) 
зауважив, що 
проект є кро
ком назад 
в порівнянні із 

діючим Законом. Але водночас 
Владика в дещо ультимативній 
формі пропонує такі зміни до про
екту Закону, підготовленого Держ- 
комом релігії України, які вивершу
ють керовану ним Церкву над 
іншими, звучать як втручання 
Церкви в діяльність державних ор
ганів влади («Церква підтримає 
майбутній законопроект лише за 
певних умов»). Певно що не Церк
ва приймає державні закони, 
а єдиний законодавчий орган 
країни -  Верховна Рада. Церква ж 
має діяти у визначеному їй дер
жавними законами правовому 
полі. Відтак безпідставними є 
прагнення внести до Закону поло
ження «про визнання державою 
особливої ролі канонічного Право
слав’я (це Московського Патріар
хату -  ?) в історії України, в станов
ленні та розвитку духовності і куль
тури її народу» (а хіба не зіграла 
ніякої ролі в збереженні і розвитку 
власне української духовності Гре-

ко-католицька церква -  ?); «повер
нення у власність канонічної пра
вославної конфесії (чому лише 
УПЦ, а й не іншим православним 
церквам і греко-католикам -  ?) 
всього церковного майна, яким 
поки що володіє та користується 
держава». То ж треба Церкві чітко 
усвідомлювати своє дійсне місце 
в національній історії українців, ра
хуватися з наявністю в країні інших 
Церков, які можуть також вистав
ляти від свого імені якісь вимоги 
до проекту Закону, які працювати
муть лише на їх інтерес, і після цьо
го вносити свої пропозиції до зага
лом продуманого -  з врахуванням 
інтересів всіх наявних в Україні 
конфесій і церков, а також відо
кремлення Церкви від Держави -  
проекту Закону «Про свободу 
совісті і релігійні організації», по
даного Держкомом релігій Ук
раїни. При цьому Владиці варто 
було б застерегти свої єпархії від 
поширення фальшивки, що нібито 
ця державна інституція розіслала 
у всі області вказівку не передава
ти на виконання відомого Указу 
Президента УПЦ відібране в пра
вославних більшовиками майно.

Львівська єпархія УПЦ МП
звернулася з листом до міського 
голови Львова з проханням надати 
5 земельних ділянок під бу
дівництво храмів у різних районах 
міста. Це питання перебуває вже 
на розгляді відповідних структур 
міської ради і буде винесене на 
сесію міської ради найближчим ча
сом. Представники єпархії з при
хильністю ставляться до ідеї посла
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Російської Федерації в Україні про 
будівництво храму цієї конфесії 
біля Пагорбу Слави. Як повідовив 
архиепископ Львівський і Дрого
бицький Августин: «Я прошу
стільки ділянок, бо саме стільки є 
зареєстрованих громад. Хоча я не 
згадав про кафедральний собор і 
монастир та приміщення для кате- 
хизаційних потреб. Розумію, що це 
швидко вирішити не можна, але 
сподіваюся, що будуть кроки на
зустріч, головне -  почати співпра
цю. Можна по різному ставитися 
до нашої юрисдикції, але треба 
зважати, що УПЦ МП -  найбільша 
конфесія в Україні, а від того, як до 
нас ставляться тут, буде залежати 
розвиток міжконфесійних сто
сунків в Україні взагалі».

Голова синодального відділу
УПЦ МП із взаємодії зі Збройними 
силами та іншими військовими 
формуваннями України архиепис
коп Львівський і Галицький Августин 
(УПЦ МП) своєю активною 
діяльністю в Україні доводить, що 
недаремно одним із перших 
(раніше навіть від Московського 
Патріарха) отримав в Кремлі орден 
св.Андрія Первозванного. Цей ор
ден, згідно статуту, дається лише за 
особливі заслуги перед Росією. На

ведемо приклад діяльності владики 
лише за 5 останніх днів жовтня: ар
хиепископ взяв участь у навчальних 
зборах керівників органів та установ 
кримінально-виконавчої системи 
України і виступив перед учасника
ми із доповіддю зустрівся з коман
дувачем 14-го авіаційного корпусу 
генерал-майором Ю.Синенком. Та
кож владика мав зустріч з генераль
ним консулом Російської Федерації 
у м.Львові М.Мясоєдовим, взяв 
участь у роботі звітно-виборної кон
ференції організації російських гро
мад Львівщини. 28 жовтня архиепи
скоп відвідав Держкордон України, 
де його прийняв голова -  команду
вач прикордонних військ України ге
нерал-полковник М.Литвин зі 
своїми заступниками. У військово
му відділі владика прийняв гене
рального директора міжнародного 
проектно-косультативного уп
равління Макса Рондоні (США), ви
конавчого директора Української 
місії тюремного служіння Ю.Ва- 
сильчука. Разом з гостями владика 
відвідав Департамент України з пи
тань виконання покарань, де їх 
прийняв голова Департаменту ге
нерал-полковник В.Льовочкін. 29 
жовтня архиепископ зустрівся з на
чальником військового ліцею пол
ковником М.Гоголевим, президен
том військово-християнського 
братства полковником запасу С.Ли
сенком і главою Християнської се
лянської спілки О.Шаромиговим. 
У Пущі Водиці Київської області вла
дика виступив на семінарі 
керівників кримінально-виконавчих 
установ України. Як бачимо, УПЦ 
МП, а, отже, й практично державна
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Церква Росії -  Московський 
патріархат -  має достовірну інфор
мацію про стан української криміна
льно-виконавчої, прикордонної та 
інших систем України. Багато 
контррозвідок інших країн витрача
ють значні кошти, щоб знати те, в 
чому поінформований владика.

Можливість поступового по
вернення Свято-Троїцькому 
Іонівському монастирю ко
лишніх монастирських приміщень, 
які за радянських часів було пере
дано Національному ботанічному 
саду ім.М.Гришка, розглянула 
спеціальна комісія Державного 
комітету у справах релігій за учас
тю народних депутатів України. 
«Питання повернення Церквам 
їхнього колишнього майна і 
приміщень є дуже болючим, адже 
нові власники вже звикли вважати 
все своїм»,- зазначив перший за
ступник голови Держкомрелігій 
М.Новиченко. Він підкреслив, що 
Указ Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо остаточ
ного подолання негативних 
наслідків тоталітарної політики ко
лишнього Союзу РСР стосовно 
релігій та відновлення порушених 
прав Церков і релігійних ор
ганізацій» потрібно виконувати. 
Держкомрелігій пообіцяв позитив
но вирішити питання про монас
тирське майно. Саме на виконання 
цього Указу глави держави група 
народних депутатів звернулася до 
глави Уряду з проханням поверну
ти ченцям Свято-Троїцького 
Іонійського монастиря три 
приміщення, кілька льохів і дозво

лити впорядкувати старовинний 
цвинтар, який знаходиться на те
риторії ботанічного саду. Під час 
огляду приміщень було з ’ясовано, 
що більшість з них знаходяться 
у занедбаному і напіваварійному 
стані. Частину з колишніх монас
тирських будівель ботанічний сад 
здає в аренду. Старовинний цвин
тар майже зрівняно з землею, а з 
надмогильних плит зроблено 
східці між квітниками, висаджени
ми на схилах. Враховуючи, що 
кількість співробітників Національ
ного ботанічного саду зменшилася 
майже вдвічі, не всі колишні лабо
раторні й інші приміщення викори
стовуються за призначенням, 
Держкомрелігій пропонуватиме 
повернути поступово монастирю 
його будівлі, наголосив М.Нови
ченко. (Л.Козік)

Поки вирішиться питання за
конно можна здобути самоза- 
хватом, що практикується Цер
вою Московського Патріархату. 
Так було захоплено монастирсь
кий корпус на території ботанічно
го саду Національної Академії наук 
України. При цьому по-варварсь
кому нищаться насадження, краса 
перлини Києва. Киянка Ф.Гогіна 
поскаржилася в газету «Сегодня», 
що ченці київської пустині навіть не 
пускають мешканців будинків до їх 
квартир. «Монахи загородили ко
лючим дротом озеро. Не пускають 
нас додому. Говорять, що цю зем
лю викупили (?) і тепер вона нале
жить їм. Що робити? Кому по
жалітися на монахів?». Огороджу
ючи себе від «грішного світу», мо
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нахи цим явно йдуть проти заповіді 
Христа про любов до ближнього. 
То ж і наступає після таких дій 
ченців відгородження суспільства 
від них, що видно із засльозеного 
листа киянки Ф.Гогіної.

Подячний лист на ім’я керу
ючого Черкаським єпархіаль
ним Управлінням УПЦ МП ар
хиепископа Софронія надійшов 
від Дніпропетровської єпархії УПЦ 
КП. У листі архиепископ Дніпропе
тровський і Криворізький Адріан 
написав, що після ознайомлення і 
вивчення інтерв’ю владики Со
фронія в газеті «День» за 6 вересня 
2002 р. Дніпропетровське 
єпархіальне управління УПЦ КП, 
духовенство та віруючі «висловлю
ють Вам щиру подяку за ті думки та 
побажання, які Ви висловили 
у своїй статті про впевненість в от
риманні українським народом ста
тусу Помісної Православної Церк
ви в Україні. Ваша сміливість і 
патріотизм зобов’язують замисли
тись кожного українця, який 
вболіває за Українську дер
жавність і за незалежну Українську 
ПЦ, що було відібрано у неї Мос
ковським Патріархатом у 1686 р.». 
Архиепископ Адріан розповів 
у своєму листі про стан 
будівництва церков Київського 
Патріархату на Дніпропетровщині: 
«...Ви навели приклад у статті про 
те, що собор у Черкасах будувався 
лише за рахунок коштів парафій 
Черкаської єпархії, без допомоги 
спонсорів і місцевої влади. Який 
парадокс -  Дніпропетровській 
єпархії Московського патріархату

влада на Дніпропетровщині 
більшість храмів сама побудувала 
за народні кошти і зобов’язала всіх 
спонсорів направляти фінансову і 
матеріальну допомогу парафіям 
філії РПЦ Московського Патріарха
ту в Україні. Разом з тим місцеві 
владоможці дали таємну вказівку, 
щоб спонсори не допомагали па
рафіям УПЦ Київського Патріарха
ту. ... Але нехай будують храми для 
філії Російської ПЦ в Україні. Прий
де час, коли майже всі храми, со
бори і монастирі перейдуть 
у власність Помісної УПЦ». Лист 
владики Адріана закінчується ци
татою з інтерв’ю владики Со
фронія: «Як важко зустрічатися з 
українцями діаспори, відповідати 
на їхні запитання -  вони про нашу 
складну церковну кон’юнктуру не 
хочуть спухати. Для них це просто 
неможливі речі на фоні тієї великої 
потреби в єдиній Церкві, яку мають 
країна, народ. І вони праві, бо 
у вільній державі має бути і вільна 
Церква, і вороття назад немає». 
(Популярная, ЗО жовтня)

Православна Церква України 
Московського Патріархату ду
ховно окормлює не лише хво
рих, а й ув’язнених. Поруч з 
Інститутом невідкладної і віднов- 
лювальної хірургії в Києві висвяче
но храм візантійського стилю в йо
го архітектурі. Храм матиме ім’я 
св. Олександра Невського. Спон
сором будівництва був відомий 
бізнесмен О.Момот, який загинув 
від кілерівської кулі в 1996 р. А 
в Херсоні архиепископ Іоанафан, 
щоб юні арештанти не відчували
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себе «ізгоями», відвідує місця їх 
попереднього утримування і ув’яз
нення, обдаровує їх духовною літе
ратурою і солодощами.

Фундамент найбільшої не
дільної школи Києва закладено 
на території Благовіщенського со
бору, що в Святошино. Згідно про
екту, споруда має три поверхи, 
на яких розмістяться навчальні 
класи, зали для прийому, для хре
щення. За словами благочинного 
храмів Києва Української Право
славної Церкви (Московського 
патріархату) протоієрея Віталія 
Косовського, школа відкриє свої 
двері учням через два роки.

Львівське крайове братство 
св.Андрія Первозваного в сво
єму відкритому листі на ім ’я 
Предстоятеля УАПЦ митрополита 
Мефодія висловило невдоволен
ня тим, що він разом з предстоя
телями і главами християнських 
церков виступив за «спокій в дер
жаві». «Ми побачили з екранів те
левізорів, як виступають один за 
одним лакеї владоможців, хулячи 
тих, хто насмілюється мирно вис
ловити свої жалі і претензії. І чо
мусь Ви, Предстоятель УАПЦ. 
Стаєте на бік влади і закликаєте 
до послуху. До молитви....берете 
участь в сумнівній політичній грі. 
Це ще раз пояснює, чому влада 
так хотіла бачити Вас Предстоя
телем УАПЦ і зробила для цього 
все» (Успенська вежа. -№ 10). Ця 
Заява Братства розкриває ту си
туацію, яка нині склалася в Авто
кефальній Церкві.

Підпал пристосованого під 
храм приміщення парафії УАПЦ
вчинено 14 листопада у Хортиць- 
кому районі Запоріжжя. Оскільки 
громада не має свого храму, то бо
гослужіння вона вимушена 
відправляти у великому металево
му ангарі. Винуватцями підпалу є 
дві жінки, які розлили в приміщенні 
принесений ними бензин і підпа
лили його, після чого втекли. У мо
мент пожежі в храмі знаходився 
священик зі своєю донькою. Вони 
вимушені були втікати через вікно. 
На щастя, більш нікого в церкві не 
було. Пожежники, які приїхали до
сить швидко, загасили вогонь, од
нак постраждав церковний інвен
тар. До іконостасу вогонь не 
дістався. За словами заступника 
начальника управління відділу 
у справах національностей, 
міграцій та релігій Запорізької 
облдержадміністрації В.Козуби, 
потерпіла парафія раніше перебу
вала в юрисдикції УПЦ КП. Потім 
громада перейшла до УАПЦ. За
раз до її статуту внесені зміни, і па
рафія вважає себе приналежною 
єпархіальному управлінню УПЦ 
в США. «У регіоні, як і у всій Україні, 
не обходиться без міжконфесійних 
конфліктів. Однак якогось гостро
го протистояння між тією чи іншою 
конфесією немає. Отож, до за
кінчення слідства, важко припус
тити, представники якої саме кон
фесії могли вчинити злочин», -  го
ворить В.Козуба. У Запоріжжі 
діють парафії багатьох конфесій. 
Найбільша -  громада УПЦ МП. 
У місті також широко представлені 
протестантські громади, Київсь-
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кий Патріархат, католицькі, му
сульманські, юдейські громади. 
(RISU.org.ua)

«Хто що 
урвав, тому 
те й зали
шиться». Так
р о з ц і н и в  
н а с л і д к и  
процесу ре
алізації Пре
зидентсько
го Указу про 
«відновлення 

порушених прав церков і ре
лігійних організацій» Предстоя
тель УАПЦ митрополит Мефодій, 
закриваючи, як головуючий, чер
гове засідання Всеукраїнської ра
ди церков і релігійних організацій. 
Йшла мова про подальшу долю ще 
недорозподіленого майна, про ме
ханізм його передачі, зокрема то
го, яке теперішні його орендарі 
прагнуть терміново відремонтува
ти, щоб потім здерти з нових влас
ників надто великі кошти за прове
дену ними роботу. Особливо це 
стосувалося Криму, де підприємці 
ударними темпами облаштували 
«крутий» оздоровчий центр в лю
теранській церкві і концертний зал 
для сліпих в православному храмі. 
На виконання Указу Президента 
«Про невідкладні заходи щодо ос
таточного подолання негативних 
наслідків тоталітарної політики ко
лишнього Союзу РСР..» в держбю
джеті передбачено 10 мільйонів 
гривень. Куди вони підуть і на що 
будуть витрачені, покаже час. 
Скоріше вони підуть на ремонт

культових споруд, які мають істо
ричну цінність. Йшла мова на 
засіданні про новий проект закону 
про свободу совісті. Всі погодили
ся, що діючий нині закон вже за
старів. В проекті говориться про 
вирівнення в правах духовних і 
світських навчальних закладів, на
дання прав юридичної особи 
церкві, гарантування соціального 
захисту і пенсій духовним особам, 
дозвіл на виробничу і господарсь
ку діяльність релігійним ор
ганізаціям та ін. Згідно проекту 
релігійні заходи в громадських 
місцях проводяться не з дозволу 
влади, а лише після простого 
повідомлення її про них.

Паломницьку поїздку до 
Єгипту здійснив наприкінці жовтня 
на запрошення Коптської Церкви 
керуючий Патріархією УАПЦ, ди
ректор Українського центру візан- 
тиністики і патрології архиепископ 
Ігор (Ісіченко). У патріаршій рези
денції відбулася зустріч владики 
Ігоря з Патріархом Олек
сандрійським і всієї Африки Петром 
VII, на якій Патріархові вручили ос
таннє видання Українського центру 
візантиністики і патрології -  книгу 
«Монашество давнього Єгипту». 
Архиепископ Ігор відвідав грецьку 
православну церкву вмч.Юрія Пе
реможця в Каїрі. У коптській бого
словській семінарії при монастирі 
Пресвятої Діви Марії в Ель-Мухар- 
рак відбулася лекція владики Ігоря 
«Православна перспектива ук
раїнської історії: 988-2002». Ієрарх 
ознайомився з життям чернечих 
спільнот Єгипту. Під час візиту
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відбулася зустріч у Центрі патріо
тичних досліджень у Каїрі, що зай
мається перекладом творів Отців 
Церкви арабською мовою. На цій 
зустрічі директор каїрського патри
отичного центру доктор Носші Бот- 
рос та єпископ Ігор досягли домо
вленості про співпрацю київського 
та каїрського патрологічних осе
редків. ( «Аді а Sophia»)

Нове напруження стосунків 
в Українській Автокефальній 
Православній Церкві (УАПЦ).
Приводом до цього стала оприлюд
нена 21 листопада у Києві Всеук
раїнським братством апостола 
Андрія Первозванного УАПЦ Заява 
про статутне управління УАПЦ та 
перспективу подолання церковно
го розколу. Автори Заяви відкрито 
заявили про те, що теперішнє уп
равління УАПЦ сформоване всупе
реч церковним канонам. Підставою 
для такого твердження стало те, що 
митрополит Тернопільський і 
Подільський Мефодій 14 листопада 
2002 р. заявив про скликання 11 
грудня 2002 р. без благословення 
митрополита Константина і без 
рішення розширеного Архиєрейсь- 
кого Собору з участю мирян. Авто
ри Заяви стверджують, що з опри
людненого 14 листопада 2002 р. 
запису розмови президента Ле
оніда Кучми з главою Львівської об
ласної державної адміністрації Сте
паном Сенчуком, здійсненого май
ором Мельниченком 11 липня 2000 
р., перешкоди у визнанні митропо
лита Константина Предстоятелем 
УАПЦ були інспіровані вищим дер
жавним керівництвом України за

рекомендаціями керівника відділу 
зовнішніх церковних зносин 
Російської Православної Церкви 
митрополита Кирила. «Миряни 
УАПЦ мають підстави підозрювати, 
що теперішнє управління УАПЦ бу
ло сформоване всупереч церков
ним канонам через втручання ви
щої державної влади України, 
відтак... його канонічні повнова
ження є вищою мірою сумнівни
ми... і цілком невідповідними цер
ковному праву»,- йдеться у доку
менті. Автори заяви вимагають 
відновлення роботи Патріаршої Ра
ди начолі з митрополитом Констан
тином або уповноваженим ним 
представником. Разом з тим, вони 
просять Вселенського Патріарха 
Варфоломея І, єпископат Констан
тинопольської Церкви та постійну 
конференцію українських право
славних єпископів у діаспорі, які пе
ребувають в юрисдикції Константи
нопольського Патріарха, «прийняти 
під опіку православну спільноту Ук
раїни, котра на Помісному Соборі 
УАПЦ 14-15 вересня 2000 р. заяви
ла про каяття перед Церквою- 
Матір’ю і прагнення йти до Єдиної 
Помісної Української Православної 
Церкви твердим шляхом церковних 
догм і канонів під першосвяти- 
тельським управлінням канонічно 
визнаного й духовно авторитетного 
архипастиря». (RISU.org.ua)

Українська Автокефальна 
Православна Церква -  Соборно- 
правна (Соборна), яка до цього 
часу діяла в діаспорі, повертається 
в Україну. 15 листопада в Ужгороді 
владика Мойсей, новопризначе-
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ний митрополит Київський і всієї 
України, подав своє бачення ролі 
цієї Церкви в релігійному житті Ук
раїни. У своєму листі, владика 
Мойсей наголошує, що УАПЦ Со
борна не новоутворена, а ка
нонічна Українська Православна 
Церква, яка була визнана Все
ленським Патріархом 1924 р. 
на землях, що знаходились під оку
пацією Польщі (землі Волині, 
Полісся, Холмщини і Підляшшя, що 
входили до складу Київської мит
рополії). В зв’язку з гонінням Церк
ви в часи тоталітарного режиму її 
ієрархія змушена була емігрувати 
за кордон. Тепер відбувається її 
повернення до України з «метою 
відродити канонічність і поєднати 
всі Церкви в Україні в одну Соборну 
Церкву». «Сьогодні в Україні ми всі 
споглядаємо велике розділення 
між Церквами Православної осно
ви. І ці розділення не зменшуються, 
а зростають. Лідери цих Церков 
виконують роль удільних князів, які 
не думають про те, чим це 
розділення закінчиться в майбут
ньому для України. Розділена 
Церква розділює народ. Місія на
шої Церкви -  поєднати всі Церкви

в Україні,» -  говорить митрополит. 
«Собор канонічних єпископів діас
пори поклав на мене 
відповідальність, як на канонічного 
митрополита Київського і всієї Ру- 
си-України, відтворити канонічну 
митрополію Київської Руси-Ук- 
раїни для Української в статусі Ав
токефальної Православної Собор
ної Церкви, а також послужити за
гальному об’єднанню всіх ук
раїнських Церков в Україні і в діас
порі, щоб бути однією церковною 
родиною, не тільки в Україні але 
всюди в світі, де знаходяться Ук
раїнські митрополії», -  йдеться 
у зверненні митрополита Мойсея. 
(RISU.org.ua)

У Херсоні завершується 
будівництво першого в Україні 
храму святого Федора Ушако
ва. Церква-пам’ятник загиблим 
під час виконання службових 
обов’язків міліціонерам зведена з 
ініціативи управління МВС України 
в Херсонській області на пожерт
вування громадян і меценатів 
міста. Начальник обласного уп
равління МВС генерал міліції Ана
толій Науменко звернувся до 
правлячого архиерея Херсонської 
єпархії архиепископа Херсонсько
го і Таврійського Іонафана з про
ханням у День міліції, 20 грудня, 
освятити новопобудований храм, 
що буде мати ім’я св.Федора Уша
кова -  великого флотоводця, од
ного із засновників Херсону.

Союз Православних Братств 
України (СПБУ) провів пікетуван
ня Верховної Ради, протестуючи

24 Релігійна панорама Ns 11 '2002



Релігійне життя України

проти вступу України в НАТО. День 
проведення акції був присвячений 
відкриттю самміту НАТО в Празі. 
У розповсюдженому СПБУ заяві 
відзначається, що орієнтація 
в зовнішньополітичній стратегії на 
блок НАТО суперечить корінним 
інтересам країни і її народу й ство
рює реальну загрозу перетворен
ня України в заручницю гео- 
політичних інтересів західних 
країн. «Однією з умов вступу в аль
янс,- відзначається далі в Заяві,-  
називається прийняття західних 
цивілізаційних цінностей. Але як
що цивілізація західних країн 
сформована на основі католико- 
протестанской культури, то наша 
країна -  православна». Союз роз
глядає рішення вступити в НАТО як 
відмову від багатовікових традицій 
нашого народу. Прагнення в НАТО 
іменується в заяві СПБУ «синдро
мом Мазепи». Що ж, наша пісня 
дуже добра -  починай з початку...

У Сімферополі відкрито 
пам’ятник святителю Луці (Вой- 
но-Ясенецкому). До 1917 р. вла
дика Лука працював головним 
лікарем Ташкентської міської 
лікарні і займав кафедру професо
ра Середньоазіатського універси
тету. У двадцятих роках, після 
смерті дружини, він був постриже
ний у чернецтво, але, як і раніше, 
продовжував медичну діяльність. 
У період гонінь на Церкву о.Лука 
від віри не відрікся. Розстріляти 
улюбленця студентів, людину, яка 
врятувала сотні життів, влада не 
наважилася. Однак священика 
відправили на далеку північ -

Релігійна панорама № 11 '2002
4 —  2-3275

у Красноярський край. Тут він 
успішно робив складні операції 
в непристосованих умовах най- 
примітивнішими інструментами. 
Після війни, уже будучи єписко
пом, владика Лука одержав 
Сталінську премію за дві наукових 
праці з гнійної хірургії. Помер вла
дика в 1961 р. в Сімферополі, де 
був правлячим архиєреєм. 
В дев'яності роки Українська Пра
вославна Церква причислила його 
до лику святих.

До фермерського господарю
вання потяглися і священики.
Отець Володимир Дітун з УПЦ кошти 
на спорудження омріяного ним хра
му Покрови Пресвятої Богородиці 
на Фрунзенському масиві Дніпропе
тровська заробляє чесною й ор
ганізованою фермерською працею 
разом з матушкою Світланою. Бага
то адміністративних перешкод їм 
прийшлося витримати від влади на 
шляхах реалізації задуму. Навіть за 
бороду тягав по ріллі батюшку на
чальник районного масштабу. Але 
все вже позаду. Земля дає щедрі 
врожаї, споруджується овочесхови
ще, переробний цех. Хоч храм ще не 
споруджено повністю, але в ньому 
вже проводяться богослужіння. При 
ньому діє недільна школа. (Голос Ук
раїни. -1 2  листопада)

Старообрядці буковинської 
Білої Криниці 14 листопада
відзначили своє храмове свято 
Кузьми і Дем’яна. На цей день до 
них прибув із Румунії владика. 
Відбулася служба Божа в храмах 
села, один з яких своєю архітекту-
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рою нагадує майже повністю мос
ковський храм Василя Блаженно
го. Старообрядницька громада 
в селі така мала, що вона не може 
навіть утримувати священика. То
му приїзд Владики -  вже сам по 
собі є святом. В Білій Криниці є 
жіночий старообрядницький мона
стир, в якому всього дві монахині. 
Але село старіє. Молоді майже не
має. В початковій школі на
вчається всього п ’ятеро дітей. 
Дехто із старовірів вже й бороду 
став підрізати, що раніше було су
воро заборонено. Загалом старо
обрядцям в Україні нині живеться 
краще, аніж в Росії, де часто ста
ровірів зневажають і ображають. 
Але російські одновірці є частими 
гостями старообрядців Білої Кри
ниці. Вони приїздять сюди, щоб 
допомогти в господарчій і моли
товній праці.

Православний храм для ук
раїнців, які проживають на 
Південній Буковині (Румунія), буде 
побудовано незабаром. Про це бу
ло заявлено на прес-конференції 
Теофіла Бауера, голови дер
жадміністрації Чернівецької об
ласті. Нині для румунської спільно
ти в Україні створені всі умови для

повноцінного культурного життя: 
відкриті школи, діють храми УПЦ 
МП, де богослужіння відправля
ються румунською мовою. Що ж до 
релігійних потреб православних 
українців у цій частині Румунії, 
то румунська сторона не поспішає 
їх вирішувати, вважаючи, що ук
раїнці можуть відвідувати храми 
Румунської ПЦ. Однак їх це не вла
штовує, оскільки богослужіння там 
здійснюються румунською мовою. 
Із-за відмінності обряду українці 
не бажають відвідувати і церкви 
російських старообрядців, що теж 
проживають на цих землях. Отож, 
будівництво власного храму -  на
гальна потреба. У Мармарощині -  
ще одній області Румунії, де про
живають українці і яка історично та 
географічно є ближчою до Закар
паття, від 1990 р. існує Український 
православний вікаріат, очолюва
ний о.Іваном Піцурою. У самій же 
Південній Буковині кращі умови 
мають українські греко-католики, 
також об’єднані у вікаріат. Обидва 
вікаріати підпорядковані,
відповідно, Румунській Право
славній та Румунській Греко-Като- 
лицькій Церквам. (InfoNews)

СВІТ РИМО-КАТОЛИЦИЗМУ 
І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМУ

27 жовтня вмуровано урочисто 
посвячений наріжний камінь в одну 
із колон майбутнього Патріаршого 
греко-католицького собору в Києві 
(Лівоборежжя, вул.Микільсько- 
Слобідська). Носитиме він ім’я 
Воскресіння Господнього. На це-
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ремонії були присутні єпископи, 
духовенство, ченці і вірні УГКЦ. її 
очолював глава Церкви Любомир 
кардинал Гузар. Не інформують 
про присутність на урочистості 
представників православних цер
ков. Хоч собор і називають 
«Патріаршим», але у офіційному 
іменуванні Предстоятеля УГКЦ чо
мусь зникло слово «Патріарх», хоч 
його носили два його попередни
ки. Собор збудовано на території 
Києво-Вишгородського екзархату, 
який на церемонії представляв 
єпископ Василь Медвіт. «Храм -  це 
будівля, яка будується на 
століття,- сказав Владика. - Вель
ми тішить мене те, що ми продов
жуємо традицію наших предків ки
ян, які побудували стільки чудових 
храмів і соборів у нашому місті. От
же, історія нашого народу не 
стоїть на місці, а продовжується... 
Ми цей собор будуємо для вірних 
нашої Церкви, але водночас і для 
міста Києва. Врешті-решт, коли 
дійде до об’єднання наших церков 
в одну помісну Церкву, цей храм 
стане її власністю» (День. - №197). 
В пресі щодо події з ’явилися різні 
судження. Якщо врахувати те, що 
лиш 3% парафій УГКЦ знаходиться 
на Сході України (а на Кіровоград- 
щині їх взагалі немає), а 97% -  
в чотирьох західних областях 
(Львівська, Тернопільська, Івано- 
Франківська та Закарпатська, 
правда, остання адміністративно 
не підпорядкована Львову), 
то знову матимемо ту картину, яка 
була до 90-х років, коли 
керівництво Церкви було у відриві 
(але тоді -  вимушеному) від основ-
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ного масиву своїх вірних, тобто 
у своєрідній діаспорі. Наслідуючи 
приклад греко-католиків, може б 
варто було подумати закарпатсь
ким реформатам, вірменам-гри- 
горіанам, свідкам Єгови, Духовно
му Управлінню мусульман Криму і 
деяким іншим конфесіям про пе
ренесення свого центру до Києва. 
Проте не маємо ілюзій: греко-ка- 
толицька Церква не стане всеук
раїнським феноменом. Вона так і 
залишиться Церквою західних ук
раїнців і для них в місцях їх розсе
лення. Хоч віддамо їй велику шану 
за те, що значною мірою саме за
вдяки їй вдалося зберегтися ук
раїнству, нашій мові, Українському 
східному обряду. Парадокс нашої 
релігійної історії в тому, що хрис
тиянство конфесійно роз’єднало 
нас, як казали, протиставило Ук
раїну Україні, але в той же час саме 
завдяки цьому поділу на право
славних і греко-католиків українці 
зрештою не були ні полонізовані, 
ні зросіянені . Зауважимо ще на 
одному. Дуже тяжко нам повірити 
в те, що колись поєднаються пра
вославні церкви України (а може 
в цьому і якоїсь термінової потре
би, а водночас і можливості не
має), а ще тяжче, що поєднаються 
в Україні православні і греко-като
лики. Адже останні у всіх своїх 
об’єднавчих пропозиціях ставлять 
неодмінну умову: визнання духов
ним главою об’єднаної Церкви Па
пи Римського. На це православні 
ніколи не підуть, бо ж це нічим не 
відрізняється від Унії 1596 р. А всі 
добре знають, що за 400 років так і 
залишилися незреалізованими із
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затримки цього Ватиканом цілий 
ряд важливих артикулів Берес
тейської унії.

Укази Президента України 
щодо передачі Церквам культо
вих споруд не виконуються.
Про це заявив на своїй прес-кон
ференції 8 листопада єпископ Ри
мо- Католицької Церкви в Україні 
Станіслав Широкорадюк, який є 
також генеральним директором 
релігійної місії «Caritas-Spes». 
Єпископ стверджує, що, незважа
ючи на обіцянки з боку українсько
го уряду, Римо-Католицькій Церкві 
так і не передані, зокрема, костел 
св.Олександра та св.Миколая 
у Києві, культові споруди у Білій 
Церкві та Умані. Розмови про пе
редачу культових споруд не зовсім 
відповідають дійсності, оскільки 
в період, коли «розвалювалася ра
дянська влада», люди багато 
храмів «брали штурмом», «за кож
ну споруду була свого роду війна». 
Лише там, де є дуже серйозний 
конфлікт, «офіційні чини вирішують 
проблему», наголосив владика. 
Щодо стосунків між Церквами, то, 
за словами єпископа Станіслава, 
РКЦ в Україні «не має таких про
блем, які виникають у католиків 
Росії». Сьогодні РКЦ має в Україні 
7 єпархій, понад 10 єпископів та 
понад 460 священиків. РКЦ 
успішно провадить соціальне 
служіння: за 7 років в Україні ство
рено 4 дитячих реабілітаційних 
центри, де щороку проходять ре
абілітацію понад 2700 дітей. 
Відкрито декілька будинків для лю
дей похилого віку, де проживає 70

осіб та 2 сиротинці сімейного типу 
для 14 дітей. ()

Глава УГКЦ Патріарх Любо
мир Гузар та Митрополит РКЦ 
Мар’ян Яворський спільно помо
лилися 1 листопада на могилах ук
раїнських та польських воїнів, які 
загинули в українсько-польській 
війні 1918-1920 рр. і нині поховані 
на Личаківському цвинтарі 
у Львові. На межі між обома 
військовими меморіалами вста
новлено хрест -  символ прими
рення. У церемонії взяли участь 
сотні вірних УГКЦ та РКЦ. У про
мові до учасників екуменічної мо
литви Патріарх Любомир наголо
сив, що християнське примирення 
і прощення повинне вийти на пер
ший план, бо ми не повинні допус
тити повторення подібного, а до
кладати всіх зусиль для поєднання 
двох народів. Кардинал Мар’ян 
Яворський назвав екуменічну 
подію у Львові знаком, котрий 
свідчить про те, що навіть з 
трагічних сторінок спільної для 
двох народів історії можна зробити 
позитивні висновки. (RISU.org.ua)

До 100-річчя від дня народ
ження Патріарха Йосифа Сліпо
го 20 листопада у Тернополі роз
почався міський конкурс дитячої 
творчості. Організатором конкурсу 
виступило управління освіти та на
уки разом з дошкільними, загаль
ноосвітніми та катехитичними на
вчальними закладами міста. Умо
вами конкурсу передбачено участь 
у ньому дітей та молоді віком від 
шести до вісімнадцять років.
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На розгляд приймаються авторські 
малюнки, літературні твори та ре
ферати, які б висвітлювали 
життєвий шлях Патріарха. Пере
можця буде визначено у літера
турній, науковій та декоративно- 
прикладній номінаціях. Очікується, 
що журі підіб’є підсумки цього кон
курсу у грудні.

Глава УГКЦ Любомир Гузар,
перебуваючи в Англії з нагоди 
інсталяції духовним провідником 
українських греко-католиків Англії, 
Валії, Шотландії та Ірландії єписко
па Павла Хомницького, порушив 
питання правового захисту 
декількатисячних нелегальних 
працівників-біженців з України, 
яких нині є багато у різних 
західноєвропейських країнах. 
Офіційні державні чиновники ма
ють шукати розв’язку, яка гаранту
вала б права цим робітникам і вод
ночас одержання від них належних 
податків. Виїзд їх на підробітки за 
кордоном має своє пояснення: 
платні у нас часто не вистачає на 
нормальне родинне життя. Що 
«у цих країнах може зробити 
УГКЦ,- відзначає Владика,- це, по- 
перше, уважно прислухатися, а по- 
друге, дивитися, чи є можливість 
легалізувати робітничі існування і 
якщо так, то знайти їм працю».

Своє бачення екуменізму оз
вучив кардинал Любомир Гузар
під час поїздки в жовтні до Варша
ви. «Кожен залишається собою, 
зберігає власну ідентичність, але 
в опорі на один видимий центр, 
яким є - як ми віримо -  наступник

святого Апостола Петра»,- сказав 
Владика. Проблема екуменізму, 
на його думку, лежить « не в питанні 
папського примату, але надто за
бюрократизованої Римської Курії». 
«Вважаю. Що бракує сміливості, 
щоб голосно сказати наступну 
правду: треба відрізняти Папу від 
курії. Це дуже добрі люди, деяких із 
них знаю особисто, але бюрокра
тизація має тенденцію до тракту
вання себе занадто поважно». Вла
дика Любомир зауважив, що хрис
тиянам на шляху до єдності часто 
ставлять богословські перепони, 
які не є істотними причинами. «Як
що б ми цілковито і без застере
жень прийняли іншу особу, коли б 
на першому місці дійсно стояв Хри
стос, то знайшли б довгоочікувану 
єдність». (Нова зоря.- №41)

Глава УГКЦ Любомир Гузар 
у виступі на сесії Єпископської 
конференції США, яка відбулася 
11 -14 листопада у Вашингтоні, за
кликав Сполучені Штати відновити 
притаманний їм образ «моральної 
сили» у світі. Він впевнений, що 
у цьому Америці повинні допомог
ти релігійні провідники, зокрема 
католицькі єпископи. «Коли моя 
сім’я приїхала до США у 1949 р., 
моя мати сказала мені і моїм сест
рам, що це добра, справедлива, 
глибоко моральна держава,» -  зга
дує своє перше враження від цієї 
країни Патріарх Любомир. Однак 
останнім часом, на думку пер- 
шоєрарха УГКЦ, моральне облич
чя Америки деградує. За словами 
кардинала, США повинні бути не 
лише могутньою і багатою
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країною, але й моральним автори
тетом у світі. (RISU.org.ua)

Владика Любомир Гузар по
дивляється терпеливості Папи 
щодо Росії, Церкви Московсько
го патріархату. «Часом мені 
здається, що слід вдарити кулаком 
об стіл і сказати: «Досить того!» Не
одноразово приходиться зустріча
тися з браком елементарної куль
тури, такту, часом навіть з брех
нею... Є багато речей в діях Мос
ковського патріархату, які можуть 
обурювати. А тим часом Святіший 
отець переносить все це свідомо і з 
надзвичайною терпеливістю. Має 
ж бо надію. Що ласка божа все це 
переможе!» Екуменічний діалог Ри
му з Московською Патріархією не 
легкий, бо ж останній вважає, що 
всі справжні серби, росіяни, греки, 
білоруси, українці повинні обов’яз
ково бути православними. «Існу
вання греко-католиків заперечує 
цю їхню тезу. Звідси тиск на цю 
Церкву, щоб вона рухалася в бік 
православ’я або риму, а також тиск 
на папу, щоб він відрікся від греко- 
католицизму»(7\рка. - №20 ).

Греко-католицька Церква 
своє розуміння християнства 
прагне зробити всехристиянсь- 
ким. Оцінюючи запропоновану 
нею програму з основ християнсь
кої етики митрополит Львівський і 
Сокальський УПЦ КП Андрій Горак 
зауважив, що треба робити цю 
програму універсальною. « А та 
програма, яку ми маємо зараз, з 
моєї точки зору є однобокою і тен
денційною». «Щоб релігійна етика
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була впроваджена у школи України 
взагалі, найперше треба подума
ти: хто її повинен викладати? Як 
готувати педагогічні кадри? Церк
ва Київського Патріархату,- відзна
чив владика, - категорично проти, 
щоб християнську етику виклада
ли священики чи монахині, тому 
що вони є не тільки віруючими, але 
кліром однієї чи іншої Церкви. Ви
кладаючи етику, вони будуть в неї 
вносити безперечно догматичні 
вчення своєї Церкви, що є недопу
стимим, бо це буде кваліфікувати
ся як прозелітизм, як насилля над 
свободою віровизнання, тому що 
в класах є діти різних віровиз
нань». Мудра позиція Київського 
Православ’я помітно відрізняється 
від підходу до цього греко-католи- 
цизму, який вже здійснює духовну 
інтервенцію явно з прозелітични- 
ми орієнтаціями не лише в школах 
Галичини. Випустивши сотні 
семінаристів, Церква введенням 
уроків з християнської етики 
в школах прагне в такий спосіб їх 
працевлаштувати.

Греко-католики вшановують 
те, істинність чого не доведено.
«Довести, що Туринська плащани
ця є справді Плащаниця Ісуса Хри
ста -  неможливо, -  заявив відомий 
перекладач Біблії українською мо
вою отець Рафаїл Туркуняк. -  Це -  
питання віри. Вона є святою тільки 
для тих, хто вірить, що вона є свя
тою». На думку отця, ми можемо 
мати віру доти, доки не маємо до
казів. Саме тому таємниця Ту
ринської плащаниці ніколи до кінця 
не буде відкритою. Що тоді гово-
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рити про копію, адже вона, що б 
там не говорили, не є справжньою 
Плащаницею Ісуса Христа? Тут 
хіба що правий о.Роман Кравчик, 
який на «круглому столі» на тему 
Туринської плащаниці у Львові ска
зав: «навіть якщо Туринське полот
но не є справжньою Плащаницею 
Ісуса Христа, то це не означає, що 
наші молитви є марними. Треба 
пам’ятати, що ми молимося до Бо
га». Копія Туринки є тим же, чим є 
ікони, яких багато в храмі і щодо 
яких немає такого ажіотажу, як що
до копії. Але тут є ще й інші інтере
си, навіть не духовні.

Інститут історії Церкви УГКЦ
відзначив своє десятиліття. Як за
уважив його директор доктор істо
ричних наук О.Турій, якщо на по
чатках Інститут зосередив увагу на 
опитуванні людей, які були ор
ганічно прилучені до підпільної 
УГКЦ, то нині він прагне вийти на 
архівні матеріали, пошук різних 
документів про діяльність Церкви, 
які є в окремих осіб. Предметом 
дослідження Інституту, за словами 
його директора, є насамперед фе
номен мучеництва, героїзму. Але й 
тут не все просто, бо ж «героїзм 
виявляється не тільки тоді, коли 
хтось іде на смерть заради ідеї». 
(Експрес. -  16 листопада)

10-річний ювілей Вищого 
інституту релігійних наук св.То
ми Аквінського (Римсько-Като
лицької Церкви) відзначався 4-8 
листопада 2002 р. в Києві. Цей 
Інститут бере свій початок від Ко
леджу католицької теології, засно

ваного в 1992 р. Домініканським 
Орденом. У лютому 2000 р. Ко
ледж отримав афіліацію Папського 
Університету Томи Аквінського 
в Римі «Angelicum» і 5 травня 2000 
р. згідно з декретом Конгрегації 
«De Educatione Catholica» став Ви
щим Інститутом релігійних наук, 
надаючи студентам можливість 
здобути університетський ступінь 
магістра релігійних наук. В рамках 
Ювілею відбулося ряд заходів: ви
ставка релігійних книжок като
лицьких видавництв України 
«Релігійна книжка в серці міста» 
(у Науковій бібліотеці Національ
ного Університету «Києво-Моги- 
лянська Академія»), круглий стіл 
«Екуменізм -  шлях до істини чи 
штучний компроміс?», студентська 
зустріч «Духовність Шарля де Фуко 
та Малої Сестри Магдалини», 
зустріч ректорів вищих католиць
ких навчальних закладів з пред
ставниками Державного Комітету 
України у справах релігій, сим
позіум «Пізнання Бога як відповідь 
на потреби людини та дорога еку
менізму», декілька концертів. 
(О. Недавня)

Симпозіум «Пізнання Бога як 
відповідь на потреби людини та 
дорога екуменізму» в рамках 
відзначення 10-річного ювілею Ви
щого інституту релігійних наук 
св.Томи Аквінського відбувся 6-8 
листопада в Києві. Учасниками 
симпозіуму були ієрархи РКЦ й 
УГКЦ, Апостольський нунцій в Ук
раїні, вітчизняні й зарубіжні на
уковці -  релігієзнавці, історики, 
богослови, представники Держав-
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ного Комітету України у справах 
релігій. Тематичними акцентами 
симпозіуму були: «Стан
суспільства і Церкви в Україні після 
розпаду СРСР», «Відповідь Церкви 
на сучасні виклики, що стоять пе
ред людиною» та «Заклик до діало
гу і екуменізму» .(О. Недавня)

Нижнє Болотне, що на Закар
патті, стає новим українським Лур
дом. Тут біля джерела Джублик на
передодні Успіння дві школярки -  
Оленка і Мар’янка зустріли жінку, 
яка на їх запитання: «Пані, хто ви є 
?» відповіла: «Мати Божа Марія». 
Рідні вірять дітям, бо мають багато 
доказів їхньої щирості. Але діти по
чали гірше вчитися, бо відтепер ба
гато часу витрачають на молитви і 
спілкування з приводу «чуда» з 
різними людьми. Мар’янка гово
рить, що Матір Божа була одягнута 
в білий одяг із синім поясом, мала 
дуже гарне обличчя, ніби стояла 
в повітрі і тримала вервицю в руках. 
Виглядала десь на 15 років. На пи
тання, як часто діти бачать Богоро
дицю, сказали: «Вона завжди з 
нам -  і в дома, і в школі -  сидить на 
уроках за вільною парою. Вона й 
зраз тут з нами...». На місці з ’явлен
ня Діви Марії відтепер відправля
ють Службу Божу щодня. Були дні, 
коли до Джублика приїздило до ти
сячі прочан. Біля джерела, в скалі 
збудовано капличку. Проводить все 
це монах-василіанин о.Атаназій. 
Офіційно керівництво Церкви -  
єпископ-ординарій Ужгородської 
єпархії греко-католицької церкви, 
а також римське управління ва- 
силіан - відреагувало забороною
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відправляти на місці об’явлення бо
гослужіння. В цій ситуації проти
лежну позицію зайняв єпископ Іван 
Маргітич, якого нібито, за словами 
дівчаток, Діва Марія просила прий
ти і служити. «Я переконаний у то
му, що діточки нормальні, не обма
нюють, - каже владика. -  Привид не 
може їх переслідувати протягом 
двох місяців. І, крім того. Не може 
бути, щоб з якоїсь дитячої витівки 
сходився народ і так щиро молив
ся. Тут є вже й випадки зцілення... 
Не можна сподіватися, що всі 
вилікуються. Навіть у Лурді, Фатімі, 
інших святих місцях не всі зцілю
ються. Потрібна велика віра, щоб 
Божа сила діяла... Місцеве церков
не начальство не може забороняти 
людям сходитися на молитву. 
Не може забороняти священикам 
піти туди, де люди моляться, хочуть 
сповідатися і просять святого При
частя». Інакше міркує доктор ка
нонічного права УГКЦ о. Михайло 
Димид: «Місцевий єпископ є
відповідальним за всі обрядові дії 
в його єпархії. І коли на його єпархії 
щось відбувається не від його імені, 
то це не добре. Церква до таких 
об’явлень ставиться дуже стрима
но, і ця стриманість може тривати 
довго -  років 10-20, доки вона виз
нає, що справді трапилося чудо. 
А до того часу єпископ слушно ро
бить, що забороняє чинити дії, які б 
популяризували цю справу».

Вони відпускали гріхи під час 
сповіді і навчали християнській 
моралі, як того хоче їх Церква.
А водночас ця група розбійників, 
до якої входило четверо осіб із
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Греко-Католицької Церкви -  свя
щеник, випускник семінарії, слухач 
духовного училища і мирянин, ко
ристуючись великою довірою лю
дей до сану, декілька років займа
лася крадіжками і розбійництвом 
на Закарпатті. При цьому вони не 
нехтували нічим -  користувалися 
ножами, заклеювали своїм жерт
вам роти, зв’язували мотузками, 
дротом. Навіть дітей не жаліли. Те
пер вони арештовані. Але це не 
перший випадок розбійництва се
ред служителів культу. Так в мину
лому році на цьому ж попався пра
воохоронним органам священик 
Церкви Московського Патріархату.

Ж И Т Т Я  П Р О Т Е С Т А Н Т ІВ

Велика подія у житті адвен
тистів м.Києва. В листопаді при 
Лівобережному духовному центрі 
відбулося урочисте служіння з на
годи посвячення Господу 
найбільшого в Україні молитовного 
залу. Слово натхненної подяки і 
прославлення Господа сказав Пре
зидент УУК В.Крупський. В урочис
тостях брав участь і виступив Пре
зидент Генеральної Конференції 
світового адвентизму Ян Попсен. 
Весь хід служіння супроводжував
ся співами київського камерного 
хору та хору Церкви, Буковинсько
го ансамблю бандуристок, грою 
духового оркестру.

Київський Христянський Уні
верситет Церкви євангельських 
християн-баптистів рішенням 
Євро-Азіатської Акредитаційної 
Асоціації євангельських навчаль-
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них закладів присвоєно статус по
вної акредтації, що засвідчує вели
ку роботу, пророблену для такого 
підсумку адміністрацією і студен
тами цього духовного навчального 
закладу.Згідно рекомендацій Ак
редитаційної Асоціації в Універси
теті на базі однойменної бака
лаврської програми відкрито фа
культет місіології, а на бгословсь- 
кому факультеті відкрито відділен
ня пастирського служіння.

Євангелізаційне служіння на 
вулицях Києва та інших міст Ук
раїни проводять студенти Київсь
кого Християнського університету 
Для цієї мети міжнародна христи
янська організація «Open air 
Campaigners» виділила КХУ авто
бус, комплекти унаочнень, 
підбірки християнської літератур.

Християнський відкритий 
університет економіки та гу
манітарних дисциплін в Одесі й 
досі під загрозою закриття. Не
зважаючи на те, що 5 листопада об
ласне управління юстиції відклика
ло своє попереднє подання про за
криття університету, працівники 
університету побоюються, що пи
тання про закриття може знову вип
листи. «Ми ще не почуваємо себе 
у безпеці»,- заявив ректор універ
ситету Р.Крижанівський. -  Адже 
єдиною підставою для відкликання 
подання стала відсутність законо
давчого підґрунтя». За його слова
ми, обласне управління юстиції мо
тивує спробу закрити університет 
тим, що документація ведеться не 
українською, а російською мовою,
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а юридична адреса цього навчаль
ного закладу не відповідає тій, де 
проводяться заняття. Однак ректор 
вважає, що причини є іншими -  уп
равління юстиції не прихильне до 
університету із-за того, що він є 
християнською установою. «Цей на
вчальний заклад є християнським. 
Якщо б він був лише православним, 
ми б не мали жодних клопотів. 
У такій корумпованій країні, як Ук
раїна, відмова давати хабарі також 
ускладнила ситуацію навколо на
вчального закладу». Р.Кри- 
жанівський твердить, що відразу ж 
після оголошення про набір сту
дентів 1998 р. університет відчув 
тиск з боку владних структур. Рек
тор переконаний, що це радше осо
бисте упереджене ставлення окре
мих представників влади, аніж 
політика держави. «Ми діємо згідно 
з українським законодавством та 
університетським статутом, однак 
відчуваємо намір певних ор
ганізацій перешкодити нам прова
дити християнську діяльність для 
добра України». Університет був за
снований у 1997 р. професорами з 
Одеси і Москви та протестантськи
ми пасторами. До програми на
вчання входять богословські, еко
номічні та юридичні предмети. За
раз тут навчається 1050 студентів 
різних релігійних напрямів -  проте
станти, зокрема адвентисти, право
славні, католики та прихильники не- 
християнських релігій. (RISU.org.ua)

Виявом міжконфесійної то
лерантності можна назва обмін 
дружніми візитами в середині лис
топада студентів Київської духов

ної академії свідомості Крішни і Ук
раїнського гуманітарного інститу
ту. Біля семидесяти студентів-хри- 
стиян з останнього під час перебу
вання в вайшнавському храмі мали 
можливість прослухати лекцію 
керівника українських крішнаїтів 
Ачьюти Прія Дас про ведичну філо
софію і культуру, відчути красу і ду
ховність кіртану, пізнати смаки ве
гетаріанської їжі прасад. Під час 
відвідин-відповіді УГІ, розміщено
го під Києвом у селищі Буча, відбу
лося знайомство з концепцією ву
зу, християнськими традиціями, 
за якими живуть адвентисти сьо
мого дня.

Оцінюючи наслідки візитів, Ачь- 
юта Прія Дас відзначив, що вони 
«допомагають уникнути не
приємних непорозумінь між пред
ставниками різних конфесій і ве
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дуть до взаєморозуміння і 
співпраці... Мета всіх релігій на
справді одна -  це любов до Бога. 
Це та єдина платформа, на якій 
можливий плідний міжкон
фесійний діалог. Не важко поміти
ти те, що всі релігії хоч зовні й 
відрізняються певними ритуалами, 
говорять, практично, про одні і ті ж 
методи осягнення Бога й загаль
нолюдські цінності... Віротер
пимість і поважливе ставлення до 
інших форм релігійної практики 
приходять до людини, коли вона 
розуміє, що всі вони допомагають 
налагодити відносини любовного 
служіння між індивідуальною ду
шею і безмежним Верховним Гос
подом». (Харе Кришна сегодня. -  
Листопад 2002)

Х А РИ ЗМ А ТИ Ч Н І 

Ц Е Р К В И  У К Р А ЇН И

Пастору харизматичної 
церкви «Слово віри» відомий 
співак Віктор Павлик довіряє свої 
душевні таємниці. Як член цієї 
Церкви він регулярно віддає їй де
сятину своїх зароблених гоно
рарів. Тепер він повернувся «до 
доброго і теплого душі та серцю 
ретро» - ліричних українських 
пісень. (Тернопіль вечірній. -  13 
листопада)

ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ

Вірменська євангельська 
церква «Арарат» утворилася при 
громаді «Християнська надія», яка 
налічує понад 2500 віруючих. Гро
мада складається з невеликих до

машніх груп, яких налічується по
над сто. Саме з домашньої групи й 
виросла церква «Арарат», яка ба
чить свою мету в євангелізації 
вірмен, які проживають в Україні. 
Служіння в церкві ведуться 
вірменською мовою, а коли є по
треба в тому, то з перекладами. 
Церква має свою групу прослав
лення. Євангелізація проводиться і 
серед вірмен за місцем їх праці, і 
просто там, де вони живуть. Тільки 
в Києві вірменська церква «Ара
рат» тепер налічує близько 50 осіб. 
Є віруючі вірмени і в інших єван
гельських церквах Києва. Є бажан
ня, щоб, незважаючи на це, вони 
збиралися на богослужіння
в церкві «Арарат». Першим руко- 
покладеним пастором цієї церкви 
був лікар Рафаель Вартанович Ха- 
чатарян. Після його від’їзду на 
постійне проживання до Одеси 
пресвітерські обов’язки став вико
нувати молодий місіонер Артавазд 
Тадевосян. Церкві «Арарат»
нерідко доводиться брати під свою 
опіку, захищати від усіляких нега
раздів віруючих вірмен, організо
вувати зустрічі з вірменською діас
порою, спілкуватися на рівні куль
тур аби тільки підняти, розширити 
євангелізаційне служіння серед 
всіх вірмен України.

У власність релігійної спіль
ноти Вірмено-Апостольської 
Церкви м. Керчі передано спору
ду місцевого відділення кримської 
філармонії, де колись була церква 
Святих Архангелів. На основі Зако
ну України «Про свободу совісті та 
релігійні організації», кримський
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уряд прийняв рішення також пере
дати в безоплатне користування 
Свято-Успенській спільноті Сімфе
ропольської і Кримської єпархій 
УПЦ (МП) руїни середньовічного 
храму у м.Старий Крим. До цього 
часу зруйноване приміщення хра
му числилося на балансі Міністер
ства архітектури та будівельної 
політики АРК. (RISU.org.ua

Кримчаки і караїми не відно
сяться до національних груп 
єврейського етносу. Про це за
явили член Правління кримчаксь- 
кого товариства Криму Ігор 
Ачкіназі та голова Товариства ка
раїмів Криму Володимир Ормелі. 
В такий спосіб вони висловили 
протест проти образи національ
них почуттів їх спільнот організато
рами конференції «Місцеві культу
ри Криму і їх роль в майбутньому 
України» (2-5 жовтня), які в програ
му винесли доповідь «Єврейські 
етноси Криму (ашкенази, кримча
ки, караїми)».

Група духовних осіб та про
чан, очолювана головою Духовно
го Правління Собору Рідної Ук
раїнської Віри (РУВ) священиком 
Орієм Безверхим, здійснили пас
тирську поїздку до громад за
порізького регіону. Відбулись на
рада з духовними особами Східно
українського крайового центру Со
бору, зустрічі з віруючими, уро
чисті Богослужіння. Культова це
ремонія вшанування предків відбу
лась на священній частині острова 
Хортиця на місці дохристиянсько
го храмового комплексу. Окрему

подорож було здійснено до святи
лища Кам’яна Могила поблизу 
м.Мелітополя, де відбулось урочи
сте Богослужіння та освячення 
пам’ятки.

М У СУ Л ЬМ А Н И  В  У К Р А ЇН І

Духовне Управління му
сульман України в листопаді 
урочисто відзначило своє деся
тиліття. З чим прийшло ДУМУ до 
свого ювілею? Наприкінці 2000 р. 
на куполі мечеті «Ар-Рахма» 
в Києві було встановлено 
півмісяць. Тепер тут регулярно 
проводиться п ’ятничний намаз, 
відзначаються всі релігійні свята, 
проводяться іфтари. Але 
будівництво мусульманського 
комплексу ще продовжується. 
Окрім мінарету, тут ще буде збу
довано офіс ДУМУ і медресе. Ве
ликою популярністю серед му
сульман користуються видання 
видавництва «Іршад» та газета 
«Минарет». З 1993 р. працює при 
ДУМУ перший в історії України 
Ісламський університет, визнаний 
всесвітньовідомим Каїрським 
університетом «Аль-Азбар», а з 
1996 р. -  загальноосвітня школа 
«Иршад». ДУМУ підтримує зв’яз
ки з різними мусульманськими 
інституціями інших країн, прий
має в себе їх лекторів і вчителів. 
Воно виступає не лише проти 
ваххабізму, а й проти ісламського 
екстремізму в будь-яких його 
формах. Одним із головних своїх 
завдань ДУМУ вважає духовне 
виховання мусульман і їх 
об’єднання. В ньому вже десять
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років поруч трудяться мусульма
ни різних національностей. (Ми
нарет. - № 42)

Ахмед Тамім, глава ДУМУ,
вважає, що терористичний акт 
в Нью-Йорку аж ніяк не можна 
віднести до мусульман загалом, 
хоч при цьому не заперечуємо, 
що цей безумний вчинок могли 
скоїти представники якихось екс
тремістських напрямків, що нази
вають себе мусульманами. Іслам 
чистий від будь-яких видів екст
ремізму. Тому, якщо ми бачимо, 
що десь проходить пригнічення, 
насилля, несправедливість, то ми 
відразу ж скажемо: це не прита
манне ісламу. Найбільшу небез
пеку мирному розвитку людства 
приносять такі псевдорелігійні 
течії, як ваххабізм... їх методи -  
використання релігійних гасел 
для досягнення політичних за
вдань. Іслам вчить нас діяти по 
справедливості, розвивати взає
морозуміння і уникати чвар у їх 
крайніх виявах, таких зокрема як 
кровопролиття, терор.

Головний муфтій України 
шейх Ахмед Тамім заявив, що 
в країні є прихильники й -  найбільш

радикальної течії в ісламі. Однак 
він висловив впевненість, що цьо
му напрямку «ніхто не дасть розви
ватися». Якщо, як сказав муфтій, 
ваххабістська література в Україні 
існує, «то існують й олігархи, що її 
привозять». Він підкреслив, що ос
нова розвитку ваххабізму лежить 
в економічній площині. Бідність, 
незадовільний соціальний стан, 
на думку Ахмеда Таміма, - «це 
ґрунт для крайностей». Муфтій за
явив, що протягом останніх десяти 
років Духовне управління мусуль
ман України «змогло якимсь чином 
зупинити чи припинити розвиток 
ваххабізму» у країні. За його пере
конанням, українські мусульмани 
«почувають себе повноцінними 
громадянами України» і підтриму
ють дружні відносини з іншими 
релігійними об’єднаннями. «Теплі 
відносини», на думку Ахмеда 
Таміма, склалися в них із представ
никами Православної Церкви. «Ми 
готові розвивати відносини для за
гального блага, оскільки разом жи
вемо на загальній землі і разом бу
дуємо одне міцне і здорове 
суспільство», - сказав муфтій.

В Україні є послідовники ор
ганізацій не менш небезпечних, 
ніж ваххабісти, що з останніми з 
багатьох питань співпрацюють. Так 
вважають в Духовному Управлінні 
мусульман України (див.: Мина
рет,- №42,- С. 4). Це -  так звані 
«Брати-мусульмани» або «Аль- 
Джамат аль-Ісламійя». Вони зай
маються поширенням вчення 
Сайіда кутуба і Абуль Агьля аль- 
Маудуді, які закликають до захоп-
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лення влади шляхом хибного вит
лумачення Корану і Шаріату зага
лом. їх література, як і видання 
ваххабітів, не тільки поширюються 
в Україні, а й друкуються ук
раїнською мовою. У них в Україні є 
своє видавництво. Вони видруко- 
вують дві газети.

6 листопа
да мусульма
ни України 
р о з п о ч а л и  
с в я щ е н н и й  
місяць Рама
дан. Згідно 
вчення ісламу, 
саме в цьому 

місяці -  9-му за мусульманським 
місячним календарем -  пророку 
Мухамеду було дано одкровення 
Корану. Протягом всього місяця від 
світанку до заходу Сонця у мусуль
ман тривав піст. Як повідомили в Ду
ховному управлінні мусульман Кри
му, 5 листопада після заходу сонця 
в мечетях Криму відбулися перші 
служби і Теравіх-намаз — спільне 
читання молитов. Під час посту му
сульмани повинні відвідувати своїх 
батьків, хворих, сиріт, а також допо
магати бідним. Суму пожертв 
щорічно встановлює муфтій, вихо
дячи з ринкових цін на пшеницю та 
інші продукти харчування. Цього ро
ку мусульманська сім’я повинна 
віддати бідним по 1,5 грн. за кожно
го члена сім’ї, незалежно від віку. 
Місяць Рамадан, який визначається 
за місячним календарем, цього ро
ку тривав 29 днів і завершився 5 
грудня святом Ід аль-Фітр (Ураза- 
Байрам). (RISU.org.ua)

Мусульмани України відзна
чили 6 листопада початок свя
щенного місяця Рамадан.
Офіційно вони мають в нашій країні 
біля 400 громад. В мечетях і при
стосованих для богослужінь 
приміщеннях було відправлено 
святкові намази. Але у мусульмани 
України, як і християни чи іудеї, роз
колоті на чотири інституційні утво
рення. Кожне з них вважає себе 
єдиноправним представником му
сульман України, а тому відзначало 
Рамадан самостійно, навіть не віта
ючи «сусіда» з цим великим святом.

Правовірні Центру незалеж
них мусульманських громад Ук
раїни в цьому році надто активно 
вшановують рамадан -  свято денно
го посту, ретельних молитов і доб
рих вчинків, що почалося 6 листопа
да. У двох київських мечетях Центру 
бракувало місць всім, хто прийшов 
помолитися (бо ж намаз слід вико
нувати п’ять разів на добу). На думку 
муфтія ЦНГУ Сулеймана Мухамед- 
зянова, на пробудження релігійної 
свідомості вплинули події в Москві 
жовтня місяця. «Іслам -  це релігія 
миру, -  твердить шейх, -  а чеченські 
терористи не мають з ісламом нічо
го спільного. Дуже добре, що сто
лична влада Києва це розуміє. 
У Києві до мусульман ставляться не
погано». Святкували рамадан і 
послідовники інших мусульманських 
управлінь. Лише 6 громад Києва на
раховують десь біля ЗО тис. вірних.

Духовне управління мусуль
ман України урочисто відзначило 
в конференц-залі готелю «Київсь
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кий» 6 листопада своє десятиліття. 
В слові привітання-звіті муфтій Ук
раїни шейх Ахмед Тамім сказав 
про умови утворення ДУМУ, його 
десятирічний шлях на релігійному 
полі України, здобутки і проблеми, 
роль в мусульманському світі. 
Найвагоміше досягнення ДУМУ -  
вибудова мечеті Ар-Рахма в Києві і 
відкриття мусульманського універ
ситету, визнаного відомим серед 
всіх мусульман світу Каїрським 
університетом. ДУМУ налагодило 
видавничу роботу, має численні 
зв’язки з мусульманами різних 
країн, зокрема країн СНД. Учас
ників зібрання вітали гості. Відбув
ся святковий концерт духовної му
зики. Відзначення ювілею співпало 
з початком посту місяця Рамадан.

Ісламський культурний центр,
що діє в Києві на базі Міжобласної 
асоціації громадської організації 
«Арраїд» (вул. Дегтярівська, 25а, 
тел. 490-99-00), налагодив безко
штовне вивчення бажаючими ісла
му, мусульманської філософії, 
арабської мови. Центром налагод
жено видрук мусульманських ви
дань, проводяться різні заходи, 
пов’язані з політичними і культур
ними подіями сучасності.

ДУМУ видрукувала мусуль
манський календар на 2003 р.
в прив’язці до діючого християнсь
кого. Відтак 10 лютого свято Сто
яння в місцевості Арафат (9 Зуль- 
Хіджа), 11 лютого -  Курбан-Бай- 
рам/ід-аль-Адха, 4 березня -  по
чаток 1424 р. по біджрі (1 Мухха- 
рам), 13 березня -  День Ашура (10

Мухаррам), 13 травня-день наро
дження Пророка Мухамме- 
да/Мавлід (12 Рабі-аль-аууль), 22- 
23 жовтня -  Подорож і Воз- 
несіння/Аль-Ісраі Аль-Мірадж (27 
Раджаб), 8-9 листопада -  ніч поло
вини місяця Шабан (14-15 Шабан), 
20-21 грудня -  ніч визначен- 
ня/Ляйлят-аль-Кадр (26-27 Рама
дан), 24 грудня -  Рамадан-бай- 
рам/ід-аль-Фітр (ПІІаууаль). ДУ
МУ для пізнання змісту цих свят 
пропонує свій Веб сайт:.

«Киевские ведомости» (6 ли
стопада) залякують Україну мож
ливим ісламським фундамен- 
талізмом в Криму. При цьому на- 
пуджений кримськими татарами
О.Бузина переконує П.Мовчана 
в тому, що православна Мос
ковська Патріархія далеко краща 
для українців, ніж правовірний му
сульманин з Криму. Згадавши 
наслідки виборів в Туреччині, га
зета зауважує, що «ваххабістські 
центри, які базуються в цій країні, 
постачають кримських татар гро
шима, релігійною літературою, 
а головне -  оплачують навчання 
декотрих дітей та юнаків в різних 
медресе того ж ваххабістського 
спрямування». І далі: «Часом 
складається враження, що сьо
годні деякі наші політики ведуть 
себе так, що нібито ваххабізм 
ніколи не зможе прийти в Крим, як 
говорять, по визначенню, а якщо 
він раптом там і появиться, то -  не 
під зеленими прапорами ісламу, 
а під синьо-жовтими українськи
ми прапорами. Вони, як бачимо, 
не зовсім розуміють «фактор му
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сульманський» із всіма наслідка
ми, які з цього випливають». Об
стоюючи постійно ізраїльські інте
реси в міжнародній політиці, «Ки
евские ведомости» всяк прагнуть 
застрашити Україну тиском на неї 
в недалекому майбутньому 
ісламістів-ваххабістів. Якщо ще 
нині кримські татари мають таких 
лідерів, з якими можна домовити
ся, але це нині. «Часи здатні 
змінюватися. На зміну нинішнім 
розсудливим кримськотатарсь
ким лідерам можуть прийти дале
ко екстремістсько налаштовані 
молоді кримськотатарські політи
ки». Газета вважає, що це буде, бо 
ж кримські татари не хочуть зми
ритися із правами пасинка на 
землі, де вони себе вважають ав
тохтонами. Так, ситуація в Криму 
складна, але газета чомусь не 
віднаходить в цьому вини кримсь
кої автономної влади. Із 260 тис. 
кримських татар, які повернулися 
на рідні землі, 110 тис. ре
патріантів не мають житла, менше 
половини із 136 тис. працездат
них мають роботу, 40% поселень 
кримських татар не забезпечені 
водою, 15% - електрикою. Лише 
18% тих, хто проживає на селі, 
одержали земельні наділи. Кри- 
мо-татари належно не представ
лені у владі Криму. І якщо нині 
керівництво меджлісу кримських 
татар знаходить спільну мову з 
національно-демократичними си
лами України, то зрештою і в на
ступному буде мати місце ця 
спільна мова, бо ж не в природі 
українцям загарбувати чуже. Якби 
в Криму при владі були українці,

то певно що становище кримо-та- 
тар було б далеко іншим.

Мусульманин допомагає 
мусульманину. Лідери кримсь
котатарського народу не раз за
являли про свої симпатії і 
підтримку чеченського народу 
в його боротьбі за національну 
незалежність. Керівник меджлісу 
кримських татар Мустафа 
Джемільов після подій на Дуб- 
ровці заявив: «Ми допомагали і 
будемо допомагати чеченським 
біженцям. Ставлення влади Кри
му до біженців із Чечні бажає кра
щого. Якщо людина належить до 
чеченської національності, то її 
прагнуть залякати, вижити з Кри
му будь-якими засобами. Коли 
нам стає відомою така інфор
мація, то ми прагнемо втрутити
ся, вказуємо владі на права 
біженців». Щороку за запрошен
ням меджлісу в Криму відпочиває 
до 50 чеченських дітей.

Свято курбан-байрам  
в цьому році мусульмани 
Криму ознаменували відкрит
тям в центральному парку 
Сімферополя виставки творів 
ужиткового мистецтва татар. 
Насамперед тут була вишивка 
кримськотатарського народу, 
яка вражає складною р ізно
манітністю сюжетів, швів, надто 
витончена і ніжна. В кримських 
татар завжди процвітало кили
марство. Виставлені килими, 
яким до двохсот років, не втра
тили свої яскраві барви. Були й 
свіжі килими з бахчисарайської 
артілі гаптарів «Орнек».
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ІУ Д Е Й С ЬК И Й  С В ІТ

Релігійне свято Хануки чи не
вперше широко відзначатиметься 
євреями України по всій країні. Так, 
у Києві (1 грудня, Майдан Незалеж
ності), Тернополі (4 грудня) та інших 
містах країни заплановані великі те
атралізовані дійства, урочисті похо
ди, інші заходи. Федерація Іудейсь
ких релігійних громад одержала на 
це дозволи міських влад.

Лідер громад Прогресивного 
Іудаїзму України рабин Олек
сандр Духовний в газеті «В поис
ках истины» (№10) дав своє ро
зуміння природи релігії. «Про яку б 
релігію ми не говорили, зауважує 
він, всі релігійні течії, напрямки, 
потічки й озерця мають дати 
відповідь на чотири головні питан
ня: 1. Яке місце ми займаємо у цьо
му світі? 2.Як вірно слід жити? 3. Як 
треба молитися? 4.Що відбу
вається з нам після смерті? Якщо є 
відповіді на ці питання, то тоді це є 
релігія, якщо ж відповідей немає, 
то це не релігія... Але при цьому 
жодна з існуючих релігій не може 
претендувати на те, що лише її 
відповіді є єдино істинними, проте 
всі існуючі на сьогоднішній день 
світові релігії навчають нас вірному 
і правдивому розумінню відповідей 
на ці чотири головні питання. Будь- 
яка світова релігія, як діамант, 
світиться своїм специфічним блис
ком. Це нагадує те, коли ми гово
римо про своїх батьків. Коли ми го
воримо, що ми любимо наших 
батьків, то це не означає, що тільки
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вони є найкращими батьками на 
світі... Тут можна провести пара
лель між батьками і релігіями. Ми з 
вами близькі до нашої релігії -  
Іудаїзму. Ми ніколи не втомимося 
слухати її мідраші-історії, її тра
диції, так само як ми завжди готові 
слухати й про історії з інших релігій, 
які так само є улюблені іншими 
людьми, як і нами, що люблять 
Іудаїзм. Якби в світі існувала лиш 
одна релігія, то певно що цей світ 
був би надто нудний. Це нагадува
ло б те, коли б існувала лише одна 
футбольна команда, один сорт цу
керок або один сорт морозива. На
явність у світі різних релігій надає 
цьому світу неповторного колориту 
і його специфіки, його особливого 
ритму і усмішки... Ми знаємо та
кож, що можна бути хорошою лю
диною, якщо навіть ця людина не 
приймає жодну з релігій... Серед 
моїх колег, як в Іудаїзмі, так і поза 
ним, є багато таких, які вчать тому, 
що лише їх релігія (або напрямок 
в ній) є єдино вірною. У мене осо
бисто немає проблем з тими коле
гами, які вірять в єдино істинну 
релігію. Але у мене є суперечки з 
тим, хто, вважаючи, що лише їх 
релігія є єдино істинною, обража
ють і принижують інші релігії. Якщо 
хто-небудь може коїти насилля 
тільки тому, що він чи вона думає, 
що так вчить їх релігія, то такі люди 
нічому не навчилися у своєї релігії і 
не зрозуміли дійсну сутність її 
вчення». Редакція «РП» повністю 
поділяє міркування рабина і шко
дує з того, що саме так не мислять 
лідери більшості із в Україні існую
чих конфесій і церков.
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В Ізраїльському культурному 
центрі при посольстві держави 
Ізраїль в Україні (Київ) 7 листопада 
відбулася зустріч громадськості 
міста із Генеральним директором 
Рабинських судів Ізраїлю рабином 
Еліяху Бен-Дааном, директорм 
відділу у справах СНД у Рабинатсь- 
ких судах Ізраїля рабином Атером 
Ернтроєм і Головою представ
ництва Рабинатських судів Ізраїля 
в Україні рабином Шімоном Гар- 
Шаломом. Учасники зустрічі обго
ворили ситуацію на Близькому 
Сході, законодавчу структуру 
Ізраїля і діяльність Рачинських 
судів. (В.Матвеев).

Ліга «Маген» -  нещодавно 
створена Асоціацією єврейських 
громад України організація, що на
зиває себе антисектантською. 
Очолює її Ігор Куперберг. «Нам 
навіть у найстрашнішому сні не 
привидювалася така навала у ви
гляді сект», - відзначає він і закли
кає державу обмежити діяльність 
приїзжих місіонерів. Але ж Загаль
на декларація прав людини ООН 
дає кожному «свободу безпереш
кодно дотримуватися своїх пере
конань і свободу шукати, одержу
вати і поширювати інформацію та 
ідеї будь-якими засобами і неза
лежно від державних кордонів» 
(ст.19). То ж якщо якась конфесія 
боїться за своїх вірних, не має 
впевненості в їх сталій од- 
новірності, то вона має звертатися 
не до держави (бо ж її дії тоді бу
дуть протиправними), а має роз
горнути свою відпорну діяльність, 
використовуючи при цьому велике

різноманіття толерантних форм 
свого захисту.

Н О ВІ РЕЛІГІЙНІ 
ТЕЧІЇ У К Р А ЇН И

Каплицю Церкви Ісуса Хрис
та Святих останніх днів освяче
но в Маріуполі. Члени Церкви ду
же щасливі цьому новому 
приміщенню, оскільки їм тепер не 
треба перейматися замерзанням 
взимку та спекою влітку. Хрещення 
тепер проходитимуть в хрес
тильній купелі молитовного будин
ку. Освячення будівлі провів 
старійшина Роберт Ортон -  сімде- 
сятник і радник Східноєвропейсь
кої території ЦІХСОД.

Реагуючи на звинувачення 
в безхристиянськості, Перше 
Президентство і кворум дванадця
ти Церкви Ісуса Христа Святих ос
танніх днів оприлюднили документ 
«Живий Христос», який засвідчує 
реальність неповторного життя і 
нескінченну силу Ісуса Христа, йо
го велику викупну жертву і глибо
кий вплив на всіх, хто жив і кому ще 
жити на створеній ним Землі. «Все 
через нього постало і ніщо, що по
стало, не постало б без нього і 
життя було в ньому, а життя було 
світлом людей» (Ів. 1:1). Він вста
новив причастя на пам’ять про се
бе, віддав своє життя, щоб викупи
ти гріхи всього роду людського. 
«Ми урочисто засвідчуємо, - гово
риться в документі, - що життя Ісу- 
са Христа, зосередження всієї 
людської історії почалось не 
у Віфліємі і закінчилось не на Лоб-
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йому місці. Це був Первісток бать
ка, Єдинородний Син у плоті, Спа
ситель світу». Ми засвідчуємо, що 
з часом Він знову повернеться на 
Землю, буде керувати як Цар царів 
і господарювати як Господь паную
чих. Кожний з нас постане перед 
ним, щоб бути судимим за своїми 
ділами і бажаннями свого серця.

Заявки до «Книги рекордів 
Гінеса» і «Книги рекордів плане
ти» подали кришнаїти України.

Рекорд їх -  найбільший веге
таріанський торт і найбільший 
ландшафтний кондитерський 
витвір. Торт занесено і до «Книги 
рекордів України». Загальна вага 
його -  1080 кг. На виготовлення 
цьогорічної «Солодкої гори» пішло 
310 кг коров’ячого масла, 250 кг 
цукру, 200 кг муки, 160 кг згущено
го молока, 50 кг горіхів, 50 літрів 
сиропу і 70 кг різних фруктів -  ківі, 
апельсин, бананів, винограду, чор
носливу.

Цей унікальний кондитерський
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витвір було зроблено у формі го
ри, на якій «росли» їстивні дерева, 
стояли будинки, розміщувалися 
фігурки різних тварин, водоспади 
тощо. Торт було виставлено 22 ли
стопада у фойє палацу культури 
імені Корольова під час тра
диційного фестивалю Говардхан. 
Говардхан -  це гора, яку підняв 
п’ять тисяч років тому Крішна, ря
туючи нею, як парасолькою, меш
канців рідного йому селища 
Вріндаван від насланої на них 
напівбогом Індрою зливою. Фес
тиваль «Солодка гора» організував 
благодійницький фонд «Харе 
Крішна -  їжа життя». В ньому бра
ло участь понад дві тисячі осіб. 
Надто цікавою і видовищною була 
художня частина фестивалю.

Крішнаїтів не вперше не 
прийняли до Всеукраїнської ра
ди Церков, хоч свою заяву на зго
ду стати її членом вони висловили 
першими під час утворення цієї Ра
ди. В Положенні про Раду чітко 
сказано, що вона включає ті 
релігійні об’єднання України, які 
мають свій всеукраїнський центр. 
Але при утворенні Ради до її робо
ти з невідомих причин не було за
прошено представників ряду 
релігійних течій України, які мають 
офіційно зареєстрований Держко- 
мом такий свій центр. Відтак Рада 
стала закритою інституцією для 
ряду релігійних спільнот України. 
В ній, окрім православних і като
лицьких церков, вибірково пред
ставлені протестанти, іудеї і му
сульмани. З незрозумілих причин 
там немає Свідків Єгови, хариз-
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матів, прогресивних іудеїв, інших. 
Черговим мотивом для неприй
няття до Ради Центру кришнаїтів 
послужило те, що вони себе нази
вають не Церквою, а Товариством. 
Але ж у Положенні про Раду ніде не 
сказано, що до неї входять лише 
релігійні спільноти, в офіційній 
назві якої є слово «Церква». До то
го ж, в Раду вже входять спільноти, 
в назві яких немає цього слова, зо
крема «Об’єднання іудейських 
релігійних організацій України», 
«Незалежний духовний Центр му
сульман України», «Духовне уп
равління мусульман України», 
«Всеукраїнський Союз об’єднань 
євангельських християн-бап- 
тистів» та ін. До Ради входить 
біблійне Товариство, яке не є 
Церквою. Відтак маємо порушен
ня права на свободу віросповідань 
від державного органу, який при 
собі утворив Раду і сам же опри
люднив Положення про неї.

М І С Т И К А

Ікона Богородиці «Призри на 
смирение» православного храму 
смт Горностаївки, що на Херсон
щині, мироточить вже два роки. Ко
ли в 1999 р. її вставили в кіот, то па
рафіяни помітили на її правій руці 
краплину невідомого походження. 
Десь через рік, у травні на Фомину 
суботу, одна з парафіянок побачи
ла стікаючий з цієї краплини потік. 
Його довжина становила 16,2 см. 
Після Богослужіння потік цей 
збільшився на 5 см. З того часу до
вжина його постійно збільшується, 
він опускається все нижче і нижче й

досяг вже позначки 27,5 см. З того 
часу перед іконою Богородиці 
постійно правлять молебні. Гово
рять про наявність зцілень різних 
хвороб після них. (О.Галушко)

Водіїавто в Україні -  люди де
що забобонні. Водій, здебільшого, 
перехреститься, якщо дорогу пе
ребіжить йому чорна кішка чи пе
рейде жінка з пустою посудиною. 
Водій вірить, що не слід на свою 
машину ставити деталі з розбитої 
машини, бо це погано закінчиться. 
Свій задум про продаж своєї маши
ни не виголошуй «у її присутності», 
бо буде біда. Лихо принесе також 
зустріч з авто, за рулем якого си
дить жінка. Щастя матимеш від ма
шини, перша частина номерів якої 
в сумі співпадають, а ще краще -  
разом складають сто (42-58, 03- 97 
та ін.). Від будь-яких бід авто нібито 
застерігає наявність в ньому іконки, 
хрестика чи якогось особливого 
талісману.

Різноманітні чудеса лавино
подібно насунулися на Україну -
повертаємося до середньовіччя. 
Так, 11 листопада в Храмі Віри 
Надії і Любові, що при Київській 
обласній лікарні, з ’явився на склі, 
що закривало ікону Володимирсь- 
кої Божої Матері, відбиток її обра
зу. Подібне чудо трапилося раніше 
в Свято-Михайлівській церкві. Йо
го знав і Свято-Введенський мона
стир. Священик церкви тут же за
явив про зцілення іконою його хво
рого горла, розцінив появу відбит
ку як якесь знамення, навіть засте
реження для України з небес.
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РЕЛ ІГІЯ І С В ІТ

Перше засідання Євро
пейської ради релігійних 
лідерів відбулося 11-12 листопа
да у столиці Норвегії Осло. Рада 
утворена з ініціативи шести 
релігійних діячів, що є президен
тами Всесвітньої конференції 
релігій за мир у Європейському 
регіону. їхня попередня зустріч 
пройшла в Парижі у березні цього 
року. До складу Ради ввійшли 
православні, католицькі, протес
тантські, ісламські, іудейські й 
інші релігійні діячі, у тому числі 
архиепископ Тиранський і всієї 
Албанії Анастасій, ієрархи , якої 
та ї Православних Церков. 
Співголовою Європейської Ради 
релігійних лідерів обрано главу 
ВЗЦЗ МП, митрополита Смо
ленського і Калінінградського 
а (Гундяєва). Учасники форуму 
в Осло обговорили перспективи 
діалогу релігій, культур і 
цивілізацій у світі, що зіткнулися 
із загрозою тероризму й небез
пекою глобального конфлікту 
світоглядів. Релігійні діячі Європи 
висловилися за те, щоб рішення 
різних інституцій, відповідальних 
за політичну інтеграцію Європи, 
«брали до уваги розмаїтість 
релігійних традицій і культур, 
а також голос їхніх представ
ників». Члени Ради також закли
кали політиків на національному і

загальноєвропейському рівні до 
серйозного, систематичного і 
постійного діалогу з релігійними 
громадами.

Всесвітня Рада Церков,
до якої входить багато протес
тантських об’єднань, виступила 
проти військової акції США проти 
Іраку. Вона підтвердила свою по
зицію, визначену ще в 1991 р.: 
«Жодна нація або група націй не 
має права проводити акції помсти 
стосовно іншої нації».

Протестанти США розійшли
ся в своїх оцінках наміру Буша 
нанести військовий удар по Іра
ку. Найбільша протестантська де
номінація США -  Південна бап
тистська конвенція схвалила 
повністю цей намір. Її лідер Річард 
Ленд вважає, що така акція 
відповідає «принципам справед
ливої війни», бо ж Саддам Хусейн 
«робить зброю масового знищен
ня, яку планує використати проти 
Америки та її союзників». Водно
час 37 методистських лідерів ви
дали документ, в якому закликали 
уряд США «бути «стриманим» що
до» Іраку. Глава Англіканської Єпи
скопальної Церкви Френук Гризу- 
олд закликав до дипломатичного 
вирішення конфлікту, бо ж він «бу
де коштувати життя багатьох 
іракців і американців, посварить 
союзників і дестабілізує ситуацію 
на Близькому Сході».
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Сикхи Індії сіли в Делі за стіл 
переговорів з християнами. їх
не влаштовує прагнення останніх 
навертати сикхів у свої громади. 
Приводом послужило хрещення 
в м.Бхілай 22 сикхів у серпні ц.р., 
яке Національна комісія із справ 
релігійних меншин вважає «приму
совим наверненням». Під час пе
реговорів було сформовано ме
ханізм консультацій з приводу 
спірних питань. «Ми раді, що сер
дечні стосунки між нашими грома
дами відновлені». -  заявив глава 
сикхської делегації на зустрічі з ка
толиками Мохіндер Сінгх. «Три
вожні сигнали періодично надхо
дять до нас з різних кінців країни, 
але в цілому в Індії немає мас
штабного руху навернення моїх 
братів по вірі в християнство»,- до
дав він. На зустрічі прийнято 
рішення про скликання форуму 
лідерів всіх релігійних меншостей 
Індії. Нині в країні сикхи складають 
десь 2,3% населення, християни -  
2,3%, а мусульмани (найбільша 
меншина) -  близько 13%.

Президент Білорусії О.Лука- 
шенко підписав закон «Про вне
сення змін і доповнень у закон 
«Про свободу віросповідань і 
релігійних організацій». У повідо
мленні президентської прес-служ
би, що інформує про цю подію, 
відзначається, що даний закон 
спрямований на створення не
обхідних умов для діяльності за
реєстрованих релігійних ор
ганізацій, недопущення релігійної 
експансії в Білорусію, а також за
побігання розвитку в республіці

деструктивних сект і окультизму. 
«РП» вже писала про неоднознач
не ставлення до цього закону з бо
ку різних релігійних об’єднань. Зо
крема закон підтримали Право
славна і , мусульманські й іудейські 
республіканські об’єднання, а та
кож об'єднання Євангелічно-Лю
теранської Церкви. Невдоволення 
законом відкрито висловили пред
ставники низки протестантських 
організацій, конференції Церков.

Економія російських релігій
них організацій при оплаті тепло
вої й електричної енергії за пільго
вими тарифами складатиме 
близько 100 тисяч доларів на рік. 
Про це повідомив виконавчий сек
ретар Міжрелігійної ради Р.Си- 
лантьєв на спільній прес-конфе
ренції Ради і Федеральної енерге
тичної комісії. Згідно слів Си
лантьева, всі зареєстровані 
в Мінюсті Росії релігійні ор
ганізації, що існують тільки на по
жертвування, будуть платити за 
теплову й електроенергію тарифа
ми, встановленими для населен
ня. В даний час по всій Росії за
реєстровано понад 17 тис. культо
вих організацій.

Росіяни так і залишаються 
невіруючими, незважаючи на ве
ликі зусилля здолати це Церкви і 
влади. Як засвідчили опитування 
московського фонду «Обществен
ное мнение», 42% росіян не ходять 
до Церкви. Рідше, ніж один раз на 
рік, храми відвідує 12% респон
дентів, один-два рази на рік -  19%, 
раз на місяць і частіше -  лише 6%
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опитаних. При цьому 72% не при
чащаються, 8% -  причащаються 
рідше одного разу на рік, стільки 
ж -  один-два рази на рік, 3% -  май
же щомісяця і лише 1% росіян при
чащається раз на місяць і частіше. 
Постить не більше 10% респон
дентів. При цьому лише 6% росіян 
дотримуються Великого посту.

У Роси немає міжрелігійної 
ворожості, яка могла б спровоку
вати захоплення заручників 
у Москві. Про це заявив жур
налістам керуючий справами Мос
ковської патріархії митрополит 
Солнечногорский . Він підкреслив, 
що в РПЦ цілком нормальні відно
сини з представниками ісламу, 
буддизму, інших релігійних на
прямів. Митрополит також відзна
чив, що сили міжнародного теро
ризму найчастіше використовують 
іслам у своїх цілях.

«Ми не змогли врятувати 
всіх. Вибачте нас». Так сказав 
російський Президент В.Путін, 
звертаючись 26 жовтня до грома
дян своєї країни. А чи прагнула ос
таннього влада РФ, коли вона 
навіть не спробувала вести хоч 
якісь переговори із чеченцями? Як 
сказав колись нинішній посол РФ 
в Україні В.Чорномирдін, «ми 
хотіли кращого, а маємо те, що є». 
То ж треба українцям на подію ди
витися своїми очима, а не тими, які 
нам прагнуть насадити підконт
рольні владі РФ ЗМІ, не сприймати 
беззастережно власне російський 
погляд на Норд-Ост. Що дійсно 
коїлося в захопленому театраль

ному центрі в ті години, з 
російських ЗМІ не дізнаєшся, бо ж 
вся інформація про це має прохо
дити контроль. А в ній знаходимо, 
що «терористи били полонених 
ногами і прикладами», ледве не всі 
ті, що загинули, загинули від їх рук. 
Але ось вже зовсім інше говорять 
про стан в центрі в ті години поло
ненні з України, які повернулися 
додому. «Начальники (захопників -  
РП) були надто доброзичливі і 
в дрібних проханнях ніколи не 
відмовляли, -  визнає киянка Люд
мила Душко.- Про відносну добро
зичливість терористів свідчить і те, 
що на другий день Осман дозво
лив жінкам пересісти до чоловіків» 
(Киев. Ведомости. -  1 листопада). 
Визнай, Росіє, що ти із-за 
засліпленості великодержавним 
шовінізмом здатна знищувати 
своїх же громадян і думати, що гріх 
свій можна нівелювати словами 
Президента: «вибачте нас».
Таємниці трагедії «Норд-Осту» ма
буть ніколи не будуть розкриті із-за 
свідомого утаємничення їх самою 
ж російською владою, яка прагне 
підсунути сюди сліди «Аль-Каїди», 
світового ісламського тероризму. 
Джуліус Страусе з Daily Telegraph 
не виключає, що Кремль досі при
ховує інформацію про кількість за
гиблих та постраждалих внаслідок 
газового звільнення заручників і 
висловлює припущення, що їх бу
де понад 200. Сюди ж слід ще до
дати десь 50 захопників, бо ж вони 
також громадяни Росії. Від рук че
ченців загинуло лише двоє і то із- 
за своєї нестриманості. Екс-пре
зидент З.Яндарбієв, який спілку
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вався із екстремістами телефо
ном, твердить, що в суботу 26 
жовтня вранці вони мали випусти
ти всіх заручників (Хрещатик. -  
№ 164). Французький філософ 
Андре Глюксманн, який два роки 
тому відвідав Чечню, в своєму 
інтерв’ю газеті Welt зауважив, що 
він не вважає всіх чеченців «бенла- 
деністами». «Ми повинні всі зна
ти,- кажем він,- що чеченці тепер 
перебувають в апокаліптичному 
становищі, і вони на цій підставі 
можуть всі бути апокаліптично на
лаштованими».

Безкультурність російського 
Президента В.Путіна прагнули 
приховати навіть перекладачі. В їх 
перекладі його слова звучали так: 
«Якщо ви насправді бажаєте стати 
ісламістським радикалом і готові 
до того, щоб зробити собі обрізан
ня, то я запрошую Вас у Москву. 
У нас багатоконфесійна, багато
національна країна. Будь-ласка, 
приїздіть. Ми будемо Вам раді, і 
в Москві терпимо ставляться до 
всього і до всіх». А насправді гос
подар Кремля у властивій йому ка- 
дебістській манері, не звертаю
чись цього разу до «мочіння в сор- 
тирі», заявив: «Якщо ви бажаєте 
стати радикальним ісламістом і го
тові пройти обрізання, то я запро
шую вас до Москви. Ми є багато- 
релігійною країною і маємо 
фахівців у цій галузі. Я порекомен
дую провести операцію таким чи
ном, що у вас уже ніщо і ніколи не 
відросте знову». Певно тому в Росії 
і немає, як те є у нас в Україні, сво
го Державного комітету у справах

релігій. Його функції в національ
ному і релігійному питанні вирішує 
якась група фахівців з обрізання. 
Так, Всетатарський громадський 
центр повідомив про смерть свого 
першого голови Марата Мулюкова 
із-за побиття його, інвалідність із- 
за цього ж їхнього юриста Гаяла 
Муртазіна. При цьому він заявив, 
що «практично всі, хто загинув від 
«терору» в Москві 31 жовтня, були 
знищені в результаті газової атаки 
ФСБ, санкціонованої Президен
том Росії» (Шлях перемоги. -№46). 
Речник Єврокомісії Джонатан 
Фолл вибачився за «гідну жалю» 
поведінку Путіна на пресовій кон
ференції після закінчення саміту 
ЄС -  Росія. Російська ж преса по
яснювала цей скандал «виснажен
ням» свого Президента і тим, що 
його «нудить від Чечні».

Знаково, що лише тепер, 
після напруження стосунків між 
православною та католицькою 
Церквами, Петербурзький Дер
жавний музей історії релігії відкрив 
відділ «католицизм». Його експо
зиція розповідає про специфіку 
католицизм, основні етапи його 
історії. Російський державний му
зей історії релігії заснований 15 
листопада 1932 р. рішенням Ака
демії Наук СРСР і довгий час зна
ходився в Казанському соборі. 
Після передачі храму , музей пе
реїхав у новий будинок на вулиці 
Почтамтській. Досі в музеї демон
струвалися лише експозиції, при
свячені архаїчним релігіям і давнім 
віруванням Єгипту, Греції і Ізраїлю, 
виникненню і сутності християнст
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ва, а також російському право
слав’ю. Згодом планується відкри
ти зали, в яких розповідатиметься 
про історію протестантизму і ста
рообрядництва.

Представники традиційних 
релігійних організацій Росії по-
різному ставляться до законопро
екту, що дозволяє за особливих 
обставин одружуватися в 14 років. 
«Звичайно, якщо наявна вагітність 
нареченої, то такий закон можна 
розглядати як благо», -  сказав за
ступник голови Відділу зовнішніх 
зносин Московського патріархату 
протоієрей Всеволод Чаплін. Од
ночасно він виразив сумнів у тому, 
а чи варто заохочувати такі ранні 
шлюби, тому що «люди духовно і 
морально ще не готові нести 
відповідальність за свою родину». 
Священик також відзначив, що 
дозвіл держави на ранній шлюб 
може привести до «узаконеної 
сексуальної експлуатації підлітків 
людьми більш зрілого віку». Вер
ховний муфтій Росії і європейсь
ких країн СНД зізнався, що до но
вого закону відноситься спокійно, 
тому що норми у дозволяють од
ружуватися з досягненням стате
вої зрілості. «До того ж, у півден
них регіонах дозрівання відбу
вається швидше, там 10-12 років -  
як у нас 16-18», -  заявив муфтій. 
Крім того, додав Таджуддин, «ре
альність така, що сьогодні, особ
ливо на Кавказі, у шлюб вступають 
раніше, ніж допускає закон, і нове 
законодавство дозволить захис
тити інтереси матері й дитини». 
Головний рабин Росії звернув ува

гу на те, що «усе це дуже індивіду
ально, залежить від менталітету, 
географічного розташування й 
інших факторів». «Але якщо гіпоте
тично припустити, що батьки не 
проти, а діти морально і фізично 
готові до шлюбу, те чому б і не 
дозволити?». Інший представник 
іудейського духівництва Росії -  го
ловний рабин висловився катего
рично проти законодавчого доз
волу ранніх шлюбів. Він відзначив, 
що якщо восьмикласники будуть 
женитися, то їм доведеться чи ки
дати школу, а чи ж сідати на шию 
батькам. Тому шлюбний поріг 
потрібно встановлювати, виходя
чи не з фізичного, а з розумового 
розвитку. У тих, хто створює роди
ну, повинні бути ґрунт під ногами і 
життєвий досвід. На думку 
А.Шаєвича, дозвіл вступати 
в ранні шлюби при особливих об
ставинах «буде тільки сприяти то
му, що кількість таких обставин 
збільшиться в багато разів».

Православний священик
о.Пилип (Сергій Жигулін), який 
знаходився протягом п’яти місяців 
серед заручників у Чечні, запере
чив приписувану російськими 
спецслужбами версію причетності 
арештованого у Данії Ахмеда За
каева до викрадення двох свяще
ників в 1996 р. «Спроба пов’язати 
моє ім’я з ім’ям Закаева,- заявив 
отець, -  це не що інше, як прагнен
ня втягнути церкву в політику». Ге
неральній Прокуратурі Росії не по
добається таке розгортання подій, 
бо ж вона вимагає від Копенгагена 
видати Закаева Москві.
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Відомий російський жур
наліст Максим Шевченко, який 
спеціалізується на висвітленні 
релігійних питань, названий «тро
янським конем» у Руській ПЦ. 
Про це заявив Голова Фонду із 
премій ім.митрополита Макарія 
(Булгакова) митрополит Воро
незький і Липецкий (Немцов). 
Стаття М.Шевченко викликала 
жорстку критику Московського 
патріархату. Православні клірики 
зазначають, що релігійні уподо
бання журналіста непостійні: то він 
«клянеться у вірності Православ’ю, 
то ось-ось, здається, прийме вищу 
віру». Природно, що все це відби
вається і на його «утворах». Іноді 
складається враження, що 
«публікації журналіста про Ро
сійську Православну Церкву 
у своїй основі мають не здоровий 
глузд, а замасковані кон’юнктурні 
розуміння», говориться у повідо
мленні прес-служби Фонду. Що ж, 
вихованому у ортодоксально-мос
ковському дусі нетерпимості й 
«єдино-істинності» православному 
кліру важко зрозуміти, як можна 
однаково рівно писати про право
слав’я й про інші Церкви.

«Типовий зміст предмету 
«Православна культура» розісла
ний Міносвіти РФ регіональним ор
ганам управління освітою. Цей 
30-сторінковий документ повин
ний стати орієнтиром з питань 
змісту й організації вивчення пра
вослав’я в початковій, середній і 
старшій школі. Однак, як заявив 
міністр освіти РФ, міністерство не 
планує вводити обов’язковий для

всіх російських шкіл предмет «Пра
вославна культура». «На першому 
етапі цей предмет може вводитися 
тільки в рамках певного регіону чи 
за ініціативою шкіл». Міністр 
відзначив, що курс православної 
культури й у цих випадках не буде 
обов’язковим. «Росія -  країна бага
тонаціональна, і навіть у рамках од
ного суб’єкту Федерації є поселен
ня, де православних практично не
має», -  сказав В.Філіппов. З іншого 
боку, відзначив міністр, православ
на культура існує в Росії більше ти
сячі років і потреба в її вивченні 
об’єктивно існує.

За введення релігієзнавства 
в обов’язкову програму се
редніх шкіл висловився голова 
муфтій Т.Таджуддін. У такий спосіб 
він відгукнувся на звістку про пла
ни Міносвіти ввести в російських 
школах факультативне вивчення 
основ православної культури. «Як
що ми говоримо про духовне 
відродження країни, то такий 
предмет, цебто релігієзнавство, 
допоможе ще більшому зближен
ню наших народів, зміцнить довіру 
і взаєморозуміння між ними», -  
сказав Т.Таджуддін. Він також 
повідомив, що з цього навчально
го року в ряді шкіл Татарстану, як 
експеримент, введене факульта
тивне викладання основ ісламу.

За відмову порушити криміна
льну справу за фактом поширення 
в середніх школах підручника «Ос
нови православної культури» кілька 
правозахисників Москви подали 
в суд на Останкінську прокуратуру
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міста. «Ми просимо залучити по 
даній справі керівників і посадових 
осіб Міносвіти Росії, що рекоменду
вали цей підручник для навчальних 
закладів»,- говориться в заяві за- 
гальноросійського руху «За права 
людини», направлену в Генпрокура
туру РФ. Підручник «Основи право
славної культури» А.Бородіної реко
мендований для середніх шкіл Ко
ординаційною радою із взаємодії 
Міносвіти РФ і Церкви. У зв’язку з 
цим, правозахисники також просять 
розглянути відповідність діяльності 
Координаційної ради консти
туційним принципам. «Автори 
підручника сприяють росту ксено
фобії і націоналізму в нашому 
суспільстві. Даний підручник, вже 
активно використовуваний у дер
жавних школах, нав’язує школярам 
погляди однієї з конфесій, тим са
мим, порушуючи принцип світсько
го характеру держави»,- сказав 
журналістам виконавчий директор 
руху Лев Пономарьов. На його дум
ку, підручник «порушує і багато 
принципів православ’я, не правиль
но інтерпретуючи біблійні тексти». 
Однак, фахівці, притягнуті прокура
турою для експертизи тексту підруч
ника, дотримуються протилежної 
думки. Відповідно до висновку екс
пертів НДІ «Проблем зміцнення за
конності і правопорядку Генпрокура- 
тури РФ», мета цієї книги -  ознайо
мити читачів з роллю православ’я 
в російській культурі.

Мотивоване релігійними пе
реконаннями масове ухилення 
від служби в армії змушує 
співробітників районних військко

матів Росії включати до складу 
призивних комісій священнослу
жителів, завданням яких є переко
натися в істинності релігійних пе
реконань призовника. За словами 
військового комісара Радянського 
району м.Орла В.Маргарида, 
участь в призовних комісіях свя
щеннослужителів на хлопців діє 
отверезуюче і кількість «відмов
ників» значно скоротилася.

Премію 2002 р. «Чоловікам, 
які змінили світ» за толерантність 
одержав Папа Римський Іван Пав
ло II. Премію Папі вручив колишній 
радянський лідер М.Горбачов.

«Насилля великих держав 
проти окремих малих мусуль
манських країн і народів породи
ло ісламський радикалізм і теро
ризм. Нині він уже став глобальним. 
Світ, передусім США, Росія, Ізраїль, 
які проводять політику з позиції си
ли стосовно непокірних, волелюб
них мусульманських меншин, що 
прагнуть жити у своїй незалежній 
державі, а також по відношенню до 
невгодних для них країн, чекають 
нові спалахи терору. До тих пір, по
ки самі народи та уряди згаданих 
трьох країн, підтримувані світовою 
спільнотою, не скажуть: досить на
силля, давайте демократично 
вирішимо всі спірні питання. Тільки 
так і тоді у світі може настати мир і 
злагода». Такі мудрі міркування і 
пропозиції видрукувала газета «Ук
раїна і світ сьогодні» ( №39).

Президент Білорусі зігнору
вав прохання Ініціативи «За вільне
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віросповідання» накласти вето на 
прийнятий Радою республіки за
кон «Про свободу віросповідань та 
релігійні організації». Під час 
зустрічі з митрополитом Володи
миром (Сабоданом), який відвідав 
Мінськ на запрошення свого біло
руського колеги, О.Лукашенко за
уважив, що цей закон «не містить 
ніяких «наїздів» і «накатів». В законі 
приділяється значима увага до 
традиційних конфесій, які відігра
вали й відіграють вагому роль 
у нашій державі». Він нібито «роз
ставив усі крапки над «і» остаточ
но, а також визначив роль, місце 
будь-якої конфесії, що діє в дер
жаві». Президент, відзначаючи 
зміцнення позицій православ’я 
в державі, сказав, що «це -  при
родно, адже воно в республіці дав
но займає належне місце... Право
слав’я -  визначальна релігія 
в білоруській державі, яка впливає 
на всі суспільно-політичні проце
си, що проходять в республіці. Ми 
підтримували і будемо підтриму
вати православ’я в Білорусі».

«Порушниками свободи ре
лігії» посол держдепартаменту 
США Джон Хенфорд, який веде 
тут проблеми релігійних свобод, на
звав насамперед Білорусь з її «най- 
репресивнішим законом про 
релігію у всій Євразії», а також Ки
тай, Кубу, Півн. Корею, В’єтнам, Ла
ос і М’янму -  ці «тоталітарні та авто
ритарні режими, які часто розгляда
ють вираження релігійних поглядів 
як загрозу їхньому контролю над 
суспільством». Держдепартамент 
також зтурбований ситуацією в Са

удівській Аравії, Судані, Ірані, Іраку, 
Пакистані, Індії, Узбекистані і Турк
менії, де має місце переслідування 
релігійних меншин. Турбує держде
партамент і Росія, в деяких регіонах 
якої спостерігається вороже став
лення до мусульман, мають місце 
прояви антисемітизму та пересліду
вання релігійних меншин. Зауваже
но на тих обмеженнях, які виявляє 
Росія щодо католицьких свяще
ників. В оцінці нової доповіді Держ
департаменту США щодо релігійної 
ситуації в світі Держсекретаря США 
Колін Пауелл наголошено, що вона 
має послужити підґрунтям для по
дальшого співробітництва з іншими 
країнами з метою зміцнення свобо
ди релігії та захисту фундаменталь
них прав людини у всьому світі.

Міжрелігійна рада Нігерії
прагне примирити християн і му
сульман, кількість яких в країні при

близно однакова. Проте мусуль
манське населення переважає на її 
Півночі. Тому в 12 штатах було 
прийняте шаріатське законодавст
во, що призвело до кривавих сути
чок тут, загибелі біля трьох тисяч 
осіб, чисельних руйнацій. Лідери 
християнських церков вважають,
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що суворе шаріатське законодав
ство, зокрема його приписи про 
«побиття камінням», відтинання рук 
та бичування, не повинне застосо
вуватися до християн цих штатів. 
На черговому засіданні 
Міжрелігійної ради звучали заклики 
до примирення. Християнський 
співголова Сандей Мбанг при цьо
му сказав: «Усі ми повинні продов
жувати боротьбу за мир у нашій 
країні: адже обидві наші релігії за
кликають своїх послідовників до 
миру». Його колега з мусульмансь
кої сторони, султан штату Сокото 
Мухаммадо Маккидо також відзна
чив: «Нігерія -  країна з безліччю 
етнічних груп та безліччю вірувань, 
країна різних мов і культур. У нас 
немає іншого шляху, крім терпи
мості та поваги одне до одного». 
Проте засідання Ради так і закінчи
лося нічим. Президент країни Олу- 
сегун Обасанджо порадив всім за
судженим шаріатським судом на 
побиття камінням звертатися з апе
ляцією до верховного суду країни. 
«Апеляційний суд може гарантува
ти правосуддя і законність», - пере
конаний Президент.

Конкурс краси в Марокко 
пройшов у напівпідвальному 
приміщенні. Організатори його 
боялися провокацій ісламських 
бойовиків. Вони навіть відмовили
ся від дефіле в купальниках, 
замінивши його оглядом тра
диційних костюмів. Тут згадували 
події 1999 р., коли велика група 
ісламістів ввірвалася до зали, щоб 
розвінчати тих, хто «ображає 
іслам». Учасниць конкурсу тоді на

звали повіями. І на цей раз одна із 
учасниць за участь в «анти
релігійному шоу» (так було названо 
конкурс) внаслідок побиття рідним 
братом надовго злягла у лікарню.

Відтепер релігійну освіту 
одержувати за кордоном азер
байджанці не мають права. Але
таку вже мають більше 5 тис. гро
мадян цієї країни. Поруч і заборо
ною вчитися в зарубіжних медресе 
уряд Азербайджану посилив кон
троль за діяльністю приїжджих 
проповідників.

Очолити світовий іудейсько- 
мусульманський діалог і реаль

но зробити Казахстан центром 
цього діалогу збирається прези
дент Казахстану Нурсултан Назар
баев. Про це заявив президент 
Євроазіатського єврейського кон
гресу О.Машкевич, який відзна
чив, що «Назарбаев дуже впливо
вий у мусульманському світі, має 
гарні відносини з лідерами му
сульманських країн і, в той же час, 
йому довіряє світове єврейське 
співтовариство». У ході цього 
міжконфесійного діалогу ставить
ся завдання показати, що «терор і 
насильство до ісламу не мають
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відношення й що немає протиріч 
між іудаїзмом та ісламом».

Київський рівноапостольний 
князь Володимир з листопада 
ц.р. став небесним заступником 
внутрішніх військ Російської феде
рації. Президент РФ В.Путин взяв 
участь у церемонії відкриття 
в Москві пам’ятника воїнам 
внутрішніх військ і передав 
внутрішнім військам МВС Росії іко
ну святого князя Володимира.

К А Т О Л И Ц И З М

Папа Римський вперше 
в історії католицької Церкви ви
ступив з промовою в парламенті 
Італії -  країни, на території столиці 
якої розміщена невеличка держав
ка (всього 44 га) Ватикан. Іван Пав
ло П багато зробив для того, щоб 
примирити верхівку своєї Церкви з 
світською владою Італії. Під час 
свого виступу Понтифік звернувся 
до широкого спектру проблем ду
ховного, соціального і політичного 
життя. Він засудив міжнародний 
тероризм, зауваживши, що в ньо
му неповинна жодна велика моно
теїстична релігія, багаторічний 
кровопролитний арабо-ізраїль- 
ський конфлікт. Папа закликав 
Італію і інші країни не дати себе от
руїти «безвихідною логікою проти
стояння». Приділивши особливу 
увагу сімейним цінностям і демо
графічним проблемам Італії, Папа 
закликав італійців активніше заво
дити дітей, щоб зупинити демо
графічну кризу. Іван Павло II закли
кав включити до майбутньої кон

ституції, яку планує розробити і 
прийняти Європейський Союз, 
згадку про християнське коріння 
континенту.

В 2003 р. можливі поїздки 
Папи Івана Павла II в три країни -  
Іспанію, Швецію та Боснію й Герце
говину. До Іспанії його запросила 
міністр внутрішніх справ цієї країни 
Ана Праласіо, перебуваючи в Римі 
з нагоди канонізації засновника 
руху «Опус Деї» Хосе-Марії Екріва 
де Балагера. В Іспанії Папа має ка
нонізувати черницю-кармелітку 
Марвільяс де Хесус. До Швеції 
Понтифіка запросила принцеса 
цієї країни Вікторія, а ось до 
Боснії-Герцоговини -  її єпископсь
ка конференція, главою якої не
давно обрано єпископа Франьо 
Комаріца. Візит до балканської 
країни покликаний припинити те 
обвальне скорочення кількості ка
толиків, яке має тут місце.

Поїздки Папи Івана Павла II -
на нових поштових марках Ватика
ну. Понтифіка зображено на фоні 
назв країн і пам’ятних місць, 
відвіданих ним. Декілька марок 
присвячено Україні.

Мати Тереза буде беатифіко- 
вана в травні наступного року.
Хоч процес б’ютифікації є порівняно 
тривалим за часом, але щодо Ма
тері Терези він постає найкоротшим 
за останню тисячу років. Вона ще за 
життя завоювала прихильність 
нинішнього Папи Івана Павла II і він 
вирішив канонізувати її. Проте для 
«канонізації» потрібна наявність чу-
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да, засвідченого і апробованого Ва
тиканом. Його маютьтакож підтвер
дити три комісії -  лікарів, теологів та 
кардиналів. Якщо це виліковування, 
то воно має бути спонтанним, оста
точним і незворотнім. Що сто
сується Матері Терези, то таке ніби
то вже засвідчено.

У Ватикані йде підбір свято
го, який постане постійним по
кровителем Інтернету. Хочуть, 
щоб вибори його пройшли викори
станням цілком демократичної 
процедури -  голосування. З благо
словення римо-католицької Церк
ви в Інтернеті відкрито сайт 
www.santibeati.lt (італійською мо
вою). Через сайт кожний має пра
во віддати свій голос за того чи 
іншого святого. Понад 8,5 тис. 
учасників голосування уже висуну
ли на вакантну посаду святого 2,7 
тис. кандидатур. Лідером серед 
останніх є святий Альфонсо 
Лігурійський (має вже 36,19% го
лосів). Жив він в XVII столітті, з ’яв
лявся одночасно (і це вияв його 
святості) у різних місцях. Архангел 
Гавриїл набрав 24,32% голосів. 
(Столичные новости. -  №38)

Відповідаючи на звинувачен
ня Патріархом Московським
російських католиків в «екс
пансіоністській стратегії», прези
дент конференції католицьких єпис
копів РФ Тадеуш Кондрусевич за
уважив, що синдром «католик-во- 
рог в Росії нині активно розви
вається і набув досить сумного по
вороту. «Ідея про те, що Росія уся 
цілком має бути православною, ли

ше тому, що це -  Росія, є абсурдною 
сама по собі. Якщо московський 
Патріарх може мати свої парафії і 
єпархії в інших країнах Європи, 
то чому католицька церква не має 
права на саме існування в Росії? 
Церква, яка поводить себе так агре
сивно, приречена на ізоляцію».

Ієрархами Римсько-Като- 
лицької Церкви у США прийняте 
рішення про створення спеціаль
ного підрозділу для виявлення ви
падків сексуального домагання 
щодо дітей і підлітків з боку свяще
ників. З 1 грудня підрозділ розпоч
не діяльність під егідою Конфе
ренції католицьких єпископів США. 
Очолити так називаний Відділ за
хисту дітей і юнацтва повинна 
Кетлін Макчесні, що до цього 24 
роки пропрацювала у ФБР. Ос
таннім часом вона обіймала поса
ду спеціального помічника дирек
тора і курирувала зв’язки між фе
деральними і місцевими право
охоронними органами. Ця служба 
внутрішньої безпеки створюється 
Конференцією католицьких єпис
копів США не від гарного життя. 
В останні роки Католицька Церква 
тут не раз мала скандали, викли
кані викриттям випадків педофілії 
серед представників духовенства.

Католицькі священики і їх па
рафіяни проти американської 
військової присутності в Півд. Кореї. 
Після вбивства американською ван
тажівкою корейських школярок і не- 
покараності винуватців злочину ка
толики країни вирішили організува
ти акції протесту біля американсь
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кого посольства. Охоронці порядку, 
розганяючи демонстрації, грубо ви
користовували силу не лише щодо 
рядових вірних, а й щодо служителів 
католицької церкви. їх не рятував 
від насилля і духовний сан.

Серед поляків перше місце 
в Книзі Гіннеса займає Папа Іван 
Павло II. Так, за час свого перебу
вання на святому престолі він відніс 
до лику святих і блаженних у 19 разів 
більше людей, ніж всі його поперед
ники в XX ст. разом взяті. До літа 
2000 р. він здійснив 94 пастирські 
поїздки. На його богослужінні на 
Філіппінах 15 січня 1995 р. водночас 
було 5 млн. вірних.

Антикатолицькі фобії в Росії 
продовжуються. Майже щоміся
ця в Росії скасовується кілька віз 
католицьким священикам. їх 
відправляють вже з аеропорту на
зад до Ватикану, Польщі або іншої 
країни. Була безпідставна спроба 
звинуватити францисканців в ут
воренні в центрі Москви будинку 
розпусти. Президент Росії В.Путін 
зовні дистанціювався від проти
стояння між Російською ПЦ і Вати
каном, що звільнило руки нижчим 
чиновникам проводити антикато- 
лицьку лінію. При цьому вони зна
ходяться під впливом спрямованої 
щодо Ватикану митрополитом Ки
рилом Гундяєвим довідки: «Като
лицький прозелітизм серед право
славного населення Росії».

Театралізований судовий 
процес над Папою Римським 
Пієм XII відбувся в італійському

місті Сполето. Папа звинува
чується в мовчазній співучасті в Хо- 
локості. Театралізований суд прой
шов в рамках заходів щорічного 
Фестивалю Двох Світів. Після три
валих слухань, під час яких із спра
ви Папи було заслухано чисельних 
свідків з обох сторін, «присяжні» 
поділилися порівно: 167 на 167.

На всій території Ватикану 
заборонено палити. Порушники 
цієї заборони платитимуть штраф 
ЗО евро. Особливий контроль 
встановлено в організаціях і уста
новах апостольської столиці. Але 
при цьому на території держави 
діятиме один тютюновий кіоск, 
вартість 5-6 пачок сигарет в якому 
4 тис. держслужбовців купувати
муть по надто низьких цінах.

Римляни протягом 25-го ро
ку понтифікату Івана Павла II 
молитимуться за нього. У кожній 
римській парафії щоденно будуть 
відмовляти вервицю в намірі 
Св.Отця. Таке рішення прийняв 
папський вікарій у римській 
Дієцезії кардинал Камілло Руні.

Найбільша в Азії Римо-като- 
лицька Церква Філіпін в особі 
представника Конференції като
лицьких єпископів країни Гернандо 
Коронель публічно вибачилася за 
випадки педофілії, позашлюбного 
співжиття, а також інші подібні гріхи 
своїх священиків, і пообіцяла пока
рати винних. Владика не став спро
стовувати ті численні звинувачення 
з приводу цього, які час від часу 
з ’являються у філіппінській пресі.
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То ж може варто в Україні греко-ка- 
толицькій церкві вибачитися по жи
вих слідах за ті злочини, які твори
ли її духовні особи в Закарпатті, 
про які писала нещодавно преса.
(Сегодня. -  22 листопада)

Медалі для кардиналів виго
товляють на Буковині. Буко
винські ювеліри-геральдисти з 
об’єднання «БукАрт» виграли 
спеціальний тендер, який вже де
що зреалізований. Створено 33 
вироби із срібла і золота спеціаль
но для вищих осіб Апостольської 
Столиці. Це об’єднання виготовля
ло раніше панагії для вищих духов
них санів Російської Православної 
Церкви і УПЦ Київського Патріар
хату. Керівник справ «БукАрту» Пе
тро Циганюк повідомив, що виго
товлення медалей у них обходить
ся Ватикану втричі дешевше від 
того, якби він їх замовляв десь на 
державному підприємстві.

П Р О ТЕС ТА Н ТИ ЗМ

Офіційний глава Англіканської 
Церкви англійська королева 
Єлизавета II не має права на 
офіційні зустрічі з іновірцями, а тим 
більше з носіями позавіросповідних 
вчень. Проте в кінці листопада під 
час неофіційної аудієнції королева 
мала зустріч з відомою румунською 
відьмою Марією Кампіною. Метою 
зустрічі було одержання від остан
ньої талісману удачі, спеціально ви
готовленого для монаршої особи. 
На такий крок Єлизавету II спонукав 
перегляд телешоу з участю ру
мунської ворожки.

Багато церковних діячів 
англіканської Церкви підтримали 
пропозицію одного з провідних 
британських журналів «Cristianity 
Renewa magasine» про зміну 
інтер’єрів храмів. Зокрема жур
наліст Джон Бакерідж вважає, що 
вікова традиціями християнська 
архітектура храму відлякує люди
ну, яка до нього приходить, а особ
ливо молодих парафіян. Вологі і 
запліснявілі стіни древніх храмів не 
надихають сучасну людину на ка
яття. З думкою журналу про вико
ристання під храми переобладна
них кінотеатрів погодилося цілий 
ряд священиків. Тут молода люди
на може відчути себе більш розку
тою і вільною. Один з впливових 
представників Англіканської Церк
ви розцінив пропозицію журналу 
так: «Церкви залишаться церква
ми. Тільки люди створюють в них 
атмосферу. Що ж до Англії, то за
вдання зробити храм комфортним 
для парафіян треба покласти пе
редовсім на духовенство».

Генеральний Синод
Англіканської Церкви прийняв 
рішення, згідно якого розлучені 
британці знову мають право одер
жати церковний шлюб. Раніше ті, 
«хто має колишнього супруга жи
вим», не мали права повторного 
вінчання. Нове рішення Синоду 
дає право принцу Чарльзу одружи
тися з його багаторічною подру
гою Каміллою Паркер-Боулз.

Англіканський священик 
Доріан Бакстер кинув виклик єпи
скопату своєї церкви в Канаді тим,
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що з ’являється на весілля і похо
рони в костюмі Елвіса Преслі. Та
кий зовнішній вигляд отця викли
кає невдоволення як молодят, так і 
родичів покійників. Але Бакстер 
творить таке ще з 1984 р., коли він 
прийняв сан священика. Отець 
вважає, що лише творчість короля 
рок-н-роллу Елвіса Преслі, його 
пісні здатні зорієнтувати грішників, 
всіх вірних на шлях істинної віри. 
Дріан Бакстер повірив у цей посту
лат навіть більше, ніж у віру в само
го Бога. Саме завдяки такій вірі, 
на переконання отця, йому вдало
ся навернути в християнську віру 
тисячі людей. На лист протесту 
щодо його дій єпископату Бакстер 
відповів коротко: «Вам ні за що ка
рати мене. Все, що вам потрібно 
зробити, то це купити декілька 
дисків із записами Елвіса».

Протестантські Церкви Росії
продовжують працювати над текс
том «Основ соціальної концепції 
протестантського руху Росії». Кон
сультативна рада глав протес
тантських церков РФ, яку очолює 
голова Російського союзу христи
ян віри євангельської С.Ряховсь- 
кий, веде консультації з приводу 
«Основ» з представниками проте
стантських церков, які ще не 
ввійшли до неї, зокрема методис
тами та лютеранами.

Баптизм в Мордовії має не
погані перспективи для розвит
ку. Це засвідчує офіційний сайт цієї 
республіки РФ. Зростання впливу 
баптизму зтурбувало православну 
церкву. її священноначаліє почало

говорити «про шкідливість баптиз
му для духовності». «Але роздрату
вання православної церкви, де
монстративно зближеної з держав
ною владою, не спроможне по- 
слабти діяльність баптистів, -  ро
бить висновок експерт Мережі ет- 
ноконфесійного моніторингу При- 
волзького федерального округу 
Н.Шилов. -  У жорстокій конкуренції 
в сфері духовності сьогодні вижи
вають найбільш діяльні сили, 
до яких належать і мордовські бап
тисти». Якщо Мінюст Росії за
реєстрував 4 міські громади мор
довських баптистів, то 6 сільських 
громад ще чекають на свою 
реєстрацію. Для порівняння зазна
чимо, що православні в республіці 
мають 265 парафій.

Церква Євангельських Хрис
тиян «Благодать Христова» за
знає утисків в Росії. Зокрема 
адміністрація м.Чехова (Московсь
ка обл.) заборонила публічні бого
служіння членів Церкви під відкри
тим небом. Останні -  вимушені дії 
прихожан, оскільки у квітні 2001 р. 
невідомі зловмисники спалили 
церковний Будинок молитви, а по
тенційні орендодавці, посилаю
чись на «усні розпорядження рай
онної адміністрації», стали відмов
ляти євангельським християнам 
в оренді приміщень. «Біля десяти 
разів ми просили місцевих чинов
ників дозволити нам проводити бо
гослужіння прямо на вулиці чи 
повідомляли їх про наші наміри,-  
скаржиться пастор Петро Баранке- 
вич.- Однак місцева влада запро
понувала нам молитися у кварти
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рах, в яких ми проживаємо». 
Міський суд підтримав позицію 
адміністрації на тій підставі, що 
«Церква Євангельських Християн 
сповідає релігію, що відрізняється 
від релігії, якої дотримується 
більшість жителів району» (саме 
таке формулювання міститься в су
довому рішенні від 11 жовтня 2002 
р.). Громада оскаржила це рішення 
в Московському обласному суді. 
У випадку незадоволення їх скарги 
члени Церкви мають намір зверну
тися у Верховний суд РФ.

Протестанти Білорусії не- 
вдоволені її новим законом про 
свободу совісті. Як у нас на
Вкраїні говорять: говорила, бала
кала, сіла і заплакала. Новий мав 
би бути кращим від попереднього, 
а так вступ його в дію призведе до 
збільшення кількості емігрантів із 
країни. їхати будуть ті, кого зараху
вали до нетрадиційних конфесій. 
Координатор громадської ор
ганізації «За вільне віросповідан
ня», прес-секретар Союзу христи
ян віри євангельської Олександр 
Величко висловив занепокоєння 
тим, що 277 громад об’єднання не 
можуть одержати державну 
реєстрацію. «Чиновники високого 
рангу виходять із принципу: «дави
ли і будемо давити», а державні 
ЗМІ звинувачують нас в тому, що 
протестанти нібито їдять людей, 
п’ють їхню кров та змушують жінок 
робити аборти. І це при тому, що 
родини в протестантів найбільші і 
ніякого зла своєму народу не за
подіяли», -  відзначив О.Величко. 
Протестанти Білорусі вважають,

що новий закон найсильніше вда
рить саме по них, бо ж він трактує 
протестантизм як явище, якому 
в країні не більше 20 років. 
Поділивши релігії на дві категорії -  
традиційні і нетрадиційні, він, 
по суті, стверджує в Білорусі 
домінуючу роль Російської Право
славної Церкви, яка має на тери
торії країни десь 1200 парафій. 
Особливістю закону є те, що він 
забороняє проводити на території 
країни душпастирську діяльність 
тим священикам і проповідникам, 
які не мають білоруського грома
дянства. Відтепер до Білорусі не 
можуть приїздити із-за кордону 
протестантські проповідники.

Адвентистський пастор Кар
лос Тревісан з бразильського 
міста Сан-Пауло в присутності 
трьохсот гостей відмовився 
засвідчити шлюб однієї молодої 
пари, мотивуючи це тим, що наре
чена не мала належного вигляду. її 
сукня була надто відкритою, а на 
обличчі надмірно косметики. Пас
тор порадив молодятам звернути
ся за засвідченням до католиків, 
а не до адвентистів, що вони й зро
били, але подали на пастора позов 
на компенсацію морального при
ниження. Бразильський суд за- 
довільнив скаргу подружжя і пока
рав пастора штрафом в 15 тис. до
ларів, які він відмовляється випла
чувати, посилаючись на вчення 
своєї Церкви.

Поширення ідей єговістів в Уз
бекистані розглядається як карний 
злочин. Районний суд м.Ташкента,
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де проходять слухання в справі Ма
рата Мударисова -  27-річного уро
дженця Ташкенту, пред’явив йому 
звинувачення за статтею Криміна
льного кодексу Республіки Узбекис
тан «Порушення національної, ра
сової і релігійної ворожнечі». За ма
теріалами слідства, цей член ор
ганізації підривав своєю релігійною 
діяльністю конституційні підвалини 
держави, поширював ідеї і погляди, 
що принижують і ображають як 
національні, так і релігійні почуття й 
переконання громадян Узбекиста
ну. Якщо суд визнає М.Мударісова 
винним, то він буде першою люди
ною в країні, засудженою за поши
рення єговістського вчення. Тепер 
це також уперше може бути 
кваліфіковано як карний злочин і за 
це засуджено до 8 років позбавлен
ня волі.

П Р А В О С Л А В 'Я

Вселенський Патріарх Варфо
ломей І благословляв 31 жовтня 
футболістів грецького клубу «Пана- 
тинаїкос», які прибули до Стамбула 
для гри з турецьким клубом «Фенер- 
бахче» у першості Кубку УЄФА. Ціка
вим є те, що «Фенер» прописана 
в давньому однойменному районі 
Стамбулу -  Фенері (Фанарі). Маючи 
саме тут свою резиденцію, із турка
ми якось вживається Вселенський 
Патріарх. То ж зустріч футболістів 
двох країн постала випробуванням 
не лише у спорті, а й у вірі. (Україна 
молода,- 1 листопада)

Відвідавши Брюссель, Все
ленський Патріарх Варфоломій

зустрівся тут з головою Євро
пейської комісії Романо Проді. Об
говорювалося питання ролі Право
слав’я в Євросоюзі. До 10 країн, 
які в 2004 році можуть стати члена
ми цієї організації, входить пере
важно православний Кіпр. В 2007 
році її поповнять православні Бол
гарія і Румунія. Патріарх обговорив 
з Романо Проді питання входжен
ня до Євросоюзу Туреччини, на те
риторії якої знаходиться центр 
Вселенського Православ’я.

Нинішній православний Па
тріарх Румунії Феоктист в свої 
молоді роки підтримував фа
шистський рух, був одним із свя
щеників, які брали участь в погромі 
в 1941 р. синагоги в Бухаресті. Це 
засвідчили оприлюднені докумен
ти румунської служби держбезпе
ки «Секурітате». В країні роз
горівся релігійний скандал, 
наслідки якого для 86-річного 
Патріарха ще невідомі.

Православний центр Греції’ 
місто Салоніки зацікавлений 
в приїзді на «чорнові» роботи іно
земців, зокрема українців, які жи
вуть в «жахливих умовах». Не будь 
цієї дешевої робочої сили місцеві 
підприємці збанкрутіли б. Са
лоніки близькі до Афону, а тому тут 
сильна святоотецька традиція. Але 
оскільки «чорнові» робітники не 
мають офіційного дозволу на про
живання, то вони не можуть стати 
членом якоїсь парафії, а в тому й 
особливість Грецького Право
слав’я, що тут чітко фіксується па
рафіяльна належність вірних.
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Патріарх Російської Право
славної Церкви Олексій II закли
кав ізраїльський уряд «зробити все 
можливе для досягнення миру на 
Святій Землі, щоб паломники знову 
вільно могли її відвідувати». 
Патріарх застеріг від використання 
релігійних об’єктів у військових 
цілях. Він зауважив на необхідності 
внесення Ізраїлем коштів у розмірі 
95 тис. доларів на ремонт готелю 
Російської духовної місії у Віфлеємі, 
а також монастиря у Хевроні.

Третій Всецерковний місіо
нерський з ’їзд Руської ПЦ 
відбувся в Москві. На з ’їзді обго

ворено актуальні проблеми цер
ковно-державних відносин, зокре
ма, виховання підростаючого по
коління, діяльність деструктивних 
сект, місію Церкви в родині. У ро
боті з ’їзду взяли участь понад 300 
делегатів, що представляли 101 
єпархію РПЦ, в т.ч. й з України, 
Білорусії, Молдови, Естонії, Латвії, 
Литви, а також представники Пра
вославних церков Японії, Австрії, 
Угорщини, Німеччини й Ірану. 
У своїй доповіді на з ’їзді Глава 
Місіонерського відділу РПЦ ар
хиепископ Білгородський і Старо- 
оскольский Іоанн висловив думку,

що сьогодні роль християнської, 
у тому числі православної місії, 
істотно зросла. Якщо на початку 
XX ст. населення планети складало 
1,5 млрд. осіб, з яких 0,5 млрд. на
лежало християнству, то на сьо
годнішній день на 6 млрд. людей 
християнство сповідує лише 
1,8 млрд. «Все частіше христия
нам приходиться свідчити про 
свою віру в становищі меншості, 
в оточенні байдужості, а часом й 
агресивно налаштованого до них 
середовища»,- відзначив архиепи
скоп. Найважливішим завданням 
початку XXI ст. з ’їзд назвав освіту і 
просвіту православних. «Зараз 
важливо укоренити православ’я 
в тих людях, що поки далекі від 
дійсного розуміння його суті, але 
уже вважають себе православ
ним», -  вважає професор Свято- 
Тихоновского богословського 
інституту диякон .-  Як і три-чотири 
роки тому, в країні переважаючою 
релігією залишається неоязич- 
ництво й окультизм -  віра в астро
логію, прикмети, магію».

Московська Патріархія вис
ловила Президенту Татарстану 
Мінтімеру Шаймієву своє зане
покоєння у зв’язку із спаплюжен
ням православної каплиці в Набе
режних Човнах. Раніше була зруй
нована каплиця при храмі св.Тетя- 
ни, каплиці в інших містах. «Вар
варський напад, який є не першим 
в цьому місті, здійснили 
націоналістично налаштовані кола, 
за якими стоїть радикальна ор
ганізація «Татарський громадський 
центр», відомий своїми різкими ан-
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тиросійськими й антиправослав- 
ними заявами та акціями», -  пише 
Патріарх. Він закликає до того, щоб 
«православні жителі Татарстану не 
відчували себе пригніченими, 
не боялися за своє життя і гідність, 
за свої святині». До захисту прав 
православних громадян закликав 
адміністрацію Набережних Човнів 
Уповноважений із справ людини 
Росії Олег Миронов. Рада муфтіїв 
Росії також засудила акт ван
далізму в цьому татарському місті. 
Але її глава Равіль Гайнутдін водно
час відзначив, що Російська Право
славна Церква повинна враховува
ти думки мусульманської громади 
при будівництві своїх храмів, щоб 
«непродумані кроки не приносили 
шкоду міжнаціональному миру і 
злагоді в Росії». Муфтій звернув 
увагу на несвоєчасність побудови 
в Набережних Човнах храму. 
«Справа в тому, що на цей рік при
падає скорботний для татарського 
народу ювілей: 450-річчя завою
вання Казані російським царем Іва
ном Грозним, коли кров текла 
річкою і вбивали всіх татарських 
чоловіків аж до семилітніх хлоп
чаків, а також відбувалося насиль
не хрещення татар. Ось чому 
будівництво православної каплиці 
в рік такого ювілею було не зовсім 
коректним і навіть образливим для 
релігійних почуттів мусульмансько
го населення міста». Правда, не всі 
в російському православ’ї одно
значно сприйняли слова муфтія. 
Газета «Радонеж» прагне загарб
ницьку політику свого царя Івана IV 
видати за благородну місію (№8) і 
радить «пану Гайнутдіну по

уважніше перечитати підручники з 
історії своєї вітчизни». Але ця пора
да явно некоректна, бо ж про «свою 
вітчизну» муфтій Равіль певно що 
не має об’єктивних підручників.

Агентство Російської інфор
мації оприлюднило 14 листопада 
іншу версію причини недугу 
Патріарха Олексія II -  гіпертонічної 
кризи з елементами динамічного 
порушення мозкового кровообігу, 
що трапилася в Астрахані. Як при
знався сам Святійший, він мав 
видіння. До нього з ’явився якийсь 
старець в монашому одязі, що на
звався ігуменом Феодосієм Пе
чорським. «Відпали від Бога -  ти і 
багато братії твоєї, до диявола 
припали, -  говорив святий. - 1 пра
вителі Русі не правителі за суттю, 
а кривителі. І церква сприяє їм. І не 
стояти вам по праву руку від Хрис
та. І чекають на вас муки вогненні, 
скреготіння зубів, страждання 
нескінченні, якщо не опомнитеся, 
окаянні. Милість Господа нашого 
безмежна, але надто тривалий для 
вас шлях до спасіння через споку
ту незчисленних гріхів ваших, а час 
відповіді надто близько». Ті, хто на
давав Патріарху першу допомогу, 
твердять, що хворий ледь чутно 
шепотів: «Не може бути, не може 
бути!».

Єпископ Аугсбургский Ан- 
тоній (Герцог) разом із окормлю- 
ваними ним громадами (Німеччи
на) переходить до Російської Пра
вославної Старообрядської Церк
ви (РПСЦ). Прохання єпископа про 
це задовольнив Собор РПСЦ, що
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відбувся у Москві під головуван
ням митрополита Московського і 
всієї Русі Алімпія (Гусєва). Єпископ 
Антоній свою церковну кар’єру 
розпочинав у протестантизмі. 15 
років тому він перейшов у право
слав’я, прийняв постриг і став єпи
скопом Синоду Істинно-право
славної (старостильної) Церкви 
Греції. Вивчивши літературу з 
історії російського розколу і ближ
че познайомившись із старооб
рядництвом, єпископ Антоній 
вирішив приєднатися до РПСЦ. 
За 150 років існування Білокри- 
ницької ієрархії, до якої належить 
РПСЦ, це перший подібний випа
док. Цікаво, що старообрядці не 
прийняли Антонія у сущому стані 
через миропомазання, як це зви
чайно робиться між православни
ми. Собор вирішив, що греки-ста- 
ростильники, які рукоположили 
єпископа Антонія, не можуть бути 
визнані церковним співтоварист
вом (на відміну від новостиль- 
ників). Тому Собор запропонував 
єпископу Антонію прийняти водо- 
хрещення, після чого він може бути 
рукоположеним у священичий сан.

Істинно-Православна Церква 
Грузії висловила протест проти 
Конституційної угоди між Грузинсь- 
кою державою і (ГПЦ), яка вже ра
тифікована Парламентом країни. 
Ця Церква була утворена у 1997 р. 
священиками, які припинили євха- 
ристійне спілкування із ГПЦ. Центр 
ІПЦ Грузії знаходиться в США, тому 
Церкву іноді називають «Бостонсь- 
ким угрупованням». В Грузії Церкву 
очолює колишній священик Андрій

Борода-Коган. Главою ж ІПЦ Церк
ви Грузії є митрополит Бостонский 
Єфрем, що одночасно входить до 
складу Синоду Святої Православ
ної Церкви Північної Америки, яка 
відокремилася від однієї з течій 
грецького старостильного руху і не 
визнаної помісними православни
ми Церквами. Протести послідо
вників ІПЦ Грузії викликав головним 
чином 6-й пункт 6-ї статті Конкор
дату, в якому говориться, що «за уз
годженням з Церквою, держава дає 
дозвіл чи ліцензію на використання 
офіційної термінології і символіки 
Церкви, а також на виготовлення, 
ввезення і постачання церковної 
продукції». Представники ІПЦ зви
нуватили ГПЦ у монополізації права 
на православну символіку.

Естонську ПЦ Московського 
патріархату прийнято наприкінці 
жовтня до складу членів міжхрис- 
тиянської Ради Церков Естонії. 
Протягом останніх 9 років ця Церк
ва не мала юридичної реєстрації, 
тому не брала участь у роботі Ради 
Церков країни. Відтепер її членст
во в цій організації відновлене. 
Цікаво, що Рада церков Естонії бу
ла заснована у 1989 р. за діяльної 
участі майбутнього Патріарха Мос
ковського, який у той час був керу
ючим Таллінської і Естонської 
єпархії.

М У С У Л Ь М А Н С Ь К И Й  С В ІТ

Іслам є домінуючою релігією 
в нідерландській шестисотти- 
сячній столиці Амстердам. Під
час опитування 13% мешканців
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цього міста (а це десь 88 тис. осіб) 
віднесли себе до мусульман, 
10% -  до католиків, 5% -  до проте
стантів, біля 1% -  до іудеїв, 12% -  
до інших релігій. Цікавим є те, що 
59% амстердамців заявило, що 
вони не є прихильникам якоїсь 
релігії. Але це офіціоз. В дійсності 
ж мусульман в нідерландській сто
лиці значно більше, бо ж тисячі їх 
живуть тут нелегально внаслідок 
жорстких еміграційних обмежень, 
прийнятих в цій країні. 
Найбільшою є також мусульмансь
ка община і в інших містах Нідер
ланди -  Гаазі, Роттердамі, Утрехті. 
Згідно статистики, кожен четвер
тий новонароджений в країні -  му
сульманин. Це означає, що десь 
через 20 років половина тих, кому 
буде 18 років, будуть мусульмани. 
Іслам надто швидко поширюється 
по Нідерландах, оскільки мусуль
мани з більшою прихильністю 
ставляться до свого віровчення, 
ніж послідовники інших релігій. 
Особливо приваблює він осіб з аф
риканських етнічних меншин.

Численні акції протесту сту
дентів, представників інтелі
генції, політичних діячів і парла
ментаріїв відбулися в Ірані.
Суспільне напруження викликав

арешт і засудження до страти 
45-річного Хашема Агаджарі -  
професора історії, члена ісламсь
кої організації партії моджахед- 
динів. У червні ц.р. він виступив з 
промовою перед студентством 
м.Хемдан і висловив свою думку 
щодо доцільності влади 
духівництва в країні і про не
обхідність реформування шіїзму. 
На підтримку професора виступи
ли вчені і викладачі іранських вузів, 
які заявили, що «сьогодні наше за
вдання -  захистити себе, захисти
ти студентство, професорів і ви
кладацький колектив». В ірансько
му парламенті також звучать вис
тупи і заяви у зв’язку з винесенням 
смертного вироку професору Ага- 
джари. Засуджений до страти про
фесор відмовився від апеляції.

Мусульмани Нігерії невдово- 
лені тим, що цьогорічний конкурс 
краси проходить в їх столиці місті 
Кадуні. Вони вважають, що кон
курс «Міс Світу» ображає мусуль
манський світ, а його учасниці ма
ють, згідно законів шаріату, бути 
побитими каміннями. Масла у во
гонь підлила публікація в місцевій 
газеті «Зіс дей», в якій журналіст 
говорив, що конкурсантки 
настільки прекрасні, що пророк 
Мухаммед обов’язково одружить
ся на «Міс Світу». Офіс газети було 
розгромлено і підпалено. Було та
кож зруйновано і спалено чотири 
християнські храми. Місто взяла 
під свій контроль поліція. Але хви
ля протесту наростає і може пере
котитись в інші міста країни. Є 
жертви серед християн. Два роки
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тому в Кадуні загинуло понад дві 
тисячі осіб від зіткнень на 
релігійному ґрунті. Оскільки влада 
Нігерії не змогла втихомирити му
сульманських екстремістів, то кон
курс було проведено в Лондоні.

Появу в Газі прикутого до 
інвалідського крісла духовного 
вождя ХАМАСу шейха Ахмеда 
Ясіна прирівнюють до повернення 
з вигнання в Іран аятолли Хомейні. 
Активну діяльність останнім часом 
розгорнув також представник т.зв. 
«ідейного тероризму» Махмуд аз- 
Захара. «Ідейні терористи» переко
нують молодих мусульман в тому, 
що смерть в ім’я ісламу -  найкорот- 
ший шлях до раю. Шахідів, яких ча
сто називають терористами-вбив- 
цями, аз-Захара називає мученика- 
ми-смертниками. «Ці люди, -  гово
рить він, -  читають Коран. Вони 
стають мучениками за переконан
ня. Ми не живемо міфами». Теракти 
вони розглядають не як помсту, а як 
цілеспрямоване знищення всього, 
що не відповідає їхній вірі.

В Німеччині забороняється 
діяльність ісламістських угрупу- 
вань. До забороненого раніше 
релігійно-фундаменталістського уг- 
рупування «Держава каліфат» дода
но ще 16 мусульманських спільнот, 
які його підтримували. Документ на 
заборону підписав міністр внутрішніх 
справ ФРН Отто Шілі. В п’яти феде
ральних землях було проведено об
шук в офісах цих спільнот, вивезено 
для вивчення всю документацію, 
арештовано майно. В різних містах 
країни поліція синхронно взяла під

контроль біля ста об’єктів -  мечеті, 
офіси, приватні квартири мусуль
манських лідерів тощо.

Переможцем жовтневих ви
борчих жнив в Туреччині була 
Партія справедливості, лідер 
якої Реджеп Ердоган в одному із 
своїх віршів писав: «Сила наша 
в мінаретах, душі наші у мечетях, 
наш солдат -  то правовірний, 
нашій вірі він покірний». Заперечу
ючи свою «проісламкість», не зга
давши під час виборчої кампанії 
слово «релігія», Ердоган цим праг
не показатися далеким від того, 
чого бояться західні союзники Ту
реччини. Проте всі сходяться на 
тому, що в цій країні нині йде вибір 
між світським і релігійним розвит
ком. З 33 мільйонів виборців Ту
реччини біля 35% віддали свої го
лоси Партії справедливості. Відте
пер 350 місць з 550 в парламенті 
країни належить Партії справедли
вості, яка була сформована рік то
му з різних ісламістських угрупу- 
вань. Політична ситуація в країні 
відтепер ускладнилася. Партія не 
має досвідчених кандидатур на 
владні посади. «Ісламські демо
крати», як тепер називає себе 
Партія справедливості, обіцяють 
не робити «різких рухів», бо ж вони 
сповідують іслам, а не радикалізм.

Хоч в Туреччині до влади й 
пройшла ісламістська Партія 
справедливості і розвитку, але
уряд свій його новий прем’єр Аб- 
булла Гюль сформував з поміркова
них і досвідчених політичних діячів, 
які не мають зв’язків з ісламістськи-
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ми фундамен- 
талістськими 
рухами. «Я до
веду скептич
ному Захо
ду, -  сказав 
він, -  що му
сульманська 
країна може 
бути демокра
тичною». Хоч 

лідер партії-переможниці Реджен 
Таїл Ердоган не зміг сам очолити 
уряд із-за наявної у нього судимості 
за розпалювання релігійної нена
висті, але він все одно не віддає ре
альне лідерство в Партії і країні ко
мусь іншому. Міністром закордон
них справ в новому уряді став Ясара 
Яніс, який до цього був послом 
в ряді арабських країн і навіть бало
тувався на посаду глави міжнарод
ної організації «Ісламська конфе
ренція».

Нащадків пророка Магоммеда 
розстріляли в Чечні. Навіть в ра
дянські часи тут їх шанували, закли
кали брати участь в розв’язанні 
конфліктних ситуацій. Вбито відомо
го релігійного і державного діяча 
Ічкерії саїд-Пашу Салихова і його си
на. Оскільки це трапилося вночі і 
в селі Старі Атаги під Грозним, то за
тримати вбивць не вдалося. Предки 
вбитих, які ведуть свій родовід від 
пророка Мухаммеда, на початку XX 
століття переселилися в Чечню із 
Мекки -  Саудівська Аравія.

«Поважати почуття віруючих» і
дотримуватися запропонованих на 
місяць правил закликало всіх жи

телів Саудівської Аравії Міністерст
во внутрішніх справ країни. Щодо 
тих, хто порушить релігійні канони, 
у королівстві приймалися «найт
вердіші заходи, аж до депортації». 
«Немусульманам заборонялося 
їсти, пити чи палити в громадських 
місцях, кафе і на вулицях у години 
між сходом і заходом Сонця», -  го
ворилося в наказі МВС. Якщо ж 
у цих «злочинах» буде помічено му
сульманина, то він на п’ять днів 
брався під варту. При повторному 
публічному порушенні правил по
ведінки, мусульманину приходило- 
ся чекати кінця Рамадану у в’язниці. 
Відповідно до розпорядження 
МВС, підчас місяця Рамадан в Іраці 
були закриті всі магазини, що тор
гують спиртними напоями. Кафе і 
ресторани починали роботу тільки 
після заходу Сонця. Винятком були 
лише пункти громадського харчу
вання, розташовані в університе
тах, на фабриках, заводах і в готе
лях. А ресторани, яким було дозво
лено працювати в денні години (від 
двох до п’яти на кожну провінцію 
Іраку), повинні були завішувати фа
сад білою тканиною, щоб ті, хто по
ститься, не могли бачити внутрішні 
приміщення.

За кілька вирваних із Корану 
сторінок пакистанський житель 
Мохаммад Азгар поплатився 
життям. Причини свого вчинку він 
тепер уже не зможе пояснити -  
поліцейський пристрілив його з та
бельної гвинтівки на очах у натовпу. 
Згідно діючого в країні законодавст
ва, будь-кого, хто посягне на Коран, 
дозволить собі образити Аллаха чи
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його пророка , чекає страта через 
повішення, але лише за рішенням 
суду. Поліцейський перевищив свої 
повноваження і проти нього пору
шена кримінальна справа.

Початок місяця -  місяця 
Рамадан -  роздумів про життя 
і духовного очищення -  у Паки
стані розпочався на день пізніше. 
Міністерство у справах релігії ви
пустило черговий щорічний указ, 
у якому, зокрема, говорилося, 
що священний місяць почи
нається не 6, а 7 листопада. На
передодні, члени спеціального 
комітету зі спостереження за не
бом, озброєні могутніми бінокля
ми, провели на даху однієї з ме
четей у місті Пешавар усю ніч, 
але так і не побачили Місяця. То
му й було оголошено, що Рама
дан у Пакистані почнеться в чет
вер, 7 листопада. У більшості 
ісламських держав рамадан на
ступив 6 листопада. Це пов’яза
но з тим, що час початку посту 
визначається першою появою 
над обрієм краю молодого міся
ця. Тому для спостереження за 
небом напередодні Рамадану 
в кожній мусульманській країні 
створюються спеціальні комісії,

які повинні були це зафіксувати. 
Найраніше священний місяць му
сульман Рамадан настав у Лівії -  
5 листопада. Про це оголосив Го
ловний народний комітет юстиції 
і суспільної безпеки на підставі 
даних лівійського Центру виміру 
відстаней і вивчення космосу.

Імам багдадської мечеті «Ма
ти всіх битв» шейх Бакр Абу ар- 
Раззак ас-Самарраї в своїй про
повіді по телебаченню з нагоди Ра
мадана звинуватив Захід в теро
ризмі і запевнив, що «за допомо
гою Аллаха ми наведемо на вас 
страх і жах. Аллах не подарує пе
ремогу невірним над віруючими. 
Ми знаємо, хто ви є. Ви -  потомки 
свиней і його мавп, карлики, що 
загрожують пророку Мухаммеду і 
його послідовникам! Ми будемо 
боротися з невірними всіма наяв
ними засобами». Шейх зауважив, 
що Аллах буде мати окремо справу 
з Бушем і Шароном, направить їх 
у вогонь потойбіччя. В цей же час 
«наші шахіди будуть насолоджува
тися раєм». Імам закликає мусуль
ман Іраку «усвідомити заповідь 
джихаду всім серцем».

З нагоди мусульманського 
священного місяця президент 
Афганістану Хамід Карзай помилу
вав 20 жінок, ув’язнених за пору
шення канонів у, норм ісламської 
моралі і дрібні крадіжки. Заступник 
міністра внутрішніх справ країни 
заявив журналістам, що найближ
чим часом будуть переглянуті 
справи 118 ув’язнених чоловіків і, 
можливо, їх також буде звільнено.

Релігійна панорама № 11 ’2002 67



Релігія в сучасному світі

Кувейтський парламент го
тує проект закону про введення 
в еміраті покарань за шаріатом.
Про це заявив журналістам голова 
парламентської комісії із законо
давства Валід ат-Табатабаї. За йо
го словами,«прийняття нового за
кону стало нагальною потребою 
у світлі загрозливого росту зло
чинності в країні, особливо зґвал
тувань і збройних грабежів». Він 
відзначив, що ряд злочинів, роз
критих останнім часом, потрясли 
всю країну своєю жорстокістю. Но
вий закон, підкреслив ат-Табата
баї, дозволить зупинити зло
чинність і установити стабільність і 
безпека в Кувейту. Згідно шаріату, 
публічним відсіканням голови ка
рають вбивство, збройний грабіж, 
зґвалтування, контрабанду і поши
рення наркотиків. Крадіжка ка
рається відсіканням лівої руки, 
а при повторенні -  правої. 
У сусідній з Кувейтом Саудівської 
Аравії, де рівень злочинності є од
ним із найнижчих у світі, за виро
ком шаріатських судів з початку 
року вже страчено 41 злочинця.

Мусульманські богослови 
закликали до священної війни -  
джихаду проти США і Англії, як
що ті почнуть війну проти Іраку. 
Водночас вони закликали мусуль
манські країни бойкотувати всі 
американські та ізраїльські товари, 
припинити будь-які ділові зв’язки з 
бізнесменами із цих країн. Конфе
ренція мусульманських бого
словів, яка зібрала біля 200 учас
ників з різних країн ісламського 
світу, відбулася в Аммані й була

скликана найбільшою мусуль
манською опозиційною партією 
«Фронт ісламської дії».

Аятола Алі Хаменеї погрожує 
Президенту-лібералу Ірану Мо
хаммаду Хатамі державним пе
реворотом за допомогою «сили 
народу», якщо він не налагодить 
порядок в країні. Зроуміло, що цей 
«порядок» будуть наводити т.зв.» 
стражі ісламської революції» -  
найбільш консервативна і анти- 
західна збройна структура країни, 
готова в будь-який час підтримати 
мусульманське духовенство. 
«Стражі» -  це регулярне форму
вання із власними сухопутними 
військами, ВПС, ВМС. Хоч ліберал 
Хатамі і виграв президентські ви
бори, але реально влада в Ірані на
лежить аятолам-консерваторам. 
Останнім часом «проснулася» 
іранська молодь Вона вимагає 
звільнення ліберального професо
ра Хашема Агхаджарі, звинуваче
ного в богохульстві та образі про
рока Мухаммеда. Молодь висту
пає проти ісламських клерикалів, 
проти нав’язуваної ними ідеології.

Бен Ладен (чи під нього -  РП) 
через арабський телеканал «Аль- 
Джазіра» застеріг США («банду 
злочинців, що засіли в Білому домі, 
агентів сіонізму, які готують напад на 
весь мусульманський світ») від аг
ресії на Ірак. «Клянуся Аллахом, його 
вірні сини готують для вас таке, що 
сповнить ваші серця жахом і буде 
підривати ваші економічні інтереси 
доти, доки ви не припините свою аг
ресію і пригноблення», -  заявив він.
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Іранські релігійні лідери напо
лягають на відлові всіх собак 
в країні. Так, мулла Голамрези Хас- 
сані заявив:» Я закликаю ввести за
кон, який зобов’язав би переловити 
всіх довголапих, коротколапих собак, 
собак з лами середнього розміру, і 
арештувати їх довгоногих госпо
дарів. Інакше я буду це робити сам». 
Антисобача компанія в Ірані розрос
тається. Іранська поліція конфіскує 
собак в місцях їхнього вигулу.

Ціна життя мусульманина і 
немусульманина в Ірані майже 
вирівняна. Парламент країни 
прийняв з приводу цього спеціаль
ний закон. Дотепер грошова ком
пенсація для рідних за вбивство 
чоловіка-мусульманина дорівню
вала 19 тис. доларів, а немусуль
манина -  в 12 разів менше. Згідно 
з новим законом вартість життя 
жінки-мусульманки все одно 
оцінюється в два рази менше, ніж 
смерть чоловіка-одновірця.

Коран вивчають за допомо
гою мобілки. Таке навчання ор
ганізував найбільший в Єгипті про
вайдер мобільного зв’язку 
«МобіНіл». Протягом місяця Рама
дана єгиптяни можуть безкоштовно 
одержувати через свої мобілки 
кваліфіковані витлумачення Корану. 
Абоненту слід набрати на апараті 
номер тієї сури Священної книги, 
яка його цікавить, потім -  номер ая- 
ту і одержати їх роз’яснення.

Антиурядові сили Афганіста
ну розгорнули кампанію проти на
вчання жінок. В листопаді вони

піддали ракетному обстрілу чоти
ри школи для дівчаток на південь 
від Кабулу. Знайдені при цьому 
листівки закликають до повстання 
проти американців, які окупували 
країну і перетворили афганок у ра
бинь і служниць. Автори листівок 
зауважують, що напади на школи 
будуть коїтися не тільки для 
відвернення навчання жінок, а й з 
метою відгородження афганок від 
«західних звичаїв, які позбавляють 
їх гідності, визначеної ісламом».

«Ми будемо вбивати вас так, 
як вбиваєте ви нас». «Коли ви ба
чите тих, що загинули в Москві, 
то згадуйте при цьому, що в Чечні 
гинуть наші». Ці слова належать 
Бен Ладену, який нещодавно 
з ’явився на екранах татарської те- 
лекомпанії «Аль-Джазіра». Усама 
закликає продовжити джихад, 
а головним ворогом мусульман 
оголошує американську адміні
страцію Президента Буша -  цього 
«нового фараона».

Ісламські екстремісти з 
«Апь-Каїди» через телекомпанію 
«Альб-Джазіра» знову нагадали 
СІНА із-за чого вони є об’єктом їх 
атаки: підтримка дій Ізраїлю проти 
палестинців і Росії проти Чечні. 
«Залиште нас у спокої або чекайте 
нас у Вашингтоні і Нью-Йорці. 
Не примушуйте нас укладати вас 
в домовини». «Якщо Шарон і Буш -  
люди миру, тоді ми також», -  гово
риться в листі. Зрештою звучить 
заклик до американців прийняти 
іслам. Свої можливі нові теракти 
автори послання виправдують
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тим, ідо мирні американці на
справді не є мирними, адже вони 
платять податки і в такий спосіб 
фінансують всі ті військові опе
рації, які проводить американсь
кий уряд на підтримку ізраїльтян, 
не протестують проти такої політи
ки свого уряду, президента Буша. 
Податкоплатіжники, говориться 
в посланні, «спостерігають через 
обраних ними сенаторів за тим, як 
податки йдуть на утримання армії, 
яка окупувала нашу землю на 
Аравійському півострові (маються 
на увазі військові бази США в Са
удівській Аравії -  РП), будівництво 
літаків, які бомблять Афганістан, 
танків, які спрямовуються проти 
палестинців, і флоту, із-за якого 
страждають іракські діти, що опи
нилися в блокаді».

Мусульманські звичаї вно
сять зміни у дипломатичні про
токоли офіційних зустрічей.
Зокрема президент Ірану Мохам
мед Хатамі, який прибув в Мадрид 
з державним візитом, не потиснув 
руку королеві Іспанії Софії під час 
прийому у заміській резиденції 
іспанських монархів «Пардо», 
а обмежився легким кивком. Так 
само іранський президент вітався 
й з міністром закордонних справ 
Іспанії Анною Паласіо. Це 
позв’язано з тим, що Коран забо
роняє мусульманам доторкатися 
до чужих жінок. Інші зміни в про
токолі викликані тим, що під час 
усіх зустрічей іранці відмовилися 
від вина, тому що мусульманам 
заборонено не тільки пити вино, 
а й навіть сидіти за столом, де йо

го п’ють. Іспанці у свою чергу на
полягали на тому, щоб вино пода
валося, тому що воно «є частиною 
культури Іспанії». Однак ком
проміс усе-таки був досягнутий: 
іранці у вигляді поступки відмови
лися від вимоги, щоб іспанські 
жінки були присутні на всіх 
зустрічах з покритою головою.

«Розсадником потенційних 
ісламських терористів», є,
на думку авторів сербського жур
налу , Боснія і Герцеговина (БІГ). 
У кореспонденції з м.Баня-Лука 
журнал приводить інформацію 
місцевих і міжнародних джерел 
у БІГ, які відзначають, що на гроші, 
які надходять з ісламських держав 
через «гуманітарні» організації, 
фінансується підготовка, щонай
менше, 100 тис. молодих 
боснійських мусульман. Недавно 
США зажадали закриття ряду та
ких організацій, зокрема «Аль- 
Фуркан», «Активна ісламська мо
лодь» і «Мусульманська мо
лодіжна рада», щоб «запобігти по
дальшу терористичну активність 
у країні».

Б У Д Д И ЗМ

В Улан-Баторі на запрошення 
монгольського центру буддиз
му -  монастиря Гандантегчилен -  
побував духовний лідер Тибету Да
лай-лама XIV. Це вже шостий візит 
67-літнього лауреата Нобелівської 
премії миру Далай-лами Тенцзін 
Гятцо XIV у Монголію. «Останній раз 
він був у нашій країні в 1995 р., і тоді 
йому був зроблений найтепліший і
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високий прийом»,- відзначив Глава 
монгольських буддистів, настоя
тель головного буддистского мона
стиря Монголії Гандантэгчилэн 
Дэмбэрэлийн Чойжамц. Не менш 
урочистим був триденний візит Да
лай-лами і цього разу. Він відвідав 
близько 10 буддистських монас
тирів, розташованих у столиці Мон
голії і її околицях, прочитав для 
віруючих в Палаці боротьби 
(найбільший зал міста) дві молитви 
про очищення людських душ від 
скверни і про поважне ставлення й 
любов один до одного, відвідав 
Монгольський державний універ
ситет, де зустрівся зі студентами і 
викладачами цього вузу. Тут йому 
вручили диплом «Почесного докто
ра» і мантію цього найвищого на
вчального закладу Монголії. Поліція 
Улан-Батора виявилася неготовою 
до візиту Далай-лами: у дні візиту 
робота муніципального транспорту, 
а також рух на основних магістра
лях міста було блоковано, що ство
рило велику кількість авто
мобільних пробок на головних пе
рехрестях. Проти візиту якого в цю 
країні всіляко протестував Китай. 
Як відомо, Росія відмовила в мину
лому році Далай-ламі у праві діста

тися до Монголії через свою тери
торію. В цьому році духовний бать
ко буддистів прибув до Монголії че
рез Японію. Офіційних зустрічей з 
керівництвом країни далай-лама не 
матиме. Очікується ще більш жор
стке ставлення до нього з боку Ки
таю, де компартію очолив Ху Дзян- 
сяо, відомий своїми репресіями 
щодо буддистських монахів у Ти
беті після того, як він в 1988 р. став 
тут партійним секретарем.

Три десятки мініатюрних 
статуй Будди знайдено в одній із 
пагод в джунглях поблизу Пномпе
ня. Більшість з них -  із чистого зо
лота. Фігурки Будди висотою при
близно 10 см і вагою півкілограма 
кожна ймовірно були виготовлені 
десь 100 років тому. Реставратори 
приступили до реставрації храму, 
спорудженого із піщаника. Він був 
зруйнований загонами Пол Пота 
в 1970 році під час тотального ви
нищення релігії. Ці невеличкі хра
ми, що навколо Пномпеня, були 
побудовані ще в VI-XLU століттях 
н.е. давніми кхмерами, за 300 
років до побудови великих храмо
вих споруд типу Ангкор Вата.

ІН Д ІЙ С ЬК А
р е л і г і й н а  т р а д и ц і я

Індуїзм сповідує традиційно 
більшість жителів індонезійсь
кого острова Балі, на якому десь 
два місяці тому внаслідок теракту 
загинуло біля 180 осіб. Цю дату 
балійці відзначили релігійною це
ремонією очищення, основою якої
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є традиційні народні танці в мас
ках. В церемонії брали участь ти
сячі індонезійців.

Відомо, що екс-бітл Джордж 
Харрісон в останні роки свого ко
роткого життя належав до Товари
ства свідомості Крішни. Його но
вий, до річниці смерті виданий 
альбом «З промитими мізками» є 
спокійним і життєстверджуючим 
філософським заповітом людини, 
яка усвідомлює наближення неми
нучої смерті і примирилася з нею. 
Не випадково перед ним подано 
цитату з крішнаїтського трактату 
«Бгагават-Гіта»: «Не було часу, ко
ли ти чи я не існували б, як не буде 
і часу, коли ми перестанемо існу
вати». Остання, титульна компо
зиція альбому, виходячи з послан
ня якої було вибрано і художнє 
оформлення обкладинки -  мане
кени, що скупчилися навколо те
левізора з пустим екраном, є не
прихованим останнім докором на 
адресу західної цивілізації, де, 
на думку Харрісона, людині з ди
тинства і до смерті «промивають 
мізки» вчителі, політичні лідери, 
королі та королеви, військові,

фінансисти, преса, телебачення, 
комп’ютери та мобільні телефони.

Конгрес «Аюрведи» відбувся 
в індійському місті Кочине. По
над 2 тисячі його учасників протя
гом 4 днів обговорювали питання 
можливості використання тра
диційних паракліничних методик 
в сучасній медичній практиці. Зна
харі і шамани вирішили об’єднати
ся в своїх зусиллях із впроваджен
ня «традиційних» (як для них) 
лікарських препаратів і процедур 
в сучасну клінічну практику.

Найполярніше індуїстське 
свято Дівалі, що присвячене бо

гині багатства і процвітання 
Лакшмі, відзначено мільйонами 
вогнів в Індії в ніч на 3 листопада. 
За вірування індусів, «фестиваль 
вогнів», що протягом останніх 5-7 
тис. років за традицією щорічно 
відзначається восени, символізує 
шлях від неуцтва до знання, пере
могу істини над неправдою і добра 
над злом. Чим більше в цей день 
у будинку вогнів, тим більше шансів 
на благополуччя і процвітання 
в майбутньому. Богиню Лакшмі 
вшановують також у Шрі-Ланці і 
Непалі. Президент Індії Абдул Ка
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лам висловив надію, що святкуван
ня Дівалі «у нинішньому році послу
жить зміцненню національної 
єдності і розвитку відносин між 
різними громадами країни».

ІУ Д А ЇЗМ

Кількість євреїв у США пере
вищує їх кількість в Ізраїлі. їх тут
зараз за одними підрахунками 
5,2 млн. осіб, а за іншими -  
6,9 млн. Саме цим пояснюється та 
проізраїльська політика США, яку 
всі відзначають. Проте за останні 
10 років кількість євреїв тут скоро
тилася на 300 тис. і переважно із- 
за низької народжуваності їх і по
старіння єврейського населення 
(середній вік -  41 рік). 43% євреїв 
мешкає у штатах північного сходу 
США, близько 4 млн. їх проживає 
в містах. Лише в Нью-Йорку про
живає 1 млн. 750 тис. євреїв. Всьо
го у світі євреїв нині десь 13-14 
мільйонів. Біля 2 млн. їх живе 
у Європі, 400 тис. -  в країнах Ла
тинської Америки, 350 тис. -  в Ка
наді, 150 тис. -  в Африці (90% -  
в ПАР), 100 тисяч в Австралії, десь 
40 тисяч в Азії. Багато євреїв про
живає у Франції (600 тис.), Росії 
(550 тис.), Україні (400 тис.). Київ 
входить у двадцятку світових міст 
євреїв. Із своїми 110 тисячами 
офіційно визначеними євреями 
він на 14 місці. Найменше євреїв 
в Афганістані -  двоє, але вони во
рогують між собою, звинувачуючи 
один одного в розкраданні 
зшитків Тори з кабульської синаго
ги під час правління талібів. (Хрис
тиянський світ. -  №

Ізраїльтяни вже вкотре ску
повують Віфлієм після терактів, 
скоєних палестинськими смертни
ками. Повністю блокований район 
Ясельної площі, на якій знаходить
ся Храм Різдва Христового. 
Спрацьовує принцип око за око.

Лише 28% євреїв Ізраїлю 
у відносинах з арабами ладні 
нехтувати заповіддю: «Не вбий».
Вони вважають, що тільки за допо
могою військової сили можна 
вирішити ситуацію на Близькому 
Сході, зупинити насилля, теракти. 
33% вважають, що це можна зро
бити шляхом виводу ізраїльських 
військ з палестинських територій і 
побудови «стіни безпеки». 29% 
віддали свій голос за переговори.

Ізраїльтяни, які поверталися 
з паломництва до Могил Па
тріархів, були обстріляні в місті 
Хевроні бойовиками воєнізованої 
організації «Ісламський джихад».
12 осіб було вбито, 15 -  поранено 
від пострілів з автоматів і кинутих 
в натовп молільників гранат. Гене
ральний секретар ООН Кофі Аннан 
назвав це злочином, який може 
викликати лише зневагу до його 
організаторів.

Десятиріччя своєї діяльності
13 збору фінансів (фонд- 
рейзінг), створенню і розвитку 
зв ’язків Руху Прогресивного 
Іудаїзму в країнах бувшого СРСР 
відзначила програма «Ексо- 
дус-2000» Реформістських сина
гог Великобританії (RSGB) і Союз 
Ліберальних і Прогресивних сина
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гог Великобританії (ULPS). Нині 
в Росії, Україні й Білорусі діють по
над сто общин Прогресивного 
іудаїзму. В межах Програми вже 
здійснено біля сотні візитів ра- 
бинів і лідерів єврейських громад 
в країни СНД. (В.Матвеев)

Навчальний семінар лідерів 
общин Прогресивного іудаїзму
відбувся на початку листопада 
у пригороді Москви. В його роботі 
взяли участь представники Росії, 
України, Білорусі та гості із 
Ізраїлю, США, Латвії, Литви і Ес
тонії. На семінарі обговорені стра
тегія розвитку руху на найближче 
майбутнє, організаційна структура 
організації, програми фонд- 
рейзінгу, фінансування громад 
у 2003 р.(В.Леві)

Будівля Мінської синагоги,
яка значилася в переліку історико- 
культурної спадщини, із санкції 
Міністерства культури і 
Мінміськради зруйнована. В сто
лиці Білорусі пройшов пікет на її 
захист. Але протест багатьох 
єврейських і білоруських гро
мадських організацій, єврейської 
громадськості було знехтувано. 
Всесвітній асоціації білоруських 
євреїв відмовлено в Мінському 
суді прийняти на розгляд її скаргу. 
Єврейські лідери звернулися до 
урядів країни з проханням до 
відновлення синагог й інших 
єврейських святинь.

На з ’їзді рабинів і релігійних 
суддів обидва головні рабини 
Ізраїлю -  ашкеназький Меїр Лау і

сефардський Бакші Дорон -  висту
пили з вимогою негайно внести 
зміни в Закон про повернення. 
Справа в тому. Що із 9357 ре
патріантів з країн СНД, які цього 
року вже приїхали до Ізраїлю, ли
ше 3849 -  євреї.

Російське село іудейського 
віросповідання виявив недавній 
перепис населення у Воро- 
нежській області. Всі мешканці Ви
сокого -  росіяни, не мають ніяких 
домішок єврейської крові, але на
зивають себе вони євреями. 
Згідно версії, іудейські традиції 
прижилися у Високому завдяки 
проповідям якогось висланого сю
ди рабина. В селі відсутня синаго
га, бо в минулі часи забороняла 
будувати її тут спочатку царська, 
а потім радянська влада. Тому всіх 
іудейських обрядів високці дотри
мувалися в домашніх умовах.

Виробництво кошерного пи
ва планує розпочати AT «Пивовар
на компанія «Балтика» (Санкт-Пе
тербург). «Балтика» із 1999 р. екс
портує пиво в усі країни СНД, а та
кож провідні країни далекого за
рубіжжя, включаючи Ізраїль. AT 
«Балтика» є одним з основних ви
робників пива в Росії.

Н О В І РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ

Президент Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів 
Гордон Хінклі завжди виступав 
за співпрацю та взаємну повагу 
в міжрелігійних взаєминах. Він 
закликав членів Церкви «зрощу
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вати дух належної вдячності» за 
представників різних релігійних, 
політичних і філософських течій. 
Г.Хінклі радить: «Поважайте по
гляди й почуття інших людей. 
Відзначайте їхні чесноти, 
дивіться крізь пальці на їхні вади. 
Віднаходьте в них силу і добро
чесність, і ви отримаєте силу й 
доброчесність, яка необхідна для 
вашого життя». Такий підхід вияв
ляють мормони і щодо мусуль
ман. «Найкращий підхід -  це 
відзначити спільні для нас і наших 
мусульманських братів і сестер 
істини й цінності та одночасно 
чемно визнавати існуючі 
розбіжності в теології.» Мормони 
визнають, що вони можуть дечо
му навчитися у мусульманства і 
в дечому віднайти спільність з 
ним, зокрема: визнання віри, мо
литви, посту, покаяння, милосер
дя, скромності, потреба в силі 
сім’ї, яка є наріжником духовності 
кожної людини і життя 
суспільства.

Сербія запрошує до себе 
мормонських місіонерів. З та
ким запрошенням звернувся 
міністр релігії республіки 
Воіслав Мілованович. Президент 
Софійської місії Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів

Девід Галбрейт зауважив: «У по
верненні місіонерів у Сербію . 
видно руку Господа». Сербський 
міністр запросив провідників 
ЦІХСОД взяти участь в обгово
ренні законодавства про 
релігійну свободу, яке нині фор
мується в країні.

ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ТРА Д И Ц ІЇ

Караїмам Литви живеться 
краще, ніж караїмам України.
Тут вони визнані корінним наро
дом, а в Криму вони ще борються 
за таке право, більше того, дехто 
прагне віднести їх до давніх 
євреїв. В Литві держава підтри
мує цілий ряд проектів з відрод
ження караїмського народу. Ор
ганізовано архівацію його музи
кальних творів, видання ка
раїмських книг, написання і ви
дання підручників для навчання 
дітей караїмів. В Литві караїми по
явилися в кінці XIV ст. їх сюди пе
реселив великий князь литовсь
кий Вітаутас. 24 червня 1388 р. 
права караїмів були закріплені 
спеціальною княжою грамотою.
В 1441 р. князь Казимир надав їм 
магдебургське право. Караїми 
тоді жили переважно в Тракаї. 
Нині їх тут лише 80 осіб, а у всій 
Литві -  250. (День. -  № 212)

Релігійна панорама № 11 '2002 75



СВОБОДА СОВІСТІ
Продовжуємо публікацію законодавчих актів України, що стосуються 

діяльності релігійних організацій країни.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
(витяг)

Стаття 14. Учасники банків
Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має 

істотну участь, об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

м. Київ, 7 грудня 2000 р., № 2121-111

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ КУЛЬТОВИХ ПОСЛУГ ТА ПРЕДМЕТІВ 
КУЛЬТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОПЕРАЦІЇ З НАДАННЯ І ПРОДАЖУ ЯКИХ 
ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ОБКЛАДАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відповідно до підпункту 5.1.14 статті 5 Закону України «Про податок 
на додану вартість» Кабінет Міністрів України

постановляє: Затвердити перелік культових послуг та предметів 
культового призначення, операції з надання і продажу яких звільняються 
від обкладання податком на додану вартість (додається).

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р 

№ 1010

ПЕРЕЛІК
культових послуг та предметів культового призначення, операції з надан

ня і продажу яких звільняються від обкладання податком на додану
вартість

1. Культові послуги:
Хрещення, укладення церковного шлюбу, похорон, молебень, пана

хида, освячення (помешкань, автомобілів тощо), обрізання, перше при
частя, бар -  міцво (повноліття).

2. Предмети культового призначення: свічки, ікони (образи), хрести 
(натільні, погребальні, вівтарні, требні, водосвятні, ієрейські, з прикраса
ми тощо), вервиці, покривала (вівтарні, погребальні тощо), медальйони з 
релігійною символікою, вугілля кадильне, ладан, лампадне масло, миро,

76 Релігійна панорама № 11 ’2002



Свобода совісті

лампади, кадила, підсвічники (семисвічники, трисвічники пасхальні тощо), 
плащаниця, облачання священнослужителів (ризи, підризники, воздухи, 
орлиці, стихарі, скуфія, митри, камилавки тощо), вінці, граматки, прилад
дя для хрещення (хрестильний ящик), дароносиця, дарохранильниця 
(реліквіарії), купель, печатка для просфор, кропило, копіє, стрючці, чаша 
(потир), блюдця, звіздиця, лжиця, ковшик, дискос, поплавки, дзвони, ор
гани, фісгармонії, прохідні молитви, пояс «живий в помощі», медуза, та
лес, тфілин (філактерії), скульптурні зображення святих, хоругви, фани, 
маца, проскури, облатки, богослужбова література.

Д Е Р Ж А В Н А  П О Д А Т К О В А  А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ  У К РА ЇН И  
Лист № 83/1/15-1210 ВІД 22.03.99 

Щ О Д О  РО ЗГЛ Я Д У  П И ТА Н Н Я  П Р О  С П Р О Щ Е Н Н Я  П О Р Я Д К У  
О П О Д А Т К У В А Н Н Я  РЕЛ ІГІЙ Н И Х  О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЙ

Одним із завдань Закону України від 23.04.91 р. № 987-ХІІ «Про сво
боду совісті та релігійні організації» є визначення обов’язків держави 
щодо релігійних організацій. Вказаний Закон дає визначення виробни
чої і господарської діяльності релігійних організацій -  релігійними ор
ганізаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, 
релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні за
клади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених 
релігійних організацій, які у порядку, визначеному чинним законодавст
вом, мають право для виконання своїх статутних завдань засновувати 
видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільсько
господарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притул
ки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи.

Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств 
релігійних організацій оподатковуються відповідно до чинного законо
давства. Підпункт 7.11.1 абзац «е» ст. 7 Закону України від 22.05.97 р. 
№ 283/97-ВР «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткуван
ня прибутку підприємств» (із змінами і доповненнями) визначає, що 
релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом, 
відносяться до неприбуткових, і згідно підпункту 7.11.2 доходи таких не
прибуткових організацій, отримані у вигляді коштів або майна, які надхо
дять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи 
добровільних пожертвувань, чи будь-які інші доходи від надання культо
вих послуг, а також пасивних доходів, звільняються від оподаткування.

Враховуючи викладене, якщо організація зареєстрована як непри
буткова, то одержані кошти, згідно підпункту 7.11.9 цього Закону, вклю
чаються до кошторису і в разі перевищення доходів, які отримані протя
гом звітного (податкового) року, на кінець першого кварталу наступного
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за звітним року перевищують 25% від загальних валових доходів, отри
маних протягом такого звітного (податкового) року, з нерозподіленої су
ми прибутку, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити пода
ток за ставкою ЗО відсотків до суми такого перевищення.

Одночасно повідомляємо, що Державною податковою 
адміністрацією України листом від 29.12.97 р. №15-0117/10-10852 
надіслано роз’яснення в адресу Державних податкових адміністрацій 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 
щодо реєстрації як платників податку на прибуток релігійних організацій 
і здійснення податкових звітів, повідомлено, що ця робота здійснюється 
релігійними організаціями за їх бажанням.

Відповідно до підпункту 5.1.14 ст.5 Закону України «Про податок на 
додану вартість» звільняються від оподаткування операції з надання 
культових послуг та продажу предметів культового призначення 
релігійними організаціями за переліком, встановленим Кабінетом 
Міністрів України. Даний перелік затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.09.97 №1010 «Про затвердження переліку куль
тових послуг та предметів культового призначення, операції з надання і 
продажу яких звільняються від обкладання податком на додану 
вартість». Тобто, чинним законодавством діяльність релігійних ор
ганізацій звільнена від оподаткування податком на додану вартість. 
По всіх інших операціях пільг для релігійних організацій не передбачено.

Враховуючи викладене, в зв’язку з врегулюванням зазначеного пи
тання Державна податкова адміністрація України просить зняти з кон
тролю вказане доручення.

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А  К О М ІСІЯ  
Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я  Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г Е Т И К И  У К РА ЇН И  

Лист № 05-34-09/1250 від 23.05.2001 На № 35-13/875 від 20.03.2001 
В А Т  «Полтаваобленерго»

Щ О Д О  Т А Р И Ф ІВ  Н А  Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г ІЮ  ДЛ Я РЕ Л ІГІЙ Н И Х
О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЙ

Національна комісія регулювання електроенергетики України на Ваш за
пит щодо проведення розрахунків з релігійними організаціями повідомляє.

Відповідно до Указу Президента України від 22.06.94 № 322/94 «Про 
надання пільг релігійним організаціям» відпуск електричної енергії на ко
мунально-побутові потреби релігійним організаціям здійснюється за та
рифами, передбаченими для міського населення.

До комунально-побутових потреб належать витрати електричної 
енергії на освітлення, опалення, санітарно-гігієнічні і культурні потреби.

Враховуючи вищезазначене та відповідно до постанови НКРЕ від 10.03.99 
№ 309 «Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню та на
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селеним пунктам», відпуск електричної енергії на комунально-побутові потре
би житловим та нежитловим приміщенням релігійних організацій 
здійснюється за тарифом 13,0 коп. за 1 кВт/г. З 1 січня 2000 р. відповідно до 
Закону України від 03.12.99 № 1274-XIV «Про внесення змін до Закону Ук
раїни «Про податок на додану вартість» нараховується ПДВ в розмірі 20%. За
гальна вартість електроенергії відповідно становить 15,6 коп. за 1 кВт/г.

Житлові корпуси монастирів, обладнані в установленому порядку ку
хонними електроплитами, електроопалювальними установками, по
винні розраховуватись з енергопостачальною організацією за тарифом 
9,6 коп. за 1 кВт/г.

Витрати електричної енергії у приміщеннях об’єктів господарської 
діяльності релігійних організацій (заводи, майстерні, тваринницькі фер
ми і т.п.), які не належать до комунально-побутових потреб, оплачуються 
за тарифами відповідної групи споживачів.

За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами 
часу, встановленого відповідно до технічних умов, виданих електропоста- 
чальною організацією, розрахунки можуть проводитися за двозонними 
або тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу.

Тарифні коефіцієнти для кожного періоду часу визначені Порядком за
стосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і на
селеним пунктам, затвердженим постановою НКРЕ від 10.03.99 № 309.

З А К О Н  У К РА ЇН И  П РО  В Л А С Н ІС Т Ь
(витяг)

Стаття 20. Суб’єкти права колективної власності
Суб’єктами права колективної власності є трудові колективи держав

них підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, коопе
ративи, акціонерні товариства, господарські товариства, господарські 
об’єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські 
об’єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами.

<...>
Стаття 29. Об’єкти права власності релігійної організації
1. Об’єктами права власності релігійної організації є культові спору

ди, предмети релігійної обрядовості, благодійного, культурно- 
просвітницького і виробничого призначення, жилі будинки, грошові кош
ти та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності.

2. Релігійні організації мають право власності на майно, придбане 
ними за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами і ор
ганізаціями або передане державою чи придбане на інших підставах, 
не заборонених законом.

3. На майно культового призначення, що належить релігійним ор
ганізаціям, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

м. Київ, 7 лютого 1991 р., № 697-12
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Всеукраїнська науково-практична кон

ференція «Релігієзнавство як навчальна 
дисципліна: теоретико-методологічні та 
методичні основи викладання у вищій 
школі» відбулася 15-16 листопада на базі 
Тернопільського державного педагогічного 
університету імені В.Гнатюка. Фундаторами 
конференції виступили: Міністерство освіти і 
науки України, Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.Сковороди НАН Ук
раїни, Центр релігійної інформації і свободи 
Української Асоціації релігієзнавців, 
Київський національний педагогічний універ
ситет імені М.Драгоманова, Тернопільська 

державна медична академія імені І.Горбачевського. Учасників конфе
ренції привітали заступник начальника управління з питань науки і коор
динації діяльності вищих навчальних закладів обласної державної 
адміністрації Володимир Чайківський, який відзначив актуальність і важ
ливість проведення цього заходу, ректор Тернопільського державного 
педуніверситету В.Кравець, який наголосив на прикладному характері 
конференції. Декан історичного факультету М.Алексієвець зазначив, що 
конференція проводиться з метою визначення концептуальних основ та 
теоретико-методологічних засад викладання релігієзнавства. На пле
нарному засіданні були заслухані доповіді докторів філософських наук 
А.Колодного, Л.Филипович, М.Заковича, І.Мозгового, кандидатів наук 
Е.Бистрицької, С.Свистунова, В.Докаша. Працювали такі секції: «Теоре
тико-методологічні основи викладання релігієзнавства у вищій школі»; 
«Методичні основи викладання релігієзнавства у вищій школі»; 
«Релігієзнавство як засіб формування толерантності міжконфесійних 
відносин».

Відбувся круглий стіл на тему: «Релігієзнавство: зміст, методика, прак
тика і досвід» (керівники: А.Колодний, Е.Бистрицька, С.Свистунов), де бу
ло презентовано підручники і посібники з релігієзнавства, релігієзнавчу 
літературу, авторські програми і спецкурси. Свій досвід використання 
комп'ютерних технологій у викладанні курсу «Релігієзнавство» предста
вив к.іст.н. І.Зуляк. На конференції піднімались питання щодо ролі 
релігієзнавства в аналізі проблем сьогодення. Зверталася увага на роз
виток релігії як єдиного (комплексного) процесу, а отже необхідності 
вільнодумного релігієзнавства. Зауважено, що дотепер використо-
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вується некоректні термінологія, на
зви (приміром, «секти»). На часі про
блема розмежування релігієзнавст
ва з теологією, адже відбувається 
свого роду «теологізація релігієзнав
ства», а теологія завжди конфесійна. 
В цьому аспекті важлива свобода 
віросповідань, а не свобода релігій. 

Наголошувалося на тому, що викладання релігієзнавства не лише сприяє
гуманізації й гуманітаризації освіти, але й допомагає вирішити питання 
вибору... jria особистісному рівні: в 'УкраїнПсїїує “близькоГ ТІ 5 різних 
релігійних течій, утворився своєрідний «релігійний супермаркет». З цієї 
точки зору гуманізм сприймається як подолання релігійної нетерпимості, 
такий, що розвиває духовний потенціал людини. Релігієзнавство вчить 
розумному освоєнню проблем державно-церковних відносин з позицій 
ведення світоглядного діалогу, опанування мистецтва бесіди, формує 
вміння розбиратися в широкому масиві інформації за часів динамічного 
розвитку інформаційних технологій.

В обговоренні теоретичних і методичних питань релігієзнавства взя
ли участь релігієзнавці А.Сініцина, Ю.Королюк, Я.Позняк, А.Фесенко, 
С.Фесенко. Конференція прийняла 
підсумковий документ, в якому ухва
лено рішення проводити аналогічні 
заходи щорічно, визначено ор
ганізаційний комітет. В підсумково
му документі відображено не
обхідність розроблення стандарту 
релігієзнавчої освіти; впровадження 
курсу релігієзнавства у середні шко
ли, підготовлення підручників з цієї дисципліни; підвищення кваліфікації 
викладачів релігієзнавства через регіональні інститути підвищення 
кваліфікації тощо. Затверджено текст листа конференції Міністру науки і 
освіти України. Учасники конференції мали змогу відвідати музей Йоси- 
фа Сліпого у с.Заздрість Теребовлянського району Тернопільської об
ласті, а також Подільську святиню -  с.Зарваницю, що відроджується як 
всесвітній Марійський відпустовий центр. (Г.Кулагіна).

Наукова конференція «Данило Братковський -  поет і громадя
нин» відбулася 22-23 листопада в м.Луцьку. Захід був приурочений 300- 
річчю страти Данила Братковського -  видатного православного діяча 
Волині кінця XVII ст., активного члена Луцького Хрестовоздвиженського 
братства. Основними організаторами конференції виступили Волинсь
кий краєзнавчий музей та Волинське крайове Братство св. апостола
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Андрія Первозванного. Учасники конференції взяли участь у відкритті 
меморіальної дошки на честь Данила Братковського на території Старо
го Луцька. Найближчим часом планується перевидання книги «Світ, роз
глянутий по частинах», яка більше ніж 300 років тому була написана й ви
дана цим діячем та письменником. (П.Кралюк)

Польсько-український круглий стіл на тему: «Що нам робити з 
нашою історією» відбувся у Львівському Католицькому Університеті 
(УКУ) 1 листопада 2002 р. Ініціатор цієї акції віце-ректор УКУ Мирослав 
Маринович підкреслив, що проблеми з польськими похованнями у 
Львові потрібно перевести з політичної площини у християнську, бо са
ме християнське сприйняття проблем зобов’язує до прощення та без
конфліктного розв’язку. Вибір для проведення заходів саме цього дня є 
невипадковим і дуже символічним. 1 листопада римо-католики відзна
чають свято Всіх Святих і, як, зрештою, більшість львів’ян, відвідують мо
гили рідних та близьких.

«Університетське капеланство у третьому тисячолітті. Східна 
Європа». З такою назвою відбулася наприкінці жовтня міжнародна на
уково-практична конференція у приміщенні Львівського національного 
університету ім.Івана Франка. Її організували Патріарша комісія у спра
вах молоді УГКЦ, Львівський національний та Український Католицький 
університети. Учасники конференції розглянули питання університетсь
кого капеланства, проблеми та перспективи стосунків Університету і 
Церкви, досвід Європи та Римського вікаріату в організації універси
тетського капеланства, місце християнської етики та біоетики в ака
демічному душпастирстві молоді.

«Таємниця Києво-Печерської Лаври» -  так називається науково- 
популярний кінофільм, створений на кіностудії ім. Довженка режисером 
Миколою Ільїнським. Якщо в першій частині стрічки «Етика древніх мо
нахів» розповідається про історію монастиря і життя його ченців, то в 
другій частині -  «Атеїзм і його руйнівні наслідки» -  вже йде мова про 
найвідоміших безбожників XX століття Леніна, Сталіна, Гітлера. Третя ча
стина стрічки називається «Наукове доведення існування у Всесвіті 
космічного Розуму».

Фільм «Гаррі Поттер і таємнича кімната», незважаючи на всілякі 
застереження від його перегляду офіційними християнськими церква
ми, за зібраною сумою коштів за всю історію кінопрокату зайняв третє 
місце. їх уже 87,7 млн. доларів. Кінофільми про хлопчика-чарівника 
особливо подобаються дітям. Застереження, що фільм є сатаністським, 
явно не спрацьовує.
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РЕЛІГІЄЗН АВЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
ІНТЕРНЕТУ

Наукові записки Тернопільського державного педагогічного 
університету ім. В.Гнатюка. Серія: історія. Вип.4.~ 2002. Підзаго
ловок цих записок звучить так: «Спецвипуск «Релігієзнавство як на
вчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи ви
кладання у вищій школі». До книги ввійшли статті провідних українських 
релігієзнавців. Тут йде мова не лише про специфіку релігієзнавства як 
навчальної дисципліни, а й про нагромаджений цікавий досвід викла
дання його, використання в релігієзнавчих курсах історичного ма
теріалу.

Основы религиеведчесской экпертизы. Сборник научных 
статей. -  М ., 2002. Збірка вміщує статті, пов’язані з реалізацією 
свободи совісті і віросповідання. Книга адресована працівникам дер
жавних органів, які здійснюють зв ’язки з релігійними організаціями, 
правозахисникам і науковцям. Підготовлена Московським інститутом 
релігія і права.

Десять лет по пути свободы совести. Проблемы реализации 
конституционного права на свободу совести и деятельность рели
гиозных объединенний. -  М., 2002. Книга, видрукувана інститутом 
релігія і права, вміщує матеріали, науково-практичного семінару, які 
призначені всім, кого цікавить питання реалізації свободи совісті.

Религия и закон. Правовые основы свободы совести и деятель
ности религиозных объединений в странах СНГ и Балтии. -  М., 
2002. До книги, окрім міжнародних правових документів, ввійшли доку
менти з питань свободи совісті країн СНД, прибалтійських країн.

Мудрий Софрон, єпископ-професор. Публічне право Церкви і 
Конкордати. -  Івано-Франківськ, 2002. В новій книзі владики-ректо- 
ра Івано-Франківського теологічно-катехитичного духовного інституту 
розглядаються проблеми відносин між Церквою і політичною спільно
тою, насамперед державою, розкривається богословське розуміння 
держави. Цікавим є розділ про Конкордати як міжнародний договір.
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П Р А В О С Л А В Н А  Ц Е Р К В А  Б О Ж О Ї М А ТЕ РІ* **

Православна Церква Божої Ма
тері -  одна з помітних течій у сучас
ному православ’ї. Визнаючи істини 
православного віровчення -  Нікео- 
Царгородський Символ віри, Святе 
письмо, апостольську традицію і 
святе предания, а також постанови 
семи Вселенських соборів (IV-VIII 
ст.), Церква доповнює їх Одкровен
нями Божої Матері, що тривають ще 
з євангельських часів і продовжу
ються у ХІХ-ХХІ ст. у різних точках 
земної кулі (Париж -  1830 р., Лурд 
(Франція) -  1858 р., Фатіма (Порту
галія) -  1917 р., Монтіхіарі (Італія) -  
1947 і 1996 рр., Гарабандаль 
(Іспанія) -  1961-1965 р.р., Меджу- 

гор’є (Югославія) -  1981 р. та ін., зокрема Росія з 1984 р.).
Зважаючи на загальну моральну кризу, що почала охоплювати 

суспільство з середини позаминулого століття (а вона зачепила й церк
ви -  католицьку і православну) -  і перспективу жахливих історичних ка- 
таклізмів XX ст., Небо намагалось через посередництво Пресвятої Діви 
Марії простягнути людству руку допомоги. Але, як бачимо з історії, церква 
з упередженням, а часто й вороже ставилась до цих проявів Божої опіки: 
святих -  носіїв Святого Духу гнали (Серафим Саровський), а боговидцям 
не вірили (Лурд, Фатіма та ін.). Особливо не готовою була до сприйняття 
Божественного одкровення Російська Православна Церква. Потрібно бу
ло очищення вогнем Святого Духу, вогнем страждань, вогнем Соловець- 
ким. Потрібні були знову катакомби та зняття імперських візантійських 
риз, аби зодягнутись у власницю і повернути блаженство гнаних заради 
Христа. Отож офіційна церква не гідна була сприйняти Боже 
провідництво, бо втратила спроможність чути і бачити Бога. Тому Бог дав 
можливість їй бути розпорошеною, зберігши при цьому у роки тоталіта

* В кожному новому числі часопису «Сторінка конфесії» надається новій релігійній течії.
** Матеріал підготував священик Церкви Божої Матері о.Сергій (Вутянов).
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ризму і боговідступництва своє «мале стадо» -  церкву гнану, катакомбну. 
Саме їй Господь відкрився через посередництво Пресвятої Діви Марії. 
Відтак з 1984 р. почалося і триває одкровення Божої Матері старцю ката
комбної церкви, пророку і боговидцю архиепископу Іоану (Береславсько- 
му) -  предстоятелю Православної Церкви Божої Матері «Державна».

Історична довідка
Православна Церква Божої Матері «Державна» є тихонівською гілкою 

Православної Церкви. Історія Її виникнення бере початок від трагічного 
конфлікту митрополита Сергія Страгородського і його прибічників з ар
хиереями Російської Православної Церкви, що залишились вірними за
клику патріарха Тихона не підтримувати безбожну більшовицьку владу. 
Неодноразово закликаючи безбожників отямитись і припинити свавілля, 
патріарх зрештою виголосив їм анафему. Репресивна машина почала 
діяти і зупинити її було неможливо: почалися масові експропріації цер
ковного майна, арешти священнослужителів, закриття храмів. Чекісти 
підтримували всі радикальні рухи, що руйнували церкву зсередини: об- 
новленців, живо церковників. Вони погрожували і патріархові.

20 листопада 1920 р. патріарх Тихон разом з Синодом і Вищою Цер
ковною Радою благословляє самоврядування єпархій в разі відсутності 
канонічної центральної церковної влади, тобто самостійність (автоке
фалію) єпархіальних єпископів. Тим самим Першоієрарх Церкви узако
нював кожну окрему гілку майбутньої ІПЦ (Істино-Православної Церкви).

Патріарх Тихон розумів, що зберегти єдність церкви ціною компромісу 
не вдасться, а тому передбачив і благословив страдницький шлях ката
комб. Незадовго до своєї смерті у квітні 
1925 р. він в один день висвячує в єпис
копи вірного йому архимандрита Сергія 
Нікольского, а годиною пізніше -  вже 
таємною хіротонією за конспіративних 
умов -  ієромонаха Серафима 
(Поздєєва). На останнього він покладав 
особливу свою надію. Проте дуже скоро 
владику Серафима заарештували.
На допиті факту хіротонії він не запере
чував. Потім -  Соловецький табір особ
ливого призначення. Після страшного 
майже 20-ти річного ув’язнення він вий
шов живим на волю, але через незнач
ний проміжок часу -  знову арешт й вис
лання. Там, на Соловках, у 30-х роках за 
часів комуністичного терору народжува
лась і жила катакомбна церква-мучени-
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ця, ідо не схилила свою шию перед червоним звіром. Від Серафима 
Поздєєва духовне наступництво переходить до митрополита Генадія 
(Сікача), рукоположения якого відбулось в м.Бузулуки Оренбурзької об
ласті, де старець Серафим доживав свої останні земні дні. Генадію ще 
в дитинстві пророкував Іоан Кроншдатський: «Буде священиком, а в ос
танні дні -  стовпом віри». До останніх днів, будучи переслідуваним вла
дою, митрополит Генадій поставав спадкоємцем благодаті Соловецької. 
Здійснивши висвяту священиків майбутньої Церкви Божої Матері, він пе
редав їм благословення Святішого патріарха Тихона. Пізніше, у грудні 
1990 р., була здійснена єпископська хіротонія о.Іоана (Береславського) 
за благословенням світлої пам’яті митрополита УАПЦ Іоана Боднарчука, 
який мав мужність розірвати зв’язки з РПЦ.

Після серпня 1991 р. богородична гілка Істинно-правосланої церкви 
вийшла з катакомб. У 1992 р. була офіційно зареєстрована перша гро
мада Церкви у Москві під назвою «Громада Церкви Божої Матері, яка 
Преображається», у 1993 р. -  перша громада в Україні у м.Донецьку під 
тією ж назвою. Зараз офіційно зареєстрованими є понад 20 громад 
у Росії і близько 10 -  на Україні. У 1998 р. відбулася реєстрація у Москві 
загальноросійської церкви під назвою «Православна Церква Божої Ма
тері Державна». Назва Державна походить від ікони Божої Матері, явле
ної у 1917 р.

Організаційна структура церкви
Будучи частиною вселенської церкви Христової, Церква Божої Ма

тері має свою ієрархію. Її роботою керує Духовне управління або Рада 
єпископів (серед них -  єпископ Донецький Михаїл). Існують обителі

братські і сестринські. При церкві пра
цює духовна академія з очною і заоч
ною формами навчання, а також шко- 
ла-коледж «Вічна весна» (Москва). Є 
священнослужителі, які мешкають і 
працюють у Франції, Німеччині. Серед 
священства є сімейні і монахи.

Нині Духовне управління очолює 
архиепископ Іоан (Береславський 
Веніамін Якович, 1946 р. нар.). У 1970 
р. він закінчив Московський держав
ний інститут іноземних мов ім.М.Торе- 
за. Працював викладачем як літератор 
і музикант. Навернувшись у віру, 
у 1985 р. зблизився з подвижниками 
катакомбної церкви і у цьому ж році 
у катакомбному монастирі Красно
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дарського краю Синодом ІПЦ був пострижений у монахи і висвячений 
у сан ієрея. У 1990 р. з благословення предстоятеля УАПЦ митрополита 
Іоана Боднарчука, архимандрита Іоана було хіротонізовано у сан єпис
копа у московському катакомбному храмі. Члени Св. Синоду ІПЦ схими- 
трополит Генадій (Сікач), який помер у 1985 р., і його правонаступник 
митрополит Феодосій (Гуменіков) благословили архиепископа Іоана і 
кількох священиків на свідчення від імені Катакомбної церкви та 
реєстрацію її громад.

Особливості віровчення Церкви Божої Матері та відмінності їх 
порівняно з іншими православними церквами

1. Хрещення Русі. Не применшуючи значення і авторитету рівноапос
тольного князя Володимира, Церква Божої Матері віддає водночас на
лежну шану першохрестителю Київської Русі князю Аскольду-Миколаю, 
який здійснив акт хрещення ще у 866 р. За концепцією Св. Григорія 
Ниського, світ створено Єдиним Богом усіх народів, які після Вавілонсь
кого стовпотворіння були Ним розсіяні по всій Землі. Кожному народові 
були виділені ангели держав, в т.ч. й слов’янській прадержаві. Виходячи 
з цього, у слов’янському язичництві ми враховуємо не тільки негативний 
бісівський елемент багатобожжя, але й цінні надбання духовної культури 
слов’ян, численні ознаки віри в істинного Бога-Творця. Ще з часів про
повіді Апостола Андрія Первозванного терени Київської Русі підготовлю- 
вались для сприйняття християнства. Князь Аскольд був хрещений 
у Візантії і сподівався у своїй державі запровадити нову віру, не знищую
чи при цьому слов’янську культуру свого народу, не руйнуючи поганство, 
але опромінюючи його світлом Христової любові. Хрещення відбувалось 
мирно, добровільно. Проте невдовзі візантійські ієрархи почали вимага
ти більш наполегливих дій із знищення поганства й жерців. Це в свою 
чергу породжувало опір з боку язичників, виникло вороже протистояння 
двох духовно-політичних таборів. Жертвою цих інтриг став князь Ас
кольд, підступно вбитий Олегом Новгородським. Невдовзі після того 
князь Аскольд був канонізований як святий мученик константинопольсь
ким патріархом Фотієм.

Протягом останніх кількох років XX ст. кількома православними церк
вами ведеться робота по відновленню не лише історичної пам’яті, але й 
гідного вшанування св.князя Аскольда-Миколая як одного з перших свя
тих землі Київської (УПЦКП, УАПЦ, Константинопольський патріархат).

2. Збереження віри. У Церкві Божої Матері наголос робиться не на 
збереженні віри як букви закону (обрядовір’я, беззастережне слідуван
ня нормативам, приписам, усталеним догматичним вимогам, зовнішнім 
формам і т.ін.), а на слідуванні духу святих отців, тобто на збереженні 
внутрішньої чистоти, слідуванні за голосом совісті, на святому житті; го
ловним чином не на культових відправах, а на діяльному шляху преобра
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ження,.очищення від гріха і стяжания Св.Духа, творчому розвитку духов
ної традиції.

3. Образ священства. Священик Церкви Божої Матері являє собою 
зразок не стільки левітського номінального священства, що покликаний 
переважно відправляти культові таїнства і має бездоганну ка
нонічність, -  а переважно священства Мелхиседекового -  за чином ос
танньої правди, покаяння, миру, як належного правдивій ієрархії святого 
братства, хресної Христової любові. При цьому щирість любові 
засвідчується глибиною покаяння. Перевага надається душпастирській, 
апостольській місії священства.

4. Чернецтво. Традиційно ченці складали три обітниці Богу: цноти, по
слуху, нестяжання і проведення життя в монастирських стінах. Оскільки 
нині монастирями керують церковні інститути, а не старці, то нерідко 
відбувається підміна цілі монашого подвигу (несіння Хреста, богопізнан- 
ня) зовнішніми справами. Намагання інока вдосконалюватись у догма
тичному богослов’ї призводить до книжково-фарисейського сприйняття 
Бога. Ті ж з монахів, які намагаються втілювати правду Божу, наражають
ся на підозру і непорозуміння з боку кліру, не кажучи вже про навалу спо
кус світу цього, для яких монастирські мури не є перешкодою.

Церква Божої Матері, не відкидаючи традиційну форму чернецтва, 
вбачає духовні перспективи останнього у новій формі -  чернецтві в ми
ру. Правдивим монахом є той хто щиро любить Бога і ближніх, перебуває 
у стані глибинного покаяння і отверезення, духовної радості й не живить
ся гріховною отрутою світу цього. Остаточна мета чернечого подвигу -  
молитовне предстояння перед Богом, вболівання за всіх грішників 
землі. Щирий молитвеник, на думку Церкви, вищий за богослова, бо на 
ділі долучається до споглядання Нетварного світла, що несе життя вічне.

5. Особливості літургійного строю. З величезної кількості літургій, 
що склалися у першому тисячолітті (з них визнавались канонічними не 
менше двохсот п’ятдесяти), на сьогодні у вжитку лише дві -  св.Івана Зла- 
тоустого і св. Василя Великого. Церковні приписи забороняють вносити 
доповнення чи зміни у традиційний літургійний стрій -  словесну, музич
ну і обрядову ділянку служби Божої. Часто присутні у храмі пасивно 
сприймають службу, спів або ж просто не розуміють її. Церква Божої Ма
тері за основу літургійного строю вживає літургію Ів. Златоустого (за
гальна структура і євхаристичний канон залишаються без змін). Але 
літургії збагачуються духовно: деякі формальні елементи текстів скоро
чені, а більш значущі. Навпаки -  творчо доповнені, збагачені за рахунок 
забутої спадщини та духовних осяянь. Окрім того літургія бачиться як 
постійний творчий процес, спільне дійство, активні учасники якого -  всі 
присутні на службі Літургія має відправлятись лише в осяянні Духа Свя
того, а євхаристія здійснюватися не як якийсь магічний обряд, а з усвідо
мленням і переживанням її як величного акту любові і жертви Божої.
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6. Вчення про Хрест. Доповнюючи традиційне уявлення про Хрест 
Спасителя як знаряддя спокути людських гріхів, Церква Божої Матері 
вчить про Хрест як Престол вишньої любові Небесного Отця, закон будо
ви Всесвіту і Царства Небесного, що утверджується на Землі. Це 
підтверджується літургійним богослов’ям -  акафістами, тропарями та 
ін.. Господь говорив, що лише той, хто візьме хрест свій, гідний бути Йо
го учнем. Тому саме у цьому вбачаємо сенс втілення людини на Землі -  
послідувати за Господом Ісусом. Віримо, що Хрест -  Дерево Життя, а то
му несуттєвими є графічні особливості у його зображенні.

7. Есхатологія. На відміну від есхатології традиційних церков, що 
вчать про близький кінець світу, Страшний Суд, про спасіння лише неве
ликої кількості праведників та вічну загибель грішників, есхатологія 
Церкви Божої Матері -  світла.

Хоч Пречиста Діва попереджує про невідворотність очищувальних 
катаклізмів, пов’язаних з боговідступництвом та нечестям сучасного 
світу зневажанням заповідей Божих -  слідом за лихами очікується не 
кінець Світу, а Преображення. Постане Нове Небо, Нова Земля і Нове 
праведне людство, яке буде любити і славити Бога. Катаклізми і лиха бу
дуть мати обмежений характер і знешкодять, приберуть провідників ди- 
яволоцивілізації і дияволопоклонників. Тим, що каються буде надана 
можливість увійти у Ковчег Спасіння -  Непорочне Лоно Пречистої Діви, 
що обіймає все людство і готове прийняти мільйони прагнучих звільни
тися від диявольських пут. XXI століття -  переломне, час встановлення і 
поступу Богоцивілізації, і у цілому III тисячоліття -  тисячоліття Царства 
Господа зі святими. Одночасно це буде час прозріння і покаяння 
мільйонів душ, що перебувають у чистилищі і, як наслідок цього, виве
дення з нього.

8. Визначення Бога. Поряд з традиційним вшануванням Бога, як Твор
ця і Отця всіх народів, всіх конфесій, кожного мешканця землі, а Ісуса Хри
ста -  як Сина Божого, Другу Особи Пресвятої Трійці, Відкупителя і Спаси
теля наших душ, Церква Божої Матері сповідує Бога, як Агнця, що страж
дає, терпить біль за всі людські гріхи, приносить Себе в жертву і відповідає 
виключно любов’ю на всі богозневаження. Провідна тема у віровченні 
Церкви -  Друга Соловецька Голгофа. Соловки не тільки місце невимовних 
страждань і сукупного СТОНу мільйонів (СТОН -  Соловецький табір особ
ливого Призначення), але місце другого розп’яття Господа в особі вірних 
Йому священиків і мирян. Соловки місце відкупленя гріхів вже Ново
завітної Церкви і гріхів людських заподіяних після Розп’яття Спасителя 
в Єрусалимі, обожнення всього адамового роду. Слідом за Другим 
Розп’яттям буде Друге Воскресіння Церкви, Держави і всього світу.

9. Місія Божої Матері. Церква Божої Матері, окрім традиційного 
вшанування Пречистої Діви як Заступниці, Провідниці, Покровительки 
тощо, приймає також вчення про Її Непорочне Зачаття, яке було прита
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манне ранньому християнству і в епоху реформації під впливом протес
тантизму й інших чинників було вилучено з православ’я. Особливу місію 
Пресвятої Діви Церква вбачає в обожненні кожної душі. Підставою для 
цього є всесвітньо відоме об’явлення в Лурді (1858 р.), де Пречиста Діва 
сказала: «Я є Непорочне Зачаття», маючи на увазі, що лише тільки через 
Неї, через її посередництво можливе зачаття душі без гріха і народжен
ня в Бозі. Ми віримо в співвідкупну місію Божої Матері. Вона страждає 
разом з Сином за гріхи людства, спасаючи наші душі.

Православна церква в цілому, а надто РПЦ, негативно ставиться до 
явлень Божої Матері по всьому світу, вбачаючи у них демонічні прояви, 
а то й загрозу православ’ю, спираючись при цьому на авторитети Св. 
отців. Між тим позиція відмовчування з приводу тисяч фактів чудесної 
участі Пречистої Діви у долях цілих народів і країн викликає подив. Церк
ва Божої Матері визнає всі названі вище великі об’явлення Пречистої 
Діви. Вона вшановує святих, яким являлась Пречиста Діва (Сергія Радо- 
нежського, Серафима Саровського, Соловецьких мучеників). Церква 
бере участь у Марийському русі -  міжнародному об’єднанні католиків і 
православних, що особливо шанують Пресвяту Діву. Згідно з 
Фатімським пророцтвом, Церква здійснювала численні акти молитовної 
посвяти України, Росії Пресвятій Діві. Ми віримо, що XXI століття стане 
століттям Жони, Вбраної в Сонце.

10. Пошанування святих. Церква Бо
жої Матері віддає належне усім святим 
календарного циклу, але особливо вша
новує тих, що являли діяльний шлях бо- 
гопізнання і нерідко були не в ладах з 
офіційною церквою: Серафима Саровсь
кого, Інокентія Балтського, Феодосія Кав
казького, Дмитра Ростовського, Іоана 
Кроншдатського, Серафима Соловецько- 
го, а також св. Аскольда -  покровителя 
Києва та св. Архистратига Михаїла -  по
кровителя України. Церква Божої Матері 
має підстави вважати себе прямою спад
коємницею Соловецьких старців-муче- 
ників і закликати їх покров і молитовну до
помогу у відбудові церкви та суспільства. 
Також особливо шануємо і звертаємося 
до медоточивої стариці Єфросинії По- 
чаївської (f 1993 р.), що була за життя 
гнаною від фарисейського кпіру РПЦ.

11. Вшанування ікони «Державна». З 
точки зору традиційного православ’я
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ікона Державної Божої Матері -  одна з багатьох ікон Пречистої Діви. Між 
тим ми вважаємо явлення цієї ікони в березні 1917 р. ключовим момен
том у тисячолітній історії християнства на Русі. Перед буремними 
подіями 1917 р. Небо дало велике знамення, що Пречистій Діві від Отця 
Небесного дані повноваження і влада бути Царицею Неба і Землі й крізь 
тяжкі роки випробувань опікуватись своїми дітьми.

12. Ставлення до інших віровчень і християнських конфесій. Озна
кою сектантської свідомості вважаємо гріх вивищення над інославними, 
нездатність до діалогу. Це є порушенням євангельських принципів, вис
ловлених Господом Ісусом Христом: «Нехай будуть всі єдино, як Ми єди
но.» (Ів.17). Тому Церква Божої Матері визнає всі інші християнські кон
фесії гілками однієї Церкви і, коли при спілкуванні з ними є чим збагати
ти свою духовну скарбницю, то радо йде на діалог і з католиками, і з про
тестантами. Так, Церкві є чому повчитись у римо- і греко-католиків у га
лузі роботи з молоддю, проведенням молодіжних фестивалів, прощ. 
Протестантські церкви дають приклад живої віри і діяльної участі у по
всякденному житті пастви, роботи з наркоманами, повіями, із створення 
молитовних груп тощо. Вважаємо, що й інші релігії також мають певні 
елементи благочестя і істини. Мірилом з цього питання для нас є Хрест, 
але не сатанинські релігії, які заперечують і воюють на Хрест.

13. Ставлення до людини. На противагу концепції гріхоцентризму, 
відповідно до якої людина є рабом гріха, одержима бісами і мусить до 
останнього подиху каятись і фіксуватись на власних гріхах, Церква Божої 
Матері вбачає у людині потенційного носія Святого Духу і намагається 
розгорнути її приховані обдарування як унікального створіння Божого. 
(При цьому необхідно не втрачати тверезості і пам’ятати, що кожен мо
же бути спокушений).

Життя Церкви
Сканувати із останньої сторінки обкладинки журналу -  без підписів!
У Церкві відправляються всі сім православних таїнств, служиться 

всенощна і літургія, широко використовується молитва на вервиці, чи
тання псалтиря, поклони, заохочується омивання на святих джерелах, 
відзначаються всі православні церковні свята і пости.

Майже щорічно Церква проводить Великі Собори, на яких бувають 
присутні кілька тисяч осіб з різних міст Росії, України, інших країн світу. З 
1991 р. проведено вже 22 Собори. На кількох Соборах -  а це величні ду
ховні форуми -  відбувалась посвята Росії Божій Матері, згідно з її поба
жанням у Фатімі (1917 р.). Собор у 1993 р. у Санки-Петербурзі був пер
шим Всеросійським покаянним собором. У 1995 р. пройшов собор 
єднання церков -  у ньому брали участь священики з Росії, України, США, 
Канади, Японії, Мексики, Сінгапуру, Франції, Германії та держав СНГ. Ос
танні собори були присвячені відновленню заповіту Бога з людством

Релігійна панорама № 11 ’2002 91



Сторінка конфесії

(XXI) і утвердженню Богоцивілізації III тисячоліття (XXII). На території Ук
раїни відбулось два Собори -  в Миколаєві у 1997 р. і Ужгороді у 1999 р.

Незабутнє свято єднання сердець, піднесеної молитви і живої при
сутності Пречистої Діви -  Собори надовго залишаються у серцях при
сутніх. Окрім богослужінь, процесій, проповідей Церква опанувала мис
тецтво містерій -  духовних постанов на біблійну або історичну тему.

Поряд з традиційними формами молитви -  Псалтир, акафіст, верви- 
ця і т.ін. -  використовується так звана «пластична молитва» -  молитовні 
настрої, які передаються гармонійними рухами і жестами, у супроводі 
музики.

Традиційне богослов’я збагачується і доповнюється богонатхненним 
одкровенням; у Церкві розвивається така галузь богословської науки як 
Марієлогія. Опрацьовуються зокрема софіологічні аспекти богослов’я, 
тема Хреста Духа Святого, Агнця, Другої Голгофи -  Соловків, Апо
каліпсису тощо. Сповідуються нові іпостасі -  імена Пречистої Діви: Жо
на, Вбрана в Сонце, Переможниця Червоного Дракону, Нова Єва, Матір 
Вселюдська, Софія-Премудрість Божа, Невіста Духа Святого, Посеред
ниця Благодатних Дарів і Милостей, Ковчег Спасіння Останніх Днів, Не
порочне Зачаття, Цариця Миру.

Священнослужителі та благовісники Церкви відвідують з благодійни
ми цілями, а також з метою здійснення молитви лікарні, інтернати, в’яз
ниці, будинки для людей похилого віку, влаштовують пересувні тема
тичні і книжкові виставки. Здійснюються прощі по святих місцях (Рим, 
Єрусалим, Лурд, Меджугор’є, Літманова,...). У Церкві працює низка іко
нописців, різьбярів, графіків, якими творчо розробляються традиційні 
набутки духовного мистецтва і створюється самобутній образотворчий 
ряд сакрального мистецтва Церкви: різьблені хрести, ікони, хоругви, 
плащаниці, духовний одяг тощо.

Міжнародне визнання церкви
З 1992 р. Церква прийнята повноправним членом Міжнародної Ради 

громадських церков, що є членом Всесвітньої Ради церков при ООН. 
Має численні міжнародні дипломи та відзнаки за просвітницьку, миро
творчу діяльність і сприянню діалогу між церквами, брала участь 
у всесвітніх Маріянських конгресах.

Делегацію Церкви радо приймали літом ц.р. друзі церкви у Нью-Йор
ку, люб’язно відкривали у США двері університетських аудиторій і мона
стирських брам.

Фрагмент відеозапису Собору Церкви був продемонстрований Папі 
Римському Івану Павлу II. Після перегляду його він розчулено визнав, що 
це є істинна церква. Дружня громада римо-католиків в Хіросімі часто за
прошує і приймає наших священиків і регулярно приїздить на Собори 
Церкви.
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Церква в Україні

Пошанування Пречистої Діви Марії -  архетипічна риса українського 
народу. Перші храми Київської Русі були здебільшого пов’язані з її ім’ям 
та життям -  Успіня, Благовіщенню, або Введенню у храм Пресвятої Бо
городиці. Запорізьке козацтво мало покровителькою Божу Матір. 
При церквах існували здавна Богородичні братства. Сотні чудотворних 
ікон, численні джерела та місця Об’явлень Її є по всій Україні (Почаїв, За-
рваниця, Гошів, Львів, Мервичі, Н.Болотне).

З ’явившись у річницю Чорнобильської аварії у с.Грушів, Дрогобиць
кого р-ну, Львівської обл. У 1987 р. Матір Божа дякувала український на
род за його довготерпеливе страждання і вірність Господу, зазначивши, 
що Україна була першою державою у світі присвяченою їй. Це було ще за 
часів Ярослава Мудрого. Особливим чином вона відзначила роль Ук
раїни у навернені Росії і всього світу до Бога, і прикликала українців бути 
«апостолами віри христової серед народів Росії». Часто Матір Божа за
кликає до єднання церков на Україні, вірності Христу.

В Україні із 1992 р. зареєстрова
но сім міських громад Церкви (До
нецьк, Миколаїв, Харків, Дніпропет
ровськ, Ужгород, Луганськ, Київ), діє 
багато ще не зареєстрованих гро
мад. Однією з особливостей членст
ва у Церкві є те, що її прихожани мо
жуть водночас належати до будь- 
якої традиційної церкви (наприклад, 
греко-католицької на Західній Ук- 

Київська громадараїні). Це не перешкоджає їм брати 
участь у житті громади Церкви Божої 

Матері. Створюється Український Духовний центр Церкви та Запорізький 
духовний орден Пречистої Діви Марії. Окрім богослужінь, Церква веде 
просвітницьку діяльність: проводить бесіди і лекції переважно в мо
лодіжних аудиторіях, організовує виставки на тему місії Божої Матері 
в історії людства, про Козацтво, 
про Соловки як другу Голгофу тощо.

Відбуваються численні прощі 
вірних Церкви по місцях об’явлень 
Божої Матері (Почаїв, Львів, Грушів,
Мервичі, Літманова, Нижнє Болот
не) та козацької слави (с.Капулівка, 
р.Кам’янка, с.Трахтемирів).

Парафіяни Церкви беруть участь 
У МОЛИТОВНИХ спілкуваннях К и ївськ а  громада
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у спеціальних Інтернатах для дітей-сиріт, співпрацюють із скаутським ру
хом. У Донецький області проводиться молитовні заходи в місцях поз
бавлення волі, влаштовуються молитовні групи й вівтарі у в’язницях.

Завжди з великим піднесенням брати і сестри готуються й беруть 
участь у різдвяних колядках у містах і селах України.

Підтримуються контакти з УГКЦ та Українською православною церк
вою.

Видавнича справа
З 1993 р. працює видавництво «Новая Святая Русь». За роки своєї 

діяльності видано близько 300 найменувань книг. Видаються часописи:
«Рыцарь веры», «Милосердие Богородицы», 
«Вестник Богоцивилизации». Серед книг 
треба зазначити: «Белое Евангелие» -  анто
логія явлень Божої Матері по всьому світу.

Більш ніж ЗО книжок одкровень Божої 
Матері архиепископу Іоану. Серед них: 
«Храм мира», «Око милосердное», «Суббота 
любви», «Три века Славы», «Летняя жемчу
жина», «Схождение царствия», «Ангельский 
покров», «Жена Облеченная в Солнце», «По
следние времена и преображение», «Голос 
Богоцивилизации III», «София и Агнець». 
Здійснено переклади книг Анни-Катерини 
Емеріх, Марії Валторти -  боговидець XIX ст., 
книга Едді Доерті «Юродивый божествен

ной Премудрости» про Луї Гриньйон де Монфора. Видрукувано книги 
про Соловки: «Соловецкий сад», «Серафим, патриарх Соловецкий», 
«Соловецкая сияющая ветвь», «Соловки -  Вторая Голгофа», «Тайна Со
ловецкого пути». Вийшли книги про святих нашого часу: «Святая Евфро- 
синья мироточивая», «Апостол огненного Христианства» -  про Інокентія 
Балтського, а також книги архиепископа Іоана: «Огонь покаянний», «Глас 
вопиющего», «Евангелие Вышнего Света», «Дневники 97-00», «Девство 
и Крест», «Американский шок», а також книга проповідей єп. Михаїла 
«Путь, по котрому разливается Свет».

Адреси і телефони в Києві.
Обитель Архистратига Михаїла, бульв. Верховної Ради 14-Б (служба 

Божа щонеділі об 11.00).
Контактний тел. 559-07-06, 570-96-05.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Нічого ще не зробив, а вже прославився на всю Україну. Це про

хлопчика з Житомира з ім’ям Ісус Христос. Ми вже писали про нього в попе
редньому числі. Тепер з’ясувалося. Що о.Володимир Радцюк сам мав носи
ти це ім’я, бо так хотів назвати внука його дід. Але то було в радянські часи і 
батьки отця не ризикнули на це. Тепер інші часи. Внук виконав заповіт свого 
діда. Перед цим о.Володимир з’ясував ставлення десь біля 500 осіб до та
кого імені його майбутнього сина. Лише священики поділилися десь порівну 
в цьому, а миряни в переважній більшості схвалили. І це не святотатство. 
«Якби я використав це ім’я з чорною метою, тоді звичайно... Але у мене ли
ше чисті і добрі наміри, - каже батько Ісуса Христа. -  А може Господь навіть 
радий з того, що хоч би одна людина на Землі тепер буде носити його ім’я. 
Ісус Христос сам обере шлях у своєму житті. Я можу тільки радити. Головне, 
щоб він тільки був справжньою людиною». (Факты. -  22 жовтня)

Над штатом Нью-Йорк вдалося зафотографувати загадковий 
об’єкт, який навіть радарні установки не зафіксували. Літаючий 
об’єкт нагадує стрілу, має чотири виступи по боках. Що саме зафіксува
ла плівка, ніхто не може сказати. Є версії: НЛО, нензвичайне явище в ат
мосфері, якийсь військовий об’єкт. Плівку досліджує ФБР.

Сонце вибухне через шість років. До такого висновку прийшов 
відомий голландський астрофізик, експерт Європейського космічного 
агентства Ван дер Меєр. За останні роки температура ядра Сонця підня
лася з 27 млн. градусів до 49 мільйонів. Цей процес розігрівання нагадує 
ті зміни, які відбуваються в зірках перед вибухом Наднових. Процес гло
бального потепління, який ми спостерігаємо нині, на думку вченого, є 
наслідком не парникового ефекту, а розігріву Сонця. Розрахунки, які 
провели співробітники доктора Меєра, засвідчили, що якщо температу
ра сонячних надр буде й надалі зростати нинішніми темпами, то з часом 
цей процес стане незворотнім. За цих обставин можна прогнозувати, 
що Сонце розірветься десь через 6 років.

«Кінець світу» на Землі вже був. Вчені вважають, що тут 214 млн. 
років тому трапилася величезна катастрофа. Свідченням цього є 
стокілометровий кратер Манікуаган на Сході Канади у провінції Квебек, 
який утворився внаслідок зіткнення Землі з п’ятикілометровим метеори
том. Вчені припускають, що до цієї катастрофи на нашій планеті вже 
існувала розвинута цивілізація, яку знищив цей гігантський катаклізм. 
Свідченням цього є знаменита бібліотека бронзових табличок, знайде
них в Єгипті. На них зображені прибори і технологічні процеси, що існу
вали в епоху, яка передує нинішній історії людства.
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АНОНС
Центр релігійної інформації і свободи утворив свою бібліотеку 

за адресою: вул. Січневого повстання, 31, кв.1. Окрім книжкових ви
дань з релігієзнавства, богослів’я різних конфесій, довідникових видань, 
вона має підшивки конфесійних періодичних видань, вирізки статей з 
релігійної тематики, вміщених в українській періодиці останніх років. 
Бібліотека має касети із записами проповідей, духовних пісень, а також 
набір кінофільмів релігійного змісту. Бібліотека відкрита для всіх, хто 
цікавиться питаннями буття релігії в суспільстві. Телефони для довідок: 
573-92-92; 229-48-12; 229-04-18.

«Іван Огієнко і сучасна наука та освіта». Так буде називатися 
періодичний дворічник, видання якого започатковує Кам’янець- 
Подільський педуніверситет. До збірника приймаються статті, присвя
чені вивченню творчої спадщини великого митрополита Іларіона. 
До першого числа статті приймаються до 1 вересня 2003 р. (контактний 
телефон: 3-12-13СохацькаЄ.І.).

«Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти».
Науково-практична конференція за такою назвою відбудеться 14-15 бе
резня 2003 р. на базі Хмельницького інституту регіонального управління 
і права. На конференцї працюватимуть секції: 1 .Регіональні особливості 
історії релігійного життя України. 2.Регіональна специфіка релігійної 
карти сучасної України. 3. Регіональні потреби релігійного жття і їх 
вирішення органами місцевої влади. 4. Шляхи толерантизації міжкон
фесійних і міжцерковних відносин на регіональному рівні. Тексти вис
тупів на конференції обсягом до 6 сторінок на дискеті надсилати до орг
комітету до 15 лютого. Контактний телефон в Хмельницькому 76-57-67 
(Леонід Виговський) і в Києві 229-04-18 ( М и Б а б і й ) .

ЗАТ «ВІПОЛ», ДК№ 15 
03151, м. Київ, вул. Волинська, 60
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Видавництв. «Світ Знань»
тел. 8 (044) 229-04-18; 03150 м. Київ-150, а/с № 428

Донецьк, вуллАртема,

академічне 
рєпігієзнав

і

щ т т

«Укоаїнськалої

Приді

Книгарня «Арка», м. Івано-Франківськ,

«Дім книги» м. Тернопіль, вул.Й.Сліпого, 1 вул. Танцорова,

«Дім книги» м. Чернівці,-вул.';Сагайдачного, 6

Грушевського, 50«Дім книги» м. ”  

Книгарня «І

«Дом ки

Волі, 8

Книгарня «Букіністам* Кривий Ріг, пл. Визволення, і 

Книгарня «Абетка» м. Ужгород, вул. Волошина, 24

Злуки, 37



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.

Сторін,4а
К о ф е е н ;

Сторінка
конф есій
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плнвРА»»*^ 2002

Передплатний індекс 21953.
Каталог видань України -  2003. Журнали України
В артість п ередп лати  на 6 місяців - 1 2  грн., на рік - 24  грн.


